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II
(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET
KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1500,
annettu 9 päivänä lokakuuta 2018,
tehoaineen tiraami hyväksynnän uusimatta jättämisestä ja tiraamia sisältävillä kasvinsuojeluaineilla
käsiteltyjen siementen käytön ja myynnin kieltämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille
saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009
mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja
91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 20 artiklan 1 kohdan, 49 artiklan 2 kohdan ja 78 artiklan 2 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komission direktiivillä 2003/81/EY (2) sisällytettiin tiraami tehoaineena neuvoston direktiivin 91/414/ETY (3)
liitteeseen I.

(2)

Direktiivin 91/414/ETY liitteessä I olevia tehoaineita pidetään asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti
hyväksyttyinä, ja ne luetellaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 (4) liitteessä olevassa
A osassa.

(3)

Tehoaineen tiraami hyväksyntä, sellaisena kuin se on esitettynä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011
liitteessä olevassa A osassa, päättyy 30 päivänä huhtikuuta 2019.

(4)

Hakemus, jossa pyydettiin uusimaan tiraamin hyväksyntä, jätettiin komission täytäntöönpanoasetuksen (EU)
N:o 844/2012 (5) 1 artiklan mukaisesti kyseisessä artiklassa säädetyssä määräajassa.

(5)

Hakija on toimittanut täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 844/2012 6 artiklassa vaaditut täydentävät asiakirjaaineistot. Esittelevä jäsenvaltio totesi hakemuksen täydelliseksi.

(6)

Esittelevä jäsenvaltio laati rinnakkaisesittelijänä toimivaa jäsenvaltiota kuullen uusimista koskevan arviointiker
tomuksen ja toimitti sen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviran
omainen’, ja komissiolle 20 päivänä tammikuuta 2016.

(1) EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.
(2) Komission direktiivi 2003/81/EY, annettu 5 päivänä syyskuuta 2003, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta molinaatin,
tiraamin ja tsiraamin sisällyttämiseksi siihen tehoaineina (EUVL L 224, 6.9.2003, s. 29).
(3) Neuvoston direktiivi 91/414/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (EYVL L 230,
19.8.1991, s. 1).
(4) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta (EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1).
(5) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 844/2012, annettu 18 päivänä syyskuuta 2012, säännösten vahvistamisesta tehoaineiden
uusimismenettelyn täytäntöönpanemiseksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N: o 1107/2009 mukaisesti (EUVL L 252, 19.9.2012, s. 26).
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(7)

Elintarviketurvallisuusviranomainen toimitti uusimista koskevan arviointikertomuksen hakijalle ja jäsenvaltioille
kommentoitavaksi ja niiltä saamansa huomautukset edelleen komissiolle. Lisäksi elintarviketurvallisuusviran
omainen asetti täydentävän asiakirja-aineiston tiivistelmän julkisesti saataville.

(8)

Elintarviketurvallisuusviranomainen ilmoitti 27 päivänä tammikuuta 2017 komissiolle päätelmänsä (1) siitä,
voidaanko tiraamin olettaa täyttävän asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklassa säädetyt hyväksymiskriteerit.
Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi kuluttajiin ja työntekijöihin kohdistuvan suuren akuutin riskin, joka
aiheutuu tiraamin käyttämisestä lehtien ruiskuttamiseen. Lisäksi se totesi lintuihin ja nisäkkäisiin kohdistuvan
suuren riskin, joka aiheutuu kaikista arvioiduista edustavista käyttötarkoituksista siementen käsittely mukaan
luettuna, myös silloin, kun otetaan huomioon korkeamman tason tarkennusten käyttö riskin arvioinnissa. Jäämän
määritelmiä ei voitu johtaa riskinarviointitarkoituksia varten niistä puutteellisista tiedoista, jotka olivat
käytettävissä metaboliitista M1, ja tämän vuoksi kuluttajille ravinnon kautta aiheutuvan riskin arviointia ei voitu
saattaa päätökseen eikä jäämien enimmäismääriä voitu vahvistaa. Lisäksi elintarviketurvallisuusviranomainen ei
voinut käytettävissä olevien tietojen perusteella sulkea pois sitä, että luontaisen vaarallisuutensa vuoksi huolta
aiheuttavaa ainetta N-nitrosodimetyyliamiinia (NDMA) muodostuu juomavedessä, kun tiraamia ja sen
metaboliittia DMCS sisältävää pintavettä ja pohjavettä käsitellään vedenkäsittelyprosessissa, ja lisäksi elintarvike
turvallisuusviranomaisen päätelmänä oli käytettävissä olevien rajallisten tietojen perusteella, että vesieliöille
aiheutuu suuri riski DMCS:lle altistumisesta. Elintarviketurvallisuusviranomainen ei myöskään voinut tehdä
käytettävissä olevien tietojen perusteella päätelmää tiraamin mahdollisista hormonaalisista haittavaikutuksista.

(9)

Komissio pyysi hakijaa toimittamaan elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmiä koskevat huomautuksensa.
Komissio kehotti myös täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 844/2012 14 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan
mukaisesti hakijaa toimittamaan huomatuksensa uusimista koskevan kertomuksen luonnoksesta. Hakija toimitti
huomautuksensa, ja ne on tutkittu huolellisesti.

(10)

Hakijan esittämistä perusteluista huolimatta ainetta koskevia huolenaiheita ei voitu poistaa.

(11)

Näin ollen ei ole vahvistettu vähintään yhden kasvinsuojeluaineen yhden tai useamman edustavan käyttötar
koituksen osalta, että asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklassa säädetyt hyväksymiskriteerit täyttyvät. Sen
vuoksi on aiheellista olla uusimatta tehoaineen tiraami hyväksyntää kyseisen asetuksen 20 artiklan 1 kohdan
b alakohdan mukaisesti.

(12)

Hakija kirjoitti 18 päivänä toukokuuta 2018 komissiolle poistaakseen uusimishakemuksesta ne edustavat
käyttötarkoitukset, jotka koskevat lehtien ruiskuttamista.

(13)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 540/2011 olisi muutettava.

(14)

Ottaen huomioon todettu riski, joka aiheutuu käsitellyistä siemenistä linnuille ja luonnonvaraisille nisäkkäille,
tiraamia sisältävillä kasvinsuojeluaineilla käsiteltyjen siementen markkinoille saattaminen ja käyttö olisi kiellettävä.

(15)

Käsiteltyjen siementen markkinoille saattamisen ja käytön kieltoa olisi sovellettava 31 päivästä tammikuuta 2020,
jotta annettaisiin riittävä siirtymäaika siementen toimitusketjulle ottaen huomioon sellaisten siementen rajallinen
saatavuus, joita ei ole käsitelty tiraamia sisältävillä kasvinsuojeluaineilla.

(16)

Jäsenvaltioille olisi annettava riittävästi aikaa tiraamia sisältävien kasvinsuojeluaineiden lupien peruuttamiseen.

(17)

Jos jäsenvaltiot myöntävät tiraamia sisältävien kasvinsuojeluaineiden osalta siirtymäajan asetuksen (EY)
N:o 1107/2009 46 artiklan mukaisesti, kyseisen siirtymäajan olisi päätyttävä viimeistään 30 päivänä huhti
kuuta 2019, kun on kyse kasvinsuojeluaineista, joita käytetään lehtien käsittelyyn, ja 30 päivänä tammi
kuuta 2020, kun on kyse muista kasvinsuojeluaineista, mukaan luettuina siementen käsittelyyn käytettävät
kasvinsuojeluaineet.

(18)

Tiraamin hyväksynnän voimassaoloaikaa pidennettiin 30 päivään huhtikuuta 2019 komission täytäntöönpanoase
tuksella (EU) 2018/524 (2), jotta uusimisprosessi voitaisiin saattaa päätökseen ennen kyseisen aineen hyväksynnän
voimassaolon päättymistä. Koska asiassa kuitenkin tehdään päätös ennen voimassaolon myöhennettyä
päättymispäivää, tätä asetusta olisi sovellettava mahdollisimman pian.

(1) EFSA (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen), 2016. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active
substance thiram. EFSA Journal 2017;15(7):4700 [29 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2017.4700.
(2) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/524, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2018, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011
muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tehoaineiden Bacillus subtilis (Cohn 1872) kanta QST 713, identtinen kannan AQ 713 kanssa, sekä
tehoaineiden klodinafoppi, klopyralidi, syprodiniili, diklorproppi-P, fosetyyli, mepanipyriimi, metkonatsoli, metrafenoni, pirimikarbi,
Pseudomonas chlororaphis kanta: MA 342, pyrimetaniili, kinoksifeeni, rimsulfuroni, spinosadi, tiaklopridi, tiametoksaami, tiraami,
tolklofossimetyyli, triklopyyri, trineksapakki, tritikonatsoli ja tsiraami hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä (EUVL L 88,
4.4.2018, s. 4).
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(19)

Tämä asetus ei estä tiraamin hyväksyntää koskevan uuden hakemuksen toimittamista asetuksen (EY)
N:o 1107/2009 7 artiklan mukaisesti.

(20)

Pysyvä kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa
määräajassa. Täytäntöönpanosäädös katsottiin tarpeelliseksi, ja puheenjohtaja toimitti täytäntöönpanosäädöksen
luonnoksen muutoksenhakukomitean käsiteltäväksi. Muutoksenhakukomitea ei antanut lausuntoa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Tehoaineen hyväksynnän uusimatta jättäminen
Tehoaineen tiraami hyväksyntää ei uusita.
2 artikla
Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttaminen
Poistetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä olevasta A osasta tiraamia koskeva rivi 73.
3 artikla
Käsiteltyjen siementen markkinoillesaattamista koskeva kielto
Tiraamia sisältävillä kasvinsuojeluaineilla käsiteltyjä siemeniä ei saa käyttää eikä saattaa markkinoille.
4 artikla
Siirtymätoimenpiteet
Jäsenvaltioiden on peruutettava tiraamia tehoaineena sisältävien kasvinsuojeluaineiden hyväksynnät viimeistään
30 päivänä tammikuuta 2019.
5 artikla
Siirtymäaika
Jos jäsenvaltiot myöntävät siirtymäajan asetuksen (EY) N:o 1107/2009 46 artiklan mukaisesti, kyseisen siirtymäajan olisi
oltava mahdollisimman lyhyt ja päätyttävä viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2019, kun on kyse kasvinsuojeluaineista,
joita käytetään lehtien käsittelyyn, ja 30 päivänä tammikuuta 2020, kun on kyse muista kasvinsuojeluaineista, mukaan
luettuina ne, joita käytetään siementen käsittelyyn.
6 artikla
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.
Asetuksen 3 artiklaa sovelletaan 31 päivästä tammikuuta 2020.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 9 päivänä lokakuuta 2018.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1501,
annettu 9 päivänä lokakuuta 2018,
tehoaineen pymetrotsiini hyväksynnän uusimatta jättämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille
saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009
mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja
91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 20 artiklan 1 kohdan ja 78 artiklan 2 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komission direktiivillä 2001/87/EY (2)
91/414/ETY (3) liitteeseen I.

(2)

Direktiivin 91/414/ETY liitteessä I olevia tehoaineita pidetään asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti
hyväksyttyinä, ja ne luetellaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 (4) liitteessä olevassa
A osassa.

(3)

Tehoaineen pymetrotsiini hyväksyntä, sellaisena kuin se on esitettynä täytäntöönpanoasetuksen (EU)
N:o 540/2011 liitteessä olevassa A osassa, päättyy 30 päivänä kesäkuuta 2019.

(4)

Hakemus, jossa pyydettiin uusimaan pymetrotsiinin hyväksyntä, jätettiin komission asetuksen (EU)
N:o 1141/2010 (5) 4 artiklan mukaisesti kyseisessä artiklassa säädetyssä määräajassa.

(5)

Hakija on toimittanut asetuksen (EU) N:o 1141/2010 9 artiklassa vaaditut täydentävät asiakirja-aineistot.
Esittelevä jäsenvaltio totesi hakemuksen täydelliseksi.

(6)

Esittelevä jäsenvaltio laati rinnakkaisesittelijänä toimivaa jäsenvaltiota kuullen uusimista koskevan arviointiker
tomuksen ja toimitti sen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviran
omainen’, ja komissiolle 28 päivänä kesäkuuta 2013.

(7)

Elintarviketurvallisuusviranomainen toimitti uusimista koskevan arviointikertomuksen hakijalle ja jäsenvaltioille
kommentoitavaksi ja niiltä saamansa huomautukset edelleen komissiolle. Lisäksi elintarviketurvallisuusviran
omainen asetti täydentävän asiakirja-aineiston tiivistelmän julkisesti saataville.

(8)

Elintarviketurvallisuusviranomainen ilmoitti 28 päivänä elokuuta 2014 komissiolle päätelmänsä (6) siitä,
voidaanko pymetrotsiinin olettaa täyttävän asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklassa säädetyt hyväksymis
kriteerit. Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että on erittäin todennäköistä, että arvioidut edustavat
käyttötarkoitukset johtavat pohjaveden kautta tapahtuvaan altistumiseen toksikologisesti merkitykselliselle
metaboliitille CGA371075 siten, että juomavedelle asetettu parametriraja 0,1 µg/l ylittyy kaikissa olennaisissa
pohjavesiskenaarioissa. Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi lisäksi, että useiden muiden toksikologisesti
merkityksellisten pymetrotsiinin metaboliittien osalta ennustetaan myös, että 0,1 µg/l ylittyy joissain tai kaikissa

sisällytettiin

pymetrotsiini

tehoaineena

neuvoston

direktiivin

(1) EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.
(2) Komission direktiivi 2001/87/EY, annettu 12 päivänä lokakuuta 2001, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun
neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteen I muuttamisesta tehoaineiden asibentsolaari-s-metyyli, syklanilidi, rautafosfaatti,
pymetrotsiini ja pyraflufeenietyyli sisällyttämiseksi siihen (EYVL L 276, 19.10.2001, s. 17).
(3) Neuvoston direktiivi 91/414/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (EYVL L 230,
19.8.1991, s. 1).
(4) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta (EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1).
(5) Komission asetus (EU) N:o 1141/2010, annettu 7 päivänä joulukuuta 2010, tehoaineiden toisen ryhmän neuvoston direktiivin
91/414/ETY liitteeseen I sisällyttämisen uusimista koskevan menettelyn vahvistamisesta ja kyseisiä aineita koskevan luettelon
laatimisesta (EUVL L 322, 8.12.2010, s. 10).
(6) EFSA (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen), 2014. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active
substance pymetrozine. EFSA Journal 2014;12(9):3817, 102 pp. doi:10.2903/j.efsa.2014.3817.
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olennaisissa pohjavesiskenaarioissa arvioitujen edustavien käyttötarkoitusten osalta. Se totesi myös, että riskinar
viointia koskevaan jäämän määritelmään sisältyvien metaboliittien toksikologista profiilia ei voitu vahvistaa ja että
arviointia, joka koskee vesieliöihin kohdistuvaa riskiä metaboliitille M3MF altistumisesta, ei voitu saattaa
päätökseen kaikkien tarkasteltujen edustavien käyttötarkoitusten osalta asiakirja-aineistossa olevien tietojen
pohjalta.
(9)

Lisäksi elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että pymetrotsiini aiheutti haitallisia vaikutuksia umpirauhasiin
eri lajeilla ja aikajanoilla. Elintarviketurvallisuusviranomainen ei kuitenkaan voinut saattaa päätökseen
pymetrotsiinin mahdollisten hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien tieteellistä arviointia asiakirjaaineistossa olevien tietojen pohjalta.

(10)

Komissio pyysi hakijaa esittämään huomautuksensa elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmästä ja asetuksen
(EU) N:o 1141/2010 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti tarkastelukertomusluonnoksesta. Hakija toimitti
huomautuksensa, ja ne on tutkittu huolellisesti.

(11)

Hakijan esittämistä perusteluista huolimatta ainetta koskevia huolenaiheita ei voitu poistaa.

(12)

Näin ollen ei ole vahvistettu vähintään yhden kasvinsuojeluaineen yhden tai useamman edustavan käyttötar
koituksen osalta, että asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklassa säädetyt hyväksymiskriteerit täyttyvät. Sen
vuoksi on aiheellista olla uusimatta tehoaineen pymetrotsiini hyväksyntää kyseisen asetuksen 20 artiklan
1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

(13)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 540/2011 olisi muutettava,

(14)

Jäsenvaltioille olisi
peruuttamiseen.

(15)

Jos jäsenvaltiot myöntävät pymetrotsiinia sisältävien kasvinsuojeluaineiden osalta siirtymäajan asetuksen (EY)
N:o 1107/2009 46 artiklan mukaisesti, kyseisen siirtymäajan olisi päätyttävä viimeistään 30 päivänä tammi
kuuta 2020.

(16)

Pymetrotsiinin hyväksynnän voimassaoloaikaa pidennettiin 30 päivään kesäkuuta 2019 komission täytäntöönpa
noasetuksella (EU) 2018/917 (1), jotta uusimisprosessi voitaisiin saattaa päätökseen ennen kyseisen aineen
hyväksynnän voimassaolon päättymistä. Koska kuitenkin asiassa tehdään päätös ennen voimassaolon
myöhennettyä päättymispäivää, tätä asetusta olisi sovellettava mahdollisimman pian.

(17)

Tämä asetus ei estä pymetrotsiinin hyväksymistä koskevan uuden hakemuksen toimittamista asetuksen (EY)
N:o 1107/2009 7 artiklan nojalla.

(18)

Pysyvä kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa
määräajassa. Täytäntöönpanosäädös katsottiin tarpeelliseksi, ja puheenjohtaja toimitti täytäntöönpanosäädöksen
luonnoksen muutoksenhakukomitean käsiteltäväksi. Muutoksenhakukomitea ei antanut lausuntoa,

annettava

riittävästi

aikaa

pymetrotsiinia

sisältävien

kasvinsuojeluaineiden

lupien

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Tehoaineen hyväksynnän uusimatta jättäminen
Tehoaineen pymetrotsiini hyväksyntää ei uusita.

2 artikla
Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttaminen
Poistetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä olevasta A osasta pymetrotsiinia koskeva rivi 23.
(1) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/917, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2018, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011
muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tehoaineiden alfa-sypermetriini, beflubutamidi, benalaksyyli, bentiavalikarbi, bifenatsaatti,
boskalidi, bromoksyniili, kaptaani, karvoni, klooriprofaami, syatsofamidi, desmedifami, dimetoaatti, dimetomorfi, dikvatti, etefoni,
etoprofossi, etoksatsoli, famoksadoni, fenamidoni, fenamifossi, flumioksatsiini, fluoksastrobiini, folpetti, foramsulfuroni, formetanaatti,
Gliocladium catenulatum kanta: J1446, isoksaflutoli, metalaksyyli-M, metiokarbi, metoksifenotsidi, metributsiini, milbemektiini,
oksasulfuroni, Paecilomyces lilacinus kanta: 251, fenmedifaami, fosmetti, pirimifossi-metyyli, propamokarbi, protiokonatsoli,
pymetrotsiini ja S-metolaklori hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä (EUVL L 163, 28.6.2018, s. 13).
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3 artikla
Siirtymätoimenpiteet
Jäsenvaltioiden on peruutettava pymetrotsiinia tehoaineena sisältävien kasvinsuojeluaineiden hyväksynnät viimeistään
30 päivänä huhtikuuta 2019.
4 artikla
Siirtymäaika
Jäsenvaltioiden asetuksen (EY) N:o 1107/2009 46 artiklan mukaisesti mahdollisesti myöntämän siirtymäajan on oltava
mahdollisimman lyhyt, ja sen on päätyttävä viimeistään 30 päivänä tammikuuta 2020.
5 artikla
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 9 päivänä lokakuuta 2018.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER
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PÄÄTÖKSET
NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2018/1502,
annettu 8 päivänä lokakuuta 2018,
alueiden komitean yhden jäsenen ja yhden varajäsenen, joita Espanjan kuningaskunta on
ehdottanut, nimeämisestä
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 305 artiklan,
ottaa huomioon Espanjan hallituksen ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Neuvosto hyväksyi 26 päivänä tammikuuta 2015, 5 päivänä helmikuuta 2015 ja 23 päivänä kesäkuuta 2015
päätökset (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) ja (EU) 2015/994 (3) alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten
nimeämisestä 26 päivänä tammikuuta 2015 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 2020 päättyväksi kaudeksi.
Neuvoston päätöksellä (EU) 2016/1203 (4) Jordi SOLÉ i FERRANDO tuli jäseneksi Francesc HOMS i MOLISTin tilalle
ja Amadeu ALTAFAJ i TARDIO tuli varajäseneksi Roger ALBINYANA i SAIGÍn tilalle 18 päivänä heinäkuuta 2016.
Neuvoston päätöksellä (EU) 2017/602 (5) Maria BADIA i CUTCHET tuli jäseneksi Jordi SOLÉ i FERRANDOn tilalle
27 päivänä maaliskuuta 2017.

(2)

Yksi alueiden komitean jäsenen paikka on vapautunut Maria BADIA i CUTCHETin toimikauden päätyttyä.

(3)

Yksi alueiden komitean varajäsenen paikka on vapautunut Amadeu ALTAFAJ i TARDIOn toimikauden päätyttyä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Nimetään seuraavat henkilöt alueiden komiteaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2020:
a) jäseneksi:
— Ernest MARAGALL i MIRA, Consejero de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Comunidad
Autónoma de Cataluña,
b) varajäseneksi:
— Natàlia MAS GUIX, Secretaria de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
(1) Neuvoston päätös (EU) 2015/116, annettu 26 päivänä tammikuuta 2015, alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä
26 päivän tammikuuta 2015 ja 25 päivän tammikuuta 2020 väliseksi kaudeksi (EUVL L 20, 27.1.2015, s. 42).
(2) Neuvoston päätös (EU) 2015/190, annettu 5 päivänä helmikuuta 2015, alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä
26 päivänä tammikuuta 2015 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 2020 päättyväksi kaudeksi (EUVL L 31, 7.2.2015, s. 25).
(3) Neuvoston päätös (EU) 2015/994, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2015, alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä
26 päivänä tammikuuta 2015 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 2020 päättyväksi kaudeksi (EUVL L 159, 25.6.2015, s. 70).
(4) Neuvoston päätös (EU) 2016/1203 annettu 18 päivänä heinäkuuta 2016, alueiden komitean yhden jäsenen ja yhden varajäsenen, joita
Espanjan kuningaskunta on ehdottanut, nimeämisestä (EUVL L 198, 23.7.2016, p. 44).
(5) Neuvoston päätös (EU) 2017/602, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2017, alueiden komitean yhden jäsenen, jota Espanjan
kuningaskunta on ehdottanut, nimeämisestä (EUVL L 82, 29.3.2017, s. 8).
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2 artikla
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 8 päivänä lokakuuta 2018.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
J. BOGNER-STRAUSS
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/1503,
annettu 8 päivänä lokakuuta 2018,
toimenpiteistä Aromia bungii (Faldermann) -organismin unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen
estämiseksi
(tiedoksiannettu numerolla C(2018) 6447)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen
estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY (1) ja
erityisesti sen 16 artiklan 3 kohdan kolmannen virkkeen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Aromia bungii (Faldermann) -organismia, jäljempänä ’asianomainen organismi’, ei ole mainittu direktiivin
2000/29/EY liitteessä I tai liitteessä II.

(2)

Kyseistä organismia on kuitenkin esiintynyt äskettäin ensimmäisen kerran Italiassa ja Saksassa. Kyseisellä
organismilla on unionin alueella ei-hyväksyttäviä taloudellisia, yhteiskunnallisia ja ympäristöön liittyviä
vaikutuksia. Sen unioniin kulkeutuminen ja siellä leviäminen olisi siksi estettävä ja ehkäistävä. Tätä varten olisi
toteutettava erityistoimenpiteitä.

(3)

Euroopan ja Välimeren maiden kasvinsuojelujärjestö (EPPO) laati vuonna 2014 raportin (2) asianomaisen
organismin tuhoojariskianalyysistä. Mainitussa raportissa todetaan, että asianomainen organismi kulkeutuu
todennäköisesti sellaisten Prunus -lajeista peräisin olevan puutavaran tai puutuotteiden mukana, jotka ovat
riittävän suuria pitämään yllä tuhoojan elinkaarta täysi-ikäisyyteen asti ja joita ei ole käsitelty asianomaisen
tuhoojan tappamiseksi. Sen vuoksi on aiheellista ottaa käyttöön erityistoimenpiteitä, jotka koskevat sellaisten
Prunus spp. -lajien, jäljempänä ’asianomaiset kasvit’, istutettavaksi tarkoitettujen kasvien, joiden varren tai
juurenniskan halkaisija on paksuimmalta kohdaltaan vähintään 1 cm, siemeniä lukuun ottamatta, unioniin
kulkeutumista ja siellä siirtämistä. Kyseisiä toimenpiteitä olisi sovellettava myös direktiivin 2000/29/EY 2 artiklan
2 kohdassa tarkoitettuun puutavaraan, jäljempänä ’asianomainen puutavara’, ja puiseen pakkausmateriaaliin,
jäljempänä ’asianomainen puinen pakkausmateriaali’, jos ne on saatu kokonaan tai osittain Prunus spp. -lajeista.

(4)

Jos asianomaista organismia esiintyy unionin alueella, esiintymäkohdan ympärillä oleva alue olisi rajattava, jotta
kyseisellä alueella voidaan toteuttaa tehokkaita hävittämistoimia.

(5)

On aiheellista ottaa huomioon kasvien tuhoamisen taloudelliset ja ympäristövaikutukset. Sen vuoksi tietyissä
olosuhteissa rajatun alueen määrittämistä ei pitäisi edellyttää, jos asianomainen organismi voidaan hävittää
kasveista, joissa sitä havaittiin esiintyvän, ja voidaan taata, että asianomainen organismi ei voi asettua alueelle
pysyvästi.

(6)

Tietyissä tapauksissa jäsenvaltioiden pitäisi voida päättää olla määrittelemättä rajattuja alueita ja rajata
toimenpiteet koskemaan saastuneiden kasvien ja kasvituotteiden tuhoamista, koska tämä olisi oikeassa suhteessa
asianomaiseen kasvinterveysriskiin.

(7)

Asianomaiset kasvit ja asianomainen puutavara, jotka on kasvatettu rajatulla alueella, jotka ovat olleet rajatulla
alueella ainakin osan eliniästään tai jotka on siirretty tällaisen alueen läpi, tai rajatuilta alueilta peräisin oleva
puinen pakkausmateriaali ovat todennäköisemmin asianomaisen organismin saastuttamia. Sen vuoksi tällaisten
kasvien, puutavaran ja puisen pakkausmateriaalin siirtämiseen olisi sovellettava erityisvaatimuksia, jotta estetään
asianomaisen organismin leviäminen entisestään.

(8)

Jotta voidaan varmistaa rajatuilta alueilta peräisin olevien istutettavaksi tarkoitettujen kasvien siirtojen tiivis
seuranta ja tarkkailla tehokkaasti paikkoja, joissa asianomaisesta organismista johtuva kasvinterveysriski on suuri,
komission ja jäsenvaltioiden olisi saatava tiedot rajatuilla alueilla sijaitsevista tuotantopaikoista.

(1) EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1.
(2) EPPO (2014) Pest risk analysis for Aromia bungii. EPPO, Paris. Saatavilla osoitteessa http://www.eppo.int/QUARANTINE/Pest_Risk_
Analysis/PRA_intro.htm
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(9)

Sen varmistamiseksi, että unioniin kolmansista maista tuodut asianomaiset kasvit ja asianomainen puutavara ovat
vapaita asianomaisesta organismista, niiden tuomiseen kolmansista maista unioniin olisi sovellettava samanlaisia
vaatimuksia kuin asianomaisten kasvien ja asianomaisen puutavaran siirtämiseen rajatuilta alueilta muualle
unioniin.

(10)

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

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Määritelmät
Tässä päätöksessä tarkoitetaan:
a) ’asianomaisella organismilla’ Aromia bungii (Faldermann) -organismia;
b) ’asianomaisilla kasveilla’ Prunus spp. -lajien, lukuun ottamatta lajia Prunus laurocerasus L., istutettavaksi tarkoitettuja
kasveja, joiden varren tai juurenniskan halkaisija on paksuimmalta kohdaltaan vähintään 1 cm, siemeniä lukuun
ottamatta;
c) ’asianomaisella puutavaralla’ direktiivin 2000/29/EY 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua puutavaraa, jos se on saatu
kokonaan tai osittain seuraavista asiaomaisista kasveista, sellaisina kuin ne on lueteltu neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 2658/87 (1) liitteessä I olevassa II osassa:
CN-koodi

Tuotteen kuvaus

4401 12 00

Lehtipuuta oleva polttopuu rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltai
sissa muodoissa

4401 22 00

Lehtipuu lastuina tai hakkeena

4401 40

Sahanpuru ja puujäte, ei yhteenpuristettu (1)

4403 12 00

Lehtipuuta oleva raakapuu, joka on käsitelty maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla,
myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu

ex 4404 20 00

Lehtipuuta oleva vannepuu; halkaistut pylväät; teroitetut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat
puupaalut, -seipäät ja -kepit; puukepit, karkeasti muotoillut, mutta ei sorvatut, taivutetut eikä
muulla tavalla valmistetut, kävelykeppien, sateenvarjojen, työkalujen varsien tai niiden kaltaisten
tavaroiden valmistukseen soveltuvat; puusäleet ja niiden kaltaiset tavarat

4406

Puiset rata- ja raitiotiepölkyt

4407 94

Kirsikkapuu (Prunus spp.), sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi
sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm

4416 00 00

Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyriteokset sekä niiden puuosat, myös kim
met

9406 10 00

Tehdasvalmisteiset rakennukset, puuta

(1) Sovelletaan paksuudeltaan ja leveydeltään yli 2,5 cm olevaan, ei yhteenpuristettuun puujätteeseen.

d) ’asianomaisella puisella pakkausmateriaalilla’ pakkausmateriaalia, joka on kokonaan tai osittain saatu asianomaisista
kasveista;
e) ’tuotantopaikalla’ rakennuksia tai peltokokonaisuuksia, jotka toimivat yhtenä tuotanto- tai viljely-yksikkönä, mukaan
lukien tuotantopaikat, joita hoidetaan erillään kasvinsuojelullisista syistä;
(1) Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista
(EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).
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f) ’ammattimaisella toimijalla’ henkilöä, joka toimii ammattimaisesti yhdessä tai useammassa seuraavista kasveihin,
kasvituotteisiin ja puiseen pakkausmateriaaliin liittyvistä toiminnoista:
— istutus;
— jalostus;
— tuotanto, mukaan lukien kasvatus, lisäys ja ylläpito;
— tuominen unionin alueelle sekä siirtäminen unionin alueella ja sieltä pois;
— asettaminen saataville markkinoilla.
2 artikla
Asianomaisen organismin unioniin kulkeutumisen tai siellä leviämisen estäminen
Asianomaisen organismin unionin alueelle kulkeutuminen ja siellä leviäminen on estettävä.

3 artikla
Asianomaisen organismin havaitseminen tai epäilty esiintyminen
1.
Kaikkien henkilöiden, jotka epäilevät asianomaisen organismin esiintymistä tai saavat tietää sen esiintymisestä, on
välittömästi ilmoitettava asiasta vastuussa olevalle viralliselle elimelle ja toimitettava tälle kaikki asiaankuuluvat tiedot
asianomaisen organismin esiintymisestä tai epäillystä esiintymisestä.
2.

Vastuussa olevan virallisen elimen on välittömästi kirjattava tällaiset tiedot.

3.
Jos vastuussa olevalle viralliselle elimelle on ilmoitettu asianomaisen organismin esiintymisestä tai epäillystä
esiintymisestä, sen on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet esiintymisen tai epäillyn esiintymisen vahvistamiseksi.
4.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikille henkilöille, joiden valvonnassa on kasveja, jotka asianomainen
organismi voi saastuttaa, ilmoitetaan välittömästi asianomaisen organismin esiintymisestä tai epäillystä esiintymisestä,
mahdollisista seurauksista ja riskeistä sekä toteutettavista toimenpiteistä.

4 artikla
Asianomaisen organismin kartoittaminen jäsenvaltioiden alueella
Jäsenvaltioiden on kartoitettava vuosittain asianomaisen organismin esiintymistä alueellaan.
Kartoitukset tekee vastuussa oleva virallinen elin tai ne tehdään vastuussa olevan virallisen elimen virallisessa
valvonnassa. Kartoituksiin on sisällyttävä silmämääräiset tarkastukset ja asianomaisen organismin aiheuttamaa
saastumista epäiltäessä myös näytteenotto ja testaus. Kartoituksissa on otettava huomioon saatavilla oleva tieteellinen ja
tekninen näyttö, asianomaisen organismin biologia, alttiiden kasvien esiintyminen ja biologia sekä muut tarpeelliset
tiedot, jotka koskevat asianomaisen organismin esiintymistä.

5 artikla
Rajattujen alueiden määrittäminen
1.
Jos asianomaisen organismin esiintyminen vahvistetaan, asianomaisen jäsenvaltion on rajattava alue välittömästi
2 kohdan mukaisesti, jäljempänä ’rajattu alue’.
2.

Rajattu alue käsittää saastuneen vyöhykkeen ja puskurivyöhykkeen.

Saastunut vyöhyke on se vyöhyke, jolla asianomaisen organismin esiintyminen on vahvistettu ja johon sisältyvät
a) kaikki kasvit, jotka tiedetään kyseisen tuhoojan saastuttamiksi;
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b) kaikki kasvit, joissa on merkkejä tai oireita mahdollisesta kyseisen tuhoojan aiheuttamasta saastumisesta;
c) kaikki muut kasvit, jotka todennäköisesti ovat kyseisen tuhoojan saastuttamia tai voivat tulla sen saastuttamiksi,
mukaan lukien kasvit, jotka todennäköisesti saastuvat siksi, että ne ovat alttiita kyseiselle tuhoojalle ja sijaitsevat
lähellä saastuneita kasveja, tai siksi, että niiden tuotantoalkuperä, jos se on tiedossa, on sama kuin saastuneiden
kasvien tai niistä kasvatettujen kasvien.
Puskurivyöhykkeen leveyden on oltava vähintään 2 km, ja sen on ympäröitävä saastunutta vyöhykettä.
Saastuneiden vyöhykkeiden ja puskurivyöhykkeiden tarkat rajat on määritettävä käyttäen perustana vankkoja tieteellisiä
periaatteita, asianomaisen organismin biologiaa, saastumistasoa ja asianomaisten kasvien ja asianomaisen puutavaran
esiintymistä kyseisellä alueella.
Tapauksissa, joissa asiasta vastaava virallinen elin katsoo, että asianomaisen organismin hävittäminen on mahdollista
6 artiklan 1 kohdan mukaisesti, kun otetaan huomioon organismin esiintymisen olosuhteet, erityiset tutkimustulokset
tai hävittämistoimenpiteiden välitön soveltaminen, puskurivyöhykkeen sädettä voidaan lyhentää niin, että se ulottuu
vähintään yhden kilometrin päähän saastuneen vyöhykkeen rajasta.
3.
Jos asianomaisen organismin esiintyminen puskurivyöhykkeellä vahvistetaan, saastuneen vyöhykkeen ja
puskurivyöhykkeen rajoja on välittömästi tarkistettava ja muutettava vastaavasti.
4.
Jos asianomaista organismia ei ole 4 artiklassa ja tämän artiklan 6 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen kartoitusten
perusteella havaittu rajatulla alueella neljän peräkkäisen vuoden aikana, alueen rajaaminen voidaan poistaa. Tällöin
asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava asiasta komissiolle ja muille jäsenvaltioille.
5.
Jäsenvaltioiden ei tarvitse määrittää edellä 1 kohdassa säädettyä rajattua aluetta, jos yksi seuraavista edellytyksistä
täyttyy:
a) on näyttöä siitä, että asianomainen organismi on kulkeutunut alueelle kasveissa, puutavarassa tai puisessa pakkausma
teriaalissa, jotka olivat saastuneet ennen niiden tuomista kyseiselle alueelle, ja on varmistettu, että asianomainen
organismi ei ole asettunut pysyvästi alueelle ja että asianomaisen organismin leviäminen ja lisääntyminen ei ole
mahdollista sen biologian vuoksi;
b) on näyttöä siitä, että kyseessä on asianomaisen organismin yksittäinen havainto, joka liittyy suoraan asianomaiseen
kasviin, puutavaraan tai puiseen pakkausmateriaaliin eikä sen odoteta johtavan organismin pysyvään asettumiseen
alueelle, ja
on varmistettu, että asianomainen organismi ei ole asettunut pysyvästi alueelle ja että asianomaisen organismin
leviäminen ja lisääntyminen ei ole mahdollista sen biologian vuoksi.
Edellä olevaa b alakohtaa sovellettaessa on otettava huomioon erityiset tutkimustulokset ja hävittämistoimenpiteet.
Tällaisiin toimenpiteisiin voi kuulua asianomaisten kasvien ja kasvituotteiden ennalta ehkäisevä kaataminen ja
hävittäminen ja puisen pakkausmateriaalin hävittäminen sen jälkeen, kun ne on tutkittu.
6.

Jos yksi 5 kohdassa tarkoitetuista edellytyksistä täyttyy, jäsenvaltioiden on toteutettava seuraavat toimenpiteet:

a) välittömät toimenpiteet, joilla varmistetaan asianomaisen organismin nopea hävittäminen ja poistetaan mahdollisuus
sen leviämiseen;
b) asianomaisen organismin säännöllinen ja tarkka seuranta ainakin yhden elinkaaren ja yhden lisävuoden ajan, mukaan
lukien seuranta ainakin neljänä peräkkäisenä vuonna vähintään yhden kilometrin säteellä saastuneista kasveista,
puutavarasta tai puisesta pakkausmateriaalista taikka paikasta, jossa asianomaista organismia havaittiin;
c) kaiken saastuneen kasvi-, puu- tai puisen pakkausmateriaalin hävittäminen;
d) saastumisen alkuperän tutkiminen jäljittämällä mahdollisuuksien mukaan kasvit, puutavara tai puinen pakkausma
teriaali ja niiden tutkiminen saastumisen merkkien varalta;
e) toimet yleisen tietoisuuden lisäämiseksi organismin aiheuttamasta uhkasta;
f) mahdolliset muut toimenpiteet, joilla voidaan edistää asianomaisen organismin hävittämistä, kun otetaan huomioon
kasvinsuojelutoimenpiteitä koskeva kansainvälinen standardi ISPM nro 9 ja sovelletaan yhdennettyä lähestymistapaa
ISPM nro 14:ssä vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
Edellä olevaa d alakohtaa sovellettaessa tutkintaan on sisällyttävä kohdennettu destruktiivinen näytteenotto.
Edellä a–f alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet on esitettävä raportin muodossa 10 artiklan 1 kohdan a alakohdan
mukaisesti.
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6 artikla
Hävittämistoimenpiteet ja leviämisen estämistoimenpiteet
1.
Jäsenvaltion, joka määrittää 5 artiklassa tarkoitetun rajatun alueen, on toteutettava kyseisellä alueella seuraavat
toimenpiteet:
a) saastuneiden kasvien ja kasvien, joilla on asianomaisen organismin aiheuttamia oireita, välitön kaataminen ja niiden
juurten täydellinen poistaminen, jos saastuneen kasvin juurenniskan alapuolella havaitaan toukkakäytäviä;
b) kaikkien asianomaisten kasvien kaataminen 100 metrin säteellä saastuneesta kasvista ja näiden asianomaisten kasvien
tutkiminen saastumisen merkkien varalta;
c) edellä olevien a ja b alakohdan mukaisesti kaadettujen kasvien sekä tarvittaessa niiden juurten poistaminen,
tutkiminen ja hävittäminen turvallisesti sekä muiden kasvituotteiden ja puisen pakkausmateriaalin tutkiminen ja
hävittäminen;
d) toimet, joilla estetään mahdollisesti saastuneen materiaalin siirtäminen rajatun alueen ulkopuolelle;
e) saastumisen alkuperän tutkiminen jäljittämällä mahdollisuuksien mukaan kasvit, puutavara tai puinen pakkausma
teriaali ja niiden tutkiminen saastumisen merkkien varalta;
f) tarvittaessa asianomaisten kasvien korvaaminen muilla kasveilla;
g) toimet, joilla estetään uusien asianomaisten kasvien istuttaminen avomaalle tämän kohdan b alakohdassa tarkoitetulla
alueella, lukuun ottamatta 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tuotantopaikkoja;
h) tarkka seuranta siltä varalta, että asianomaista organismia esiintyy Prunus spp. -lajien kasveissa erityisesti puskurivyö
hykkeellä niin, että vähintään kerran vuodessa tehdään tarkastus;
i) toimet, joilla lisätään yleistä tietoisuutta organismin aiheuttamasta uhkasta, ja toimenpiteet organismin unioniin
kulkeutumisen ja siellä leviämisen torjumiseksi, mukaan lukien edellytykset, jotka koskevat asianomaisten kasvien,
asianomaisen puutavaran ja asianomaisen puisen pakkausmateriaalin siirtoa määritetyltä rajatulta alueelta;
j) tarvittaessa erityistoimenpiteet sellaisten erityistilanteiden tai ongelmien ehkäisemiseksi, joiden voidaan kohtuudella
olettaa estävän, vaikeuttavan tai viivyttävän hävittämistä, etenkin toimenpiteet, jotka liittyvät kaikkien saastuneiden tai
saastuneiksi epäiltyjen kasvien saavutettavuuteen ja asianmukaiseen hävittämiseen niiden sijainnista, julkisesta tai
yksityisestä omistuksesta tai niistä vastaavasta henkilöstä tai organisaatiosta riippumatta;
k) mahdolliset muut toimenpiteet, joilla voidaan edistää asianomaisen organismin hävittämistä, kun otetaan huomioon
ISPM nro 9 ja sovelletaan yhdennettyä lähestymistapaa ISPM nro 14:ssä vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
Edellä olevaa a alakohtaa sovellettaessa, kaataminen ja poistaminen on tehtävä ennen seuraavan lentokauden alkua, jos
saastuneita kasveja havaitaan asianomaisen organismin lentokauden ulkopuolella.
Poiketen siitä, mitä b alakohdassa säädetään, jos vastuussa oleva virallinen elin toteaa, että yksittäisten puiden
kaataminen ei ole aiheellista niiden erityisen yhteiskunnallisen, kulttuurisen tai ympäristöön liittyvän arvon vuoksi,
rajatun alueen määrittäneen jäsenvaltion on varmistettava, että kyseiset asianomaiset kasvit, joita ei kaadeta, tutkitaan
yksilöllisesti ja säännöllisesti saastumisen merkkien varalta, ja että toteutetaan hakkuuta vastaavat toimenpiteet, jotta
estetään asianomaisen organismin leviäminen kyseisistä kasveista. Jäljempänä 10 artiklassa tarkoitetussa raportissa on
esitettävä kyseisen päätöksen perusteet ja kuvaus toimenpiteistä.
Edellä olevaa c alakohtaa sovellettaessa on toteutettava kaikki tarvittavat varotoimenpiteet asianomaisen organismin
leviämisen välttämiseksi hakkuun aikana ja sen jälkeen.
Edellä olevaa e alakohtaa sovellettaessa asianomaiset kasvit on kaadettava, jos tutkimus osoittaa niiden olevan
saastuneita.
Edellä olevaa h alakohtaa sovellettaessa vastuussa olevan virallisen elimen on tarvittaessa otettava kohdennetusti
destruktiiviset näytteet, ja näytteiden lukumäärä on ilmoitettava 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa raportissa.
Edellä a–k alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet on esitettävä raportin muodossa 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
2.
Kun 4 artiklassa tarkoitettujen kartoitusten tulokset useammalta kuin neljältä peräkkäiseltä vuodelta ovat
vahvistaneet asianomaisen organismin esiintymisen jollakin alueella ja jos on näyttöä, että asianomaista organismia ei
voida enää hävittää, jäsenvaltiot voivat päättää toteuttaa vain toimenpiteitä, joilla estetään asianomaisen organismin
leviäminen kyseisellä alueella.
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Tällöin puskurivyöhykkeen sädettä kasvatetaan vähintään 4 kilometriin.
Näihin toimenpiteisiin on kuuluttava vähintään seuraavat:
a) saastuneiden kasvien ja kasvien, joilla on asianomaisen organismin aiheuttamia oireita, välitön kaataminen ja niiden
juurten täydellinen poistaminen, jos saastuneen kasvin juurenniskan alapuolella havaitaan toukkakäytäviä;
b) kaadettujen kasvien ja niiden juurien poistaminen, tutkiminen ja hävittäminen ja kaikkien tarvittavien varotoimien
toteuttaminen, jotta vältetään asianomaisen organismin leviäminen hakkuun jälkeen;
c) toimet, joilla estetään mahdollisesti saastuneen materiaalin siirtäminen rajatun alueen ulkopuolelle;
d) tarvittaessa asianomaisten kasvien korvaaminen muilla kasveilla;
e) toimet, joilla kielletään uusien asianomaisten kasvien istuttaminen avomaalle 5 artiklassa tarkoitetulla saastuneella
alueella, lukuun ottamatta 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tuotantopaikkoja;
f) tarkka seuranta siltä varalta, että asianomaista organismia esiintyy Prunus spp. -lajien kasveissa erityisesti puskurivyö
hykkeellä niin, että vähintään kerran vuodessa tehdään tarkastus;
g) toimet, joilla lisätään yleistä tietoisuutta asianomaisen organismin aiheuttamasta uhkasta, ja toimenpiteet organismin
unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen torjumiseksi, mukaan luettuna edellytykset, jotka koskevat asianomaisten
kasvien ja asianomaisen puutavaran siirtoa määritetyltä rajatulta alueelta;
h) tarvittaessa erityistoimenpiteet sellaisten erityistilanteiden tai ongelmien ehkäisemiseksi, joiden voidaan kohtuudella
olettaa estävän, vaikeuttavan tai viivyttävän leviämisen estämistä, etenkin toimenpiteet, jotka liittyvät kaikkien
saastuneiden tai saastuneiksi epäiltyjen kasvien saavutettavuuteen ja asianmukaiseen hävittämiseen niiden sijainnista,
julkisesta tai yksityisestä omistuksesta tai niistä vastaavasta henkilöstä tai organisaatiosta riippumatta;
i) muut toimenpiteet, jotka voivat edistää asianomaisen organismin leviämisen estämistä.
Edellä olevaa a alakohtaa sovellettaessa, kaataminen ja poistaminen on tehtävä ennen seuraavan lentokauden alkua, jos
saastuneita kasveja havaitaan asianomaisen organismin lentokauden ulkopuolella.
Edellä olevaa f alakohtaa sovellettaessa vastuussa olevan virallisen elimen on tarvittaessa otettava kohdennetusti
destruktiiviset näytteet, ja näytteiden lukumäärä on ilmoitettava 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa raportissa.
Edellä a–i alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet on esitettävä raportin muodossa 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

7 artikla
Asianomaisten kasvien siirtäminen unionissa
1.
Rajatuilta alueilta peräisin olevia asianomaisia kasveja (1) saa siirtää unionissa ainoastaan, jos niiden mukana on
komission direktiivin 92/105/ETY (2) mukaisesti laadittu ja myönnetty kasvipassi ja jos niitä on kasvatettu vähintään
kahden vuoden ajan ennen siirtämistä tai kahta vuotta nuorempien kasvien tapauksessa koko niiden eliniän tuotanto
paikassa, joka täyttää 2–5 kohdan vaatimukset.
2.

Tuotantopaikka on rekisteröitävä komission direktiivin 92/90/ETY (3) mukaisesti.

3.
Tuotantopaikassa on tehty vuosittain vähintään kaksi huolellista virallista tarkastusta asianmukaisina ajankohtina,
eikä asianmukaisen organismin aiheuttamasta saastumisesta ole havaittu mitään merkkejä. Tarkastukseen on sisällyttävä
kasvin varsien ja oksien kohdennettu destruktiivinen näytteenotto, jos asianomaisen organismin esiintymisen epäilyn
taso on kohonnut.
4.

Tuotantopaikkaa koskevat vaatimukset:

i) tuotantopaikka on fyysisesti täysin suojattu asianomaisen organismin kulkeutumiselta tai
(1) ”Glossary of Phytosanitary Terms – Reference Standard ISPM No. 5” ja ”Phytosanitary certificates – Reference Standard ISPM No. 12”,
Kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen sihteeristö, Rooma, 2013.
(2) Komission direktiivi 92/105/ETY, annettu 3 päivänä joulukuuta 1992, tiettyjä kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita yhteisön sisällä
kuljetettaessa käytettävien kasvipassien standardoinnista ja kasvipassien myöntämistä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen
vahvistamisesta sekä niiden korvaamiseen liittyvistä edellytyksistä ja yksityiskohtaisista säännöistä (EYVL L 4, 8.1.1993, s. 22).
3
( ) Komission direktiivi 92/90/ETY, annettu 3 päivänä marraskuuta 1992, tiettyjen sellaisten velvoitteiden vahvistamisesta, jotka kasvien,
kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuottajien ja tuojien on täytettävä, sekä heidän rekisteröintiään koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä (EYVL L 344, 26.11.1992, s. 38).
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ii) tuotantopaikassa on suoritettu asianmukainen ehkäisevä käsittely ja otettu kohdennetusti destruktiiviset näytteet
kustakin asianomaisten kasvien erästä ennen siirtoa jäljempänä olevassa taulukossa vahvistetulla tavalla; tuotanto
paikassa on tehty vuosittain asianmukaisina ajankohtina virallisia kartoituksia vähintään yhden kilometrin säteellä
eikä merkkejä saastumisesta ole havaittu.
Kasvien lukumäärä erässä

Destruktiivisen näytteenoton laajuus (tuhottavien kasvien lukumäärä)

1–4 500

10 % erän koosta

> 4 500

450

5.
Perusrungot, jotka täyttävät 1–4 kohdan vaatimukset, voidaan varttaa jaloversoilla, joita ei ole kasvatettu näiden
vaatimusten mukaisesti mutta joiden halkaisija on paksuimmalta kohdaltaan enintään 1 cm.
6.
Asianomaisia kasveja, jotka eivät ole peräisin rajatuilta alueilta vaan jotka tuodaan tuotantopaikkaan tällaisille
alueille, saa siirtää unionissa sillä edellytyksellä, että kyseinen tuotantopaikka täyttää 2, 3 ja 4 kohdan vaatimukset ja
vain jos kasvien mukana on direktiivin 92/105/ETY mukaisesti laadittu ja myönnetty kasvipassi.
7.
Asianomaisia kasveja, jotka on 11 artiklan mukaisesti tuotu kolmansista maista, joissa asianomaista organismia
tiedetään esiintyvän, saa siirtää unionissa ainoastaan, jos niiden mukana on direktiivin 92/105/ETY mukaisesti laadittu ja
myönnetty kasvipassi.

8 artikla
Asianomaisen puutavaran siirtäminen unionissa
1.
Rajatuilta alueilta peräisin olevaa asianomaista puutavaraa tai puutavaraa, jossa puun pinta on jäljellä kokonaan tai
osittain ja joka on tuotu rajatulle alueelle, ei saa siirtää unionissa.
2.
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, rajatuilta alueilta peräisin olevaa muuta kuin lastuina, hakkeena tai
puujätteenä olevaa asianomaista puutavaraa taikka asianomaista puutavaraa, jossa puun pinta on jäljellä kokonaan tai
osittain, voidaan siirtää unionissa vain, jos sen mukana on direktiivin 92/105/ETY mukaisesti laadittu ja myönnetty
kasvipassi. Kasvipassi voidaan myöntää vain, jos kyseinen puutavara täyttää yhden seuraavista vaatimuksista:
a) se on kuorittu ja lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että koko puun lämpötila kauttaaltaan (myös ytimen) on
noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi. Lämpökäsittely on osoitettava
puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen tehtävällä merkinnällä ”HT” voimassa olevan käytännön mukaisesti;
b) puutavara on käsitelty ionisoivalla säteilyllä niin, että absorboitunut annos on vähintään 1 kGy kauttaaltaan puussa.
3.
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, rajatuilta alueilta peräisin olevaa lastuina, hakkeena tai puujätteenä
olevaa asianomaista puutavaraa voidaan siirtää unionissa vain, jos sen mukana on direktiivin 92/105/ETY mukaisesti
laadittu ja myönnetty kasvipassi ja jos se täyttää yhden seuraavista edellytyksistä:
a) se on kuorittu ja lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että koko puun lämpötila kauttaaltaan (myös ytimen) on
noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi.
b) se on prosessoitu paksuudeltaan ja leveydeltään enintään 2,5 cm suuruisiin osiin.
4.
Jos 2 ja 3 kohdan tapauksissa rajatulla alueella ei ole käsittely- tai prosessointimahdollisuutta, asianomainen
puutavara voidaan siirtää unionissa vain virallisessa valvonnassa ja suljetussa tilassa, jotta taataan, ettei asianomainen
organismi voi levitä, rajatun alueen ulkopuolelle lähimpään sellaiseen paikkaan, jossa 2 tai 3 kohdan mukainen käsittely
tai prosessointi voidaan viipymättä tehdä.
Jätemateriaali, joka syntyy 2 ja 3 kohdan mukaisen käsittelyn tai prosessoinnin seurauksena, on hävitettävä niin, että
asianomainen organismi ei voi levitä rajatun alueen ulkopuolelle.
Vastuussa olevan virallisen elimen on asianmukaisin väliajoin tarkasti seurattava asianomaisen organismin esiintymistä
tarkastamalla Prunus spp. -lajien kasveja vähintään yhden kilometrin säteellä kyseisestä käsittely- tai prosessointilai
toksesta.
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9 artikla
Asianomaisen puisen pakkausmateriaalin siirtäminen unionissa
1.

Rajatuilta alueilta peräisin olevaa asianomaista puista pakkausmateriaalia ei saa siirtää unionissa.

2.
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, rajatuilta alueilta peräisin olevaa puista pakkausmateriaalia voidaan
siirtää vain, jos asianomainen puinen pakkausmateriaali täyttää kaikki seuraavat edellytykset:
a) sille on tehty jokin FAO:n kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevan kansainvälisen standardin nro 15 (1) (”Regulation of
wood packaging material in international trade”) liitteen I mukaisista hyväksytyistä käsittelyistä, ja
b) siinä on kyseisen FAO:n kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevan kansainvälisen standardin nro 15 liitteen II mukainen
merkintä, josta käy ilmi, että asianomaiselle puiselle pakkausmateriaalille on tehty hyväksytty kasvinsuojelukäsittely
kyseisen standardin mukaisesti.
3.
Jos rajatulla alueella ei ole käsittely- tai prosessointimahdollisuutta, asianomainen puinen pakkausmateriaali
voidaan siirtää vain virallisessa valvonnassa ja suljetussa tilassa siten, että taataan, ettei asianomainen organismi voi
levitä, lähimpään sellaiseen käsittelylaitokseen rajatun alueen ulkopuolelle, jossa 2 kohdan mukainen käsittely ja
merkintä voidaan tehdä viipymättä.
Jätemateriaali, joka syntyy ensimmäisen kohdan vaatimusten täyttämisen seurauksena, on hävitettävä niin, että
asianomainen organismi ei voi levitä rajatun alueen ulkopuolelle.
Vastuussa olevan virallisen elimen on asianmukaisin väliajoin tarkasti seurattava asianomaisen organismin esiintymistä
tarkastamalla Prunus spp. -lajien kasveja vähintään yhden kilometrin säteellä kyseisestä käsittelylaitoksesta.
10 artikla
Kartoituksia ja toimenpiteitä koskeva raportointi
1.

Jäsenvaltioiden on toimitettava vuosittain viimeistään 30 päivänä huhtikuuta komissiolle ja muille jäsenvaltioille

a) raportti edellisen kalenterivuoden aikana tehdyistä tutkimuksista ja 4–6 kohdan mukaisesti toteutetuista
toimenpiteistä tai kyseisenä vuonna toteutettavaksi aiotuista toimenpiteistä sekä tällaisten tutkimusten ja
toimenpiteiden tuloksista;
b) ajan tasalla oleva luettelo kaikista 5 artiklan mukaisesti määritetyistä rajatuista alueista, mukaan lukien niiden kuvaus
ja sijainti kartalla, josta käy ilmi niiden rajat;
c) asiaa tukevat tiedot ja perusteet, jos jäsenvaltio on 5 artiklan 5 kohdan mukaisesti päättänyt olla määrittämättä
rajattua aluetta.
2.
Jäsenvaltioiden on mukautettava kyseisiä tutkimuksia ja toimenpiteitä, jos se on asiaan liittyvän kasvinterveysriskin
kehittymisen vuoksi perusteltua. Niiden on ilmoitettava tästä viipymättä komissiolle ja muille jäsenvaltioille.
11 artikla
Kolmansista maista, joissa asianomaista organismia tiedetään esiintyvän, peräisin olevien
asianomaisten kasvien tuominen unioniin
Sellaisista kolmansista maista, joissa asianomaista organismia tiedetään esiintyvän, peräisin olevien asianomaisten kasvien
mukana on oltava direktiivin 2000/29/EY 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettu todistus. Todistuksen kohdan
”Lisäilmoitus” on sisällettävä yksi seuraavista ilmoituksista:
a) kasvit on kasvatettu koko niiden eliniän tuotantopaikassa, joka on alkuperämaan kansallisen kasvinsuojeluelimen
rekisteröimä ja valvoma ja joka sijaitsee kyseisen elimen asiaankuuluvien kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien
kansainvälisten standardien mukaisesti vahvistamalla alueella, jonka tiedetään olevan asianomaisesta organismista
vapaa;
b) kasvit on kasvatettu vähintään kahden vuoden ajan ennen vientiä tai kahta vuotta nuorempien kasvien tapauksessa
koko niiden eliniän tuotantopaikassa, joka on kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien
mukaisesti vahvistettu asianomaisesta organismista vapaaksi, ja seuraavat edellytykset täyttyvät:
i)

tuotantopaikka on alkuperämaan kansallisen kasvinsuojeluelimen rekisteröimä ja valvoma;

(1) ”Glossary of Phytosanitary Terms – Reference Standard ISPM No. 15”, Kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen sihteeristö,
Rooma, 2013.
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ii) tuotantopaikassa on tehty vuosittain vähintään kaksi huolellista virallista tarkastusta asianmukaisina ajankohtina
asianomaisen organismin merkkien varalta, eikä asianomaisesta organismista ole havaittu mitään merkkejä;
iii) tuotantopaikka on fyysisesti täysin suojattu asianomaisen organismin kulkeutumiselta tai tuotantopaikassa
sovelletaan asianmukaisia ennalta ehkäiseviä käsittelyjä ja sen ympärillä on vähintään 4 kilometrin säteelle
ulottuva puskurivyöhyke, jolla tehdään vuosittain asianmukaisina ajankohtina virallisia tutkimuksia asianomaisen
organismin esiintymisen tai merkkien varalta;
iv) jos asianomaista organismia tai merkkejä siitä on havaittu, on välittömästi toteutettu hävittämistoimenpiteitä
puskurivyöhykkeen tuhoojista vapaan aseman palauttamiseksi;
v) kasvilähetyksille on välittömästi ennen vientiä tehty huolellinen virallinen tarkastus asianomaisen organismin
esiintymisen varalta erityisesti kasvien varsissa ja oksissa. Tarkastukseen on sisältynyt kohdennettu destruktiivinen
näytteenotto. Kun lähetys sisältää kasveja, jotka ovat peräisin sellaisesta paikasta, joka kasvien tuotannon aikana
sijaitsi puskurivyöhykkeellä, jolla oli havaittu asianomaista organismia tai merkkejä siitä, lähetyksen sisältämistä
kasveista on otettu destruktiiviset näytteet seuraavan taulukon mukaisessa laajuudessa:
Kasvien lukumäärä erässä

Destruktiivisen näytteenoton laajuus (tuhottavien kasvien lukumäärä)

1–4 500

10 % erän koosta

> 4 500

450

c) kasvit on kasvatettu perusrungoista, jotka täyttävät b alakohdan vaatimukset, ja vartettu jaloversoilla, jotka täyttävät
seuraavat vaatimukset:
i) vartettujen jaloversojen halkaisija on vientihetkellä paksuimmalta kohdaltaan enintään 1 cm;
ii) vartetut kasvit on tarkastettu b alakohdan ii alakohdan mukaisesti.
Edellä olevaa a alakohtaa sovellettaessa alueen nimi on mainittava kohdassa ”alkuperäpaikka”.

12 artikla
Kolmansista maista, joissa asianomaista organismia tiedetään esiintyvän, peräisin olevan
asianomaisen puutavaran tuominen unioniin
1.
Sellaisista kolmansista maista, joissa asianomaista organismia tiedetään esiintyvän, peräisin olevan, muun kuin
lastuina, hakkeena tai puujätteenä olevan asianomaisen puutavaran mukana on oltava direktiivin 2000/29/EY 13 artiklan
1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettu todistus. Todistuksen kohdan ”Lisäilmoitus” on sisällettävä yksi seuraavista
ilmoituksista:
a) puutavara on peräisin kansallisen kasvinsuojeluelimen asiaankuuluvien kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien
kansainvälisten standardien mukaisesti vahvistamalta alueelta, jonka tiedetään olevan asianomaisesta organismista
vapaa;
b) puutavara on kuorittu ja lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että koko puun lämpötila kauttaaltaan (myös ytimen)
on noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi;
c) puutavara on asianmukaisesti käsitelty ionisoivalla säteilyllä niin, että absorboitunut annos on vähintään 1 kGy
kauttaaltaan puussa.
Edellä a alakohdassa tarkoitettu alue on mainittava kohdassa ”alkuperäpaikka”.
Edellä olevaa b alakohtaa sovellettaessa lämpökäsittely on osoitettava puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen
tehtävällä merkinnällä ”HT” voimassa olevan käytännön mukaisesti.
2.
Sellaisista kolmansista maista, joissa asianomaista organismia tiedetään esiintyvän, peräisin olevan lastuina,
hakkeena tai puujätteenä olevan asianomaisen puutavaran mukana on oltava direktiivin 2000/29/EY 13 artiklan
1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettu todistus. Todistuksen kohdan ”Lisäilmoitus” on sisällettävä yksi seuraavista
ilmoituksista:
a) puutavara on peräisin kansallisen kasvinsuojeluelimen asiaankuuluvien kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien
kansainvälisten standardien mukaisesti vahvistamalta alueelta, jonka tiedetään olevan asianomaisesta organismista
vapaa;
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b) puutavara on kuorittu ja lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että koko puun lämpötila kauttaaltaan (myös ytimen)
on noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi;
c) puutavara on prosessoitu paksuudeltaan ja leveydeltään enintään 2,5 cm suuruisiin osiin.
Edellä olevaa a alakohtaa sovellettaessa alueen nimi on mainittava kohdassa ”alkuperäpaikka”.
13 artikla
Viralliset tarkastukset tuotaessa unioniin sellaisista maista, joissa asianomaista organismia tiedetään
esiintyvän, peräisin olevia asianomaisia kasveja ja asianomaista puutavaraa
1.
Kaikki sellaisista kolmansista maista, joissa asianomaista organismia tiedetään esiintyvän, peräisin olevat
asianomaisten kasvien ja asianomaisen puutavaran lähetykset tarkastetaan huolellisesti unioniin saapumispaikassa tai
komission direktiivin 2004/103/EY (1) 1 artiklan mukaisesti vahvistetussa määräpaikassa.
2.
Käytettävillä tarkastusmenetelmillä on varmistettava, että kaikki merkit asianomaisesta organismista havaitaan
erityisesti kasvien varsissa ja oksissa. Tarkastukseen on sisällyttävä kohdennettu destruktiivinen näytteenotto.
14 artikla
Vaatimusten noudattaminen
Jäsenvaltioiden on kumottava tai muutettava asianomaisen organismin kulkeutumiselta ja leviämiseltä suojautumista
varten vahvistamansa toimenpiteet, jotta ne ovat tämän päätöksen mukaisia. Jäsenvaltioiden on välittömästi tiedotettava
näistä toimenpiteistä komissiolle.
15 artikla
Osoitus
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 8 päivänä lokakuuta 2018.
Komission puolesta
Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen

(1) Komission direktiivi 2004/103/EY, annettu 7 päivänä lokakuuta 2004, neuvoston direktiivin 2000/29/EY liitteessä V olevassa B osassa
mainituille kasveille, kasvituotteille ja muille tavaroille tehtävistä tunnistustarkastuksista ja kasvien terveystarkastuksista, jotka voidaan
suorittaa muussa kuin siinä paikassa, jonka kautta tuotteet saapuvat yhteisöön, tai kyseisen paikan läheisyydessä, sekä tarkastusvaa
timusten määrittelystä (EUVL L 313, 12.10.2004, s. 16).
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