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tot vaststelling van een voorlopige lijst van planten, plantaardige producten of andere materialen
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planten waarvoor geen fytosanitair certificaat is vereist voor het binnenbrengen in de Unie in de
zin van artikel 73 van die verordening
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▼B
UITVOERINGSVERORDENING (EU)
COMMISSIE

2018/2019

VAN

DE

van 18 december 2018
tot vaststelling van een voorlopige lijst van planten, plantaardige
producten of andere materialen met een hoog risico in de zin van
artikel 42 van Verordening (EU) 2016/2031 en een lijst van planten
waarvoor geen fytosanitair certificaat is vereist voor het
binnenbrengen in de Unie in de zin van artikel 73 van die
verordening
Artikel 1
Planten, plantaardige producten en andere materialen met een hoog
risico
De in bijlage I vermelde planten, plantaardige producten en andere
materialen worden beschouwd als planten, plantaardige producten en
andere materialen met een hoog risico in de zin van artikel 42, lid 1,
van Verordening (EU) 2016/2031 en het binnenbrengen ervan in de
Unie wordt in afwachting van een risicobeoordeling verboden.
▼M1

__________

▼B
Artikel 3
Inwerkingtreding en toepassing
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 14 december 2019.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks
toepasselijk in elke lidstaat.
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▼M2
BIJLAGE

▼B
Lijst van planten, plantaardige producten en andere materialen met een
hoog risico in de zin van artikel 42, lid 1, van Verordening (EU) 2016/2031
1. Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, in-vitromateriaal
en op natuurlijke of kunstmatige wijze gekweekte houtachtige miniatuurplan
ten bestemd voor opplant, afkomstig uit alle derde landen en behorend tot de
volgende geslachten of soorten:

GN-code

Omschrijving

ex 0602

Acacia Mill.

ex 0602

►M3 Acer L., met uitzondering van uit NieuwZeeland afkomstige één tot drie jaar oude geënte
of geoculeerde voor opplant bestemde planten
met naakte wortels in rusttoestand zonder blad
van de soorten Acer japonicum Thunberg, Acer
palmatum Thunberg en Acer shirasawanum
Koidzumi ◄

ex 0602

►M2 Albizia Durazz., met uitzondering van uit
Israël afkomstige geënte voor opplant bestemde
planten met naakte wortels in rusttoestand met
een maximale diameter van 2,5 cm van de soort
Albizia julibrissin Durazzini ◄

ex 0602

Alnus Mill.

ex 0602

Annona L.

ex 0602

Bauhinia L.

ex 0602

Berberis L.

ex 0602

Betula L.

ex 0602

Caesalpinia L.

ex 0602

Cassia L.

ex 0602

Castanea Mill.

ex 0602

Cornus L.

ex 0602

►M6 Corylus L., met uitzondering van voor
opplant bestemde planten van Corylus avel
lana L. of Corylus colurna L. van oorsprong
uit Servië ◄

ex 0602

Crataegus L.

ex 0602

Diospyros L.

ex 0602

Fagus L.

ex 0602

►M5 Ficus carica L., met uitzondering van
één jaar oude voor opplant bestemde planten
met naakte wortels in rusttoestand zonder blad
met een maximumdiameter van 2 cm aan de
voet van de stam van Ficus carica L. en één
jaar oude bewortelde stekken zonder blad van
voor opplant bestemde planten met groeime
dium en met een maximumdiameter van 1 cm
aan de voet van de stam vanFicus carica L. van
oorsprong uit Israël ◄

ex 0602

Fraxinus L.

ex 0602

Hamamelis L.

ex 0602

►M4 Jasminum L., met uitzondering van stek
ken zonder wortels van voor opplant bestemde
planten van de soort Jasminum polyanthum
Franchet van oorsprong uit Israël ◄
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▼B
GN-code

Omschrijving

ex 0602

►M7 Juglans L., met uitzondering van uit
Turkije afkomstige tot twee jaar oude voor
opplant bestemde planten van de soort Juglans
regia L. met naakte wortels, zonder blad en met
een maximale diameter van 2 cm aan de voet
van de stam ◄

ex 0602

Ligustrum L.

ex 0602

Lonicera L.

ex 0602

►M3 Malus Mill., met uitzondering van uit
Servië afkomstige één tot twee jaar oude geënte
voor opplant bestemde planten met naakte
wortels in rusttoestand van de soort Malus
domestica ◄

ex 0602

►M7 Nerium L., met uitzondering van uit
Turkije afkomstige tot vier jaar oude voor
opplant bestemde planten van Nerium
oleander L. ◄

ex 0602

►M5 Persea Mill., met uitzondering van ge
wortelde, geënte voor opplant bestemde planten
met blad, met groeimedium en met een maxi
mumdiameter van 1 cm aan de voet van de stam
van Persea americana Mill. en stekken zonder
wortels van voor opplant bestemde planten met
een maximumdiameter van 2 cm van Persea
americana Mill. van oorsprong uit Israël ◄

ex 0602

Populus L.

ex 0602

Prunus L.

ex 0602

Quercus L.

ex 0602

►M7 Robinia L., met uitzondering van uit
Israël afkomstige geënte voor opplant bestemde
planten met naakte wortels in rusttoestand met
een maximale diameter van 2,5 cm van de soort
Robinia pseudoacacia L. en met uitzondering
van uit Turkije afkomstige tot zeven jaar oude
voor opplant bestemde planten met een maxi
male diameter van 25 cm van de soort Robinia
pseudoacacia L. ◄

ex 0602

Salix L.

ex 0602

Sorbus L.

ex 0602

Taxus L.

ex 0602

Tilia L.

ex 0602

Ulmus L.

2. Planten van Ullucus tuberosus afkomstig uit alle derde landen:

▼M4
GN-code

Omschrijving

ex 0601 10 90
ex 0601 20 90
ex 0604 20 90
ex 0714 90 20
ex 1209 91 80
ex 1404 90 00

Ullucus tuberosus Loz.
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▼B
3. Vruchten van Momordica L. afkomstig uit derde landen of gebieden binnen
derde landen waarvan bekend is dat Thrips palmi Karny er aanwezig is en
waar doeltreffende risicobeperkende maatregelen tegen dat plaagorganisme
ontbreken:
GN-code

ex 0709 99 90

▼M2
▼M1

Omschrijving

Momordica L.

__________
__________

