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A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2313 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2017. december 13.)
az Unió területén belüli szállításhoz, illetve a védett zónákba történő behozatalhoz és az azokon
belüli szállításhoz szükséges növényútlevelekre vonatkozó formai előírások meghatározásáról
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az
1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK,
a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2016. október 26-i (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 83. cikke
(7) bekezdésére,
mivel:
(1)

Az (EU) 2016/2031 rendelet 83. cikkének (7) bekezdése felhatalmazza a Bizottságot az Unió területén belüli
szállításhoz, illetve a védett zónákba történő behozatalhoz és az azokon belüli szállításhoz szükséges növényútle
velekre vonatkozó formai előírások elfogadására. A jó láthatóság és olvashatóság érdekében szükséges a növényút
levelek formátumának egységesítése. Az egységesítés azt is biztosítja, hogy a növényútlevelek világosan megkülön
böztethetők legyenek minden egyéb adattól és címkétől.

(2)

mivel a növények, a növényi termékek, illetve egyéb olyan áruk (anyagok), amelyekhez növényútlevelet kell
használni, méretükben és jellegükben eltérnek egymástól, célszerű bizonyos mértékű rugalmasságot biztosítani
a növényútlevelekre vonatkozó formai előírások tekintetében. Ezért a melléklet szerinti növényútlevelek
A–D. kategóriáin belül különböző alternatív mintákat indokolt meghatározni annak érdekében, hogy figyelembe
lehessen venni a növények, növényi termékek, illetve növényútlevél használatát igénylő egyéb áruk említett
eltéréseit. A szóban forgó mintáknak nem szükséges külön meghatározniuk a növényútlevél méretét, az elemeket
határoló vonalak alkalmazását, az elemek méretarányát és a megjelenítésükhöz használt betűtípusokat.

(3)

A növényútlevelek elemeit egy téglalap vagy négyzet alakú mezőbe kell rendezni, és határoló vonalakkal vagy
más módon egyértelműen el kell különíteni minden egyéb írott vagy képi anyagtól. A tapasztalatok szerint erre
szükség van a növényútlevelek jó láthatósága miatt, és hogy világosan megkülönböztethetők legyenek minden
egyéb adattól és címkétől.

(4)

A jogbiztonság érdekében e rendeletet ugyanazon naptól indokolt alkalmazni, mint az (EU) 2016/2031
rendeletet.

(5)

Számos olyan növény, növényi termék, illetve egyéb áru még továbbra is piacon lesz e rendelet alkalmazásának
napja előtt vagy kerül szállításra az említett napot követően, amelyhez a 92/105/EGK bizottsági irányelvvel (2)
összhangban bocsátottak ki növényútlevelet. Mivel egészségügyi kockázatok miatt nem szükséges az új formai
előírásokhoz való azonnali igazodás, indokolt, hogy a 2019. december 14-e előtt kibocsátott növényútlevelek
2023. december 14-ig érvényben maradjanak.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok
Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Növényútlevél-minták
(1) Az Unió területén belüli szállításhoz kiállított növényútleveleknek meg kell felelniük a melléklet A. részében
található minták egyikének.
(2) A védett zónákba történő behozatalhoz és az azokon belüli szállításhoz kiállított növényútleveleknek meg kell
felelniük a melléklet B. részében található minták egyikének.
(1) HL L 317., 2016.11.23., 4. o.
(2) A Bizottság 92/105/EGK irányelve (1992. december 3.) egyes növények, növényi termékek, illetve egyéb áruk Közösségen belüli
mozgásához használandó növényútlevelek bizonyos mértékű egységesítésének megállapításáról, valamint az ilyen növényútlevelek
kibocsátásával kapcsolatos részletes eljárások, továbbá azok pótlásával kapcsolatos részletes eljárások és feltételek megállapításáról
(HL L 4., 1993.1.8., 22. o.).
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(3) Az Unió területén belüli szállításhoz kiállított és az (EU) 2016/2031 rendelet 83. cikke (5) bekezdésének második
albekezdése szerinti tanúsító címkével kombinált növényútleveleknek meg kell felelniük a melléklet C. részében található
minták egyikének.
(4) A védett zónákba történő behozatalhoz és az azokon belüli szállításhoz kiállított és az (EU) 2016/2031 rendelet
83. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdése szerinti tanúsító címkével kombinált növényútleveleknek meg kell
felelniük a melléklet D. részében található minták egyikének.
2. cikk
A növényútlevelek elemeivel kapcsolatos követelmények
A növényútlevél (EU) 2016/2031 rendelet VII. mellékletében meghatározott elemeit egy téglalap vagy négyzet alakú
mezőbe kell rendezni, és azoknak vizuális segédeszköz nélkül is olvashatóknak kell lenniük.
A szóban forgó elemeket határoló vonalakkal vagy más módon egyértelműen el kell különíteni minden egyéb írott vagy
képi anyagtól annak érdekében, hogy jól láthatók és világosan megkülönböztethetők legyenek.
3. cikk
Hatálybalépés
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
4. cikk
Az alkalmazás kezdő napja
Ezt a rendeletet 2019. december 14-től kell alkalmazni.
A 92/105/EGK irányelvvel összhangban 2019. december 14-e előtt kibocsátott növényútlevelek 2023. december 14-ig
érvényben maradnak.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2017. december 13-án.
a Bizottság részéről
az elnök
Jean-Claude JUNCKER
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MELLÉKLET

Technikai előírás: A növényútlevelek mérete, az elemeket határoló vonalak alkalmazása, az elemek méretaránya és
a megjelenítésükhöz használt betűtípusok csak példaként szolgálnak.
Az Unió zászlaja nyomtatható színesben vagy fekete-fehérben, fekete alapon fehér csillagokkal vagy fordítva.
Magyarázatok
1.

A „Plant Passport” vagy „Plant Passport – PZ” szavak angolul és adott esetben az Unió egy másik hivatalos nyelvén,
perjellel elválasztva.

2.

Növények és növényi termékek esetében a vonatkozó növényfaj(ok) vagy taxon(ok) botanikai neve vagy – adott
esetben – az érintett áru neve és opcionálisan az érintett fajta neve követ.

3.

Az (EU) 2016/2031 rendelet 67. cikkének a) pontjában említett, az ISO 3166-1-alpha-2 szabványban (1) arra
a tagállamra megadott kétbetűs kód, amelyben a növényútlevelet használó vállalkozót nyilvántartásba vették.

4.

Az érintett vállalkozó alfabetikus, numerikus vagy alfanumerikus nemzeti nyilvántartási száma.

5.

Adott esetben az érintett növény, növényi termék vagy egyéb áru nyomonkövetési kódja.

6.

Adott esetben a nyomonkövetési kód kiegészítéseként egyedi vonalkód, QR-kód, hologram, chip vagy egyéb
adathordozó.

7.

Adott esetben az (EU) 2016/2031 rendelet 67. cikkének a) pontjában említett, az ISO 3166-1-alpha-2 szabványban
a származási tagállam(ok)ra megadott kétbetűs kód.

8.

Adott esetben a harmadik ország(ok) neve vagy az ISO 3166-1-alpha-2 szabványban megadott kétbetűs
kódjuk/kódjaik.

9.

A védett zónás zárlati károsító(k) tudományos megnevezése(i) vagy – alternatívaként – az említett károsító(k) egyedi
kódja(i), az (EU) 2016/2031 rendelet 32. cikkének (3) bekezdése szerint.

10. A 66/401/EGK tanácsi irányelv (2) 10. cikkének (1) bekezdésében, a 66/402/EGK tanácsi irányelv (3) 10. cikkének
(1) bekezdésében, a 68/193/EGK tanácsi irányelv (4) 10. cikkének (1) bekezdésében, a 2002/54/EK tanácsi
irányelv (5) 12. cikkében, a 2002/55/EK tanácsi irányelv (6) 28. cikkének (1) bekezdésében, a 2002/56/EK tanácsi
irányelv (7) 13. cikkének (1) bekezdésében és a 2002/57/EK tanácsi irányelv (8) 12. cikkének (1) bekezdésében
említett vetőmagok és egyéb szaporítóanyagok hatósági címkéin és a 2008/90/EK tanácsi irányelv (9) 9. cikke
(1) bekezdésének b) pontjában említett prebázis, bázis vagy tanúsított anyagok címkéin feltüntetendő adatok.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

ISO 3166-1:2006, Országok és igazgatási egységeik nevének kódjai – 1. rész: Országkódok. Nemzetközi Szabványügyi Szervezet, Genf.
A Tanács 66/401/EGK irányelve (1966. június 14.) a takarmánynövény-vetőmagok forgalmazásáról (HL 125., 1966.7.11., 2298/66. o.).
A Tanács 66/402/EGK irányelve (1966. június 14.) a gabonavetőmagok forgalmazásáról (HL 125., 1966.7.11., 2309/66. o.).
A Tanács 68/193/EGK irányelve (1968. április 9.) a vegetatív szőlő-szaporítóanyagok forgalmazásáról (HL L 93., 1968.4.17., 15. o.).
A Tanács 2002/54/EK irányelve (2002. június 13.) a répavetőmag forgalmazásáról (HL L 193., 2002.7.20., 2. o.).
A Tanács 2002/55/EK irányelve (2002. június 13.) a zöldségvetőmagok forgalmazásáról (HL L 193., 2002.7.20., 33. o.).
A Tanács 2002/56/EK irányelve (2002. június 13.) a vetőburgonya forgalmazásáról (HL L 193., 2002.7.20., 60. o.).
A Tanács 2002/57/EK irányelve (2002. június 13.) az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról (HL L 193., 2002.7.20.,
74. o.).
(9) A Tanács 2008/90/EK irányelve (2008. szeptember 29.) a gyümölcstermő növények szaporítóanyagai, illetve a gyümölcstermesztésre
szánt gyümölcstermő növények forgalmazásáról (HL L 267., 2008.10.8., 8. o.).
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A. RÉSZ

Minta az 1. cikk (1) bekezdése szerinti, az Unió területén belüli szállításhoz kiállított növényútleve
lekhez
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B. RÉSZ

Minta az 1. cikk (2) bekezdése szerinti, a védett zónákba történő behozatalhoz és az azokon belüli
szállításhoz kiállított növényútlevelekhez
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C. RÉSZ

Minta az 1. cikk (3) bekezdése szerinti, az Unió területén belüli szállításhoz kiállított és tanúsító
címkével kombinált növényútlevelekhez
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D. RÉSZ

Minta az 1. cikk (4) bekezdése szerinti, a védett zónákba történő behozatalhoz és az azokon belüli
szállításhoz kiállított és tanúsító címkével kombinált növényútlevelekhez
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