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RÅDETS DIREKTIV
av den 21 december 1976

om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till
medlemsstaterna

( 77/93/EEG )

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT
DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europe
iska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och
100 i detta,

nen för Europa och Medelhavet har i viss mån redan
resulterat i en harmonisering av lagarna om växtskydd .

Oberoende av detta internationella samarbete krävs en

närmare harmonisering av bestämmelserna mot införsel
av skadegörare till gemenskapens medlemsstater.

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande^),
med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs

yttrande(2 ), och

Det är nödvändigt att vjdta gemensamma skyddsåtgärder
mot att skadegörare förs in från icke-medlemsländer och
att omorganisera kontrollen av växtskyddet i samband
med att handelshinder och -kontroller inom gemenskapen
gradvis undanröjs.

med beaktande av följande:

Växtodlingen är mycket viktig för gemenskapen.
Växtodlingens avkastning minskar ständigt genom påver
kan av skadegörare.

I detta avseende består en av de viktigaste åtgärderna i
att utarbeta en förteckning över de mycket farliga skade
görare, vilkas införsel till medlemsstaterna helt måste
förbjudas och även en lista över de skadegörare vars
införsel måste förbjudas om de förekommer på vissa

växter eller växtprodukter.
Det är absolut nödvändigt att skydda växter mot skade
görare inte bara för att undvika en minskning av avkast
ningen, utan också för att öka produktiviteten inom
jordbruket.

De åtgärder som vidtas av medlemsstaterna i syfte att
systematiskt utrota skadegörare i medlemsstaterna skulle
bara ha en begränsad effekt om inte skyddsåtgärder
samtidigt vidtogs mot deras införsel.
Behovet av sådana åtgärder har länge insetts. De har varit
föremål för många nationella bestämmelser och interna
tionella avtal, däribland Internationella växtskyddskon
ventionen av den 6 december 1951 som slöts inom

Förenta nationernas livsmedels- och lantbruksorganisa
tion och som är av världsomfattande intresse .

N

Förekomst av en del av dessa skadegörare kan inte
kontrolleras effektivt när växter eller växtprodukter förs
in från länder där skad^görarna förekommer. Det är
därför nödvändigt att i en så begränsad omfattning som
möjligt fastställa förbud mot införsel av vissa växter och
växtprodukter, eller att bestämmelser fastställs om att
särskilda kontroller skall göras i produktionslandet.

Beroende på särskilda omständigheter är vissa andra
skadegörare av betydelse endast för vissa medlemsstater.
Det är tillräckligt att ge dessa medlemsstater möjlighet att
låta dessa skadegörare omfattas av gemenskapens
bestämmelser om växtskydd .

Internationella växtskyddskonventionen och det nära
samarbetet mellan staterna inom Växtskyddsorganisatio
( x ) EGT nr 187, 9.11.1965 , s. 2900/65 .
(2 ) Yttrande avgivet den 13 oktober 1965 .

I handeln inom gemenskapen görs för närvarande en
växtskyddskontroll av alla växter, växtprodukter och
andra föremål inte bara i avsändarlandet utan också i
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bestämmelselandet. Det är önskvärt att kontrollerna i

bestämmelselandet gradvis avskaffas och att kontrollerna
i avsändarlandet görs obligatoriska och strängare för att
införsel av skadegörare till bestämmelselandet så långt
som möjligt skall kunna hindras .

Om resultatet av den växtskyddskontroll som utförs i den
avsändande medlemsstaten är tillfredsställande, måste ett
sundhetscertifikat, utformat efter den modell som inför
des genom Internationella växtskyddskonventionen, i all
mänhet utfärdas .

För att ytterligare onödiga kontroller skall kunna undvi
kas, måste bestämmelser fastställas enligt vilka sundhets
certifikat för återutförsel under vissa omständigheter kan
utfärdas för försändelser med sundhetscertifikat som
kommer frånandra medlemsstater.

Om en växtskyddskontroll som utförs i den avsändande
medlemsstaten utgör en garanti för att produkterna är
fria från skadegörare, är det möjligt att avskaffa de
systematiska kontroller som utförs i den mottagande
medlemsstaten .

Dessa systematiska kontroller kan endast avskaffas grad
vis och först då medlemsstaterna har förtroende för att

kontrollsystemet fungerar i de avsändande medlemssta
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Det är också nödvändigt att fastställa att medlemsstater
under vissa förhållanden kan göra undantag från vissa
bestämmelser .

Om överhängande fara för införsel eller spridning av
skadegörare föreligger måste medlemsstaterna också ha
rätt att vidta sådana skyddsåtgärder som inte anges i
detta direktiv .

I synnerhet i det fallet är det lämpligt att medlemsstaterna
har ett nära samarbete med kommissionen genom Stän
diga kommittén för fytosanitära frågor som infördes
genom beslut 76/894/EEG( 1 ).
De av gemenskapens bestämmelser som handlar om växt
skyddsåtgärder påverkas i princip inte av detta direktiv.
Detta gäller också medlemsstaternas växtskyddsbestäm
melser omskydd mot sådana skadegörare som vanligtvis
angriper växter eller växtprodukter i lager, och vissa
andra av medlemsstaternas växtskyddsbestämmelser om
både nationella och importerade produkter.
I de franska utomeuropeiska departementen skiljer sig
situationen från den i andra delar av gemenskapen på
grund av förhållandena som helhet betraktat, som beror
på klimat, jordbruksproduktion, skadegörare och
handelsmönster . Inte förrän bestämmelserna i detta direk

tiv har justerats på lämpligt sätt kan de tillämpas i fråga
om ovannämnda departement.

terna .

I detta avseende förefaller det berättigat att under en
period om fyra år efter anmälan av detta direktiv fortsätt
ningsvis tillåta systematiska kontroller i bestämmelselan
det, medan alla andra bestämmelser i detta direktiv måste
vara införlivade i de nationella lagarna vid utgången av

HÄRIGENOM FORESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

det andra året efter denna anmälan .

Vid utgången av denna period om fyra år kommer de
växtskyddskontroller som utförs i bestämmelselandet
beträffande frukt, grönsaker och potatis, med undantag
av utsädespotatis, inte längre att tillåtas, förutom av
särskilda anledningar eller med viss begränsning, med
undantag av vissa formella kontroller.

Sådana växtskyddskontroller måste begränsas till införsel
av produkter med ursprung i icke-medlemsländer och till
de fall där det föreligger starka bevis på att någon av
växtskyddsbestämmelserna inte har iakttagits. I alla
andra fall får endast tillfälliga kontroller tillåtas.

1 . Detta direktiv gäller skyddsåtgärder mot införsel av
skadegörare på växter eller växtprodukter till medlems
staterna från andra medlemsstater eller från icke-med
lemsländer .

2 . Detta direktiv är inte tillämpligt för de franska
utomeuropeiska departementen.

Artikel 2

1.

I detta direktiv avses med

Det är nödvändigt att medlemsstaterna, i fråga om inför
sel av produkter från icke-medlemsländer, kräver kontrol
ler åtminstone av de huvudsakliga bärarna av skade

a ) växter: levande växter och levande växtdelar, inklu
sive färska frukter och fröer,

görare .

( x ) EGT nr L 340, 9.12.1976 , s . 25 .
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b ) växtprodukter: produkter från växter som är obear
betade eller som genomgått en enkel bearbetning,
såtillvida att de inte är växter,
c ) plantering-, alla förfaranden att placera växter så att
deras framtida tillväxt, reproduktion eller förökning
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6. De medlemsstater som anges i bilaga 1 del B och i
bilaga 2 del B får förbjuda införsel till sina områden av:
a ) de skadegörare som anges i bilaga 1 del B och som
anges invid statens namn,

säkras,

d ) skadegörare: skadliga organismer på växter eller växt
produkter, som hör till djur- eller växtriket, eller
virus, mykoplasma eller andra sjukdomsalstrande
organismer,

e ) officiellt uttalande: uttalande som görs av ledamöter
av den officiella växtskyddsmyndigheten eller, under
deras ansvar, av andra tjänstemän.

b ) e växter och växtprodukter som anges i bilaga 2 del B
invid statens namn, om de är angripna av de skade
görare som anges i den delen av bilagan.
7.
Medlemsstaterna får föreskriva att separat införsel
till deras områden av andra organismer än de som anges i
bilagorna 1 och 2 och som kan anses vara skadliga skall
förbjuda seller kräva särskilt tillstånd.

2 . Detta direktiv gäller trä endast i den mån det har
kvar hela eller en del av sin naturliga rundade yta, med

Artikel 4

eller utan bark .

Artikel 3

1.
Medlemsstaterna skall förbjuda införsel till sina
områden av de skadegörare som anges i bilaga 1 del A.

2 . Punkt 1 skall inte tillämpas under perioden från och
med den 16 oktober till och med den 30 april för svaga
angrepp på snittblommor av de skadegörare som anges i
bilaga 1 del A a 1 och A a 4 .

1 . Medlemsstaterna skall förbjuda införsel till sina
områden av de växter eller växtprodukter som anges i
bilaga 3 del A, om de har sitt ursprung i de länder som
anges i den delen av bilagan.
2.

a ) förbjuda införsel till sina områden av de växter,
växtprodukter och andra föremål som anges i bilaga
3 del B invid medlemsstatens namn,
b ) kräva att de andra medlemsstaterna, från vilka de
växter eller växtprodukter som anges i bilaga 3 del A,

med undantag av de som anges i punkterna 9 och 10,

Enligt förfarandet i artikel 16 får medlemsstater på
begäran bemyndigas att förkorta den ovan nämnda perio

införs till deras områden, företer ett officiellt certifi

kat av vilket produkternas ursprungsland framgår.

den.

3 . Punkt 1 skall inte tillämpas för svaga angrepp på
frukt av de skadegörare som anges i bilaga 1 del A b 3 .
Punkt 1 skall emellertid tillämpas under perioden från
och med den 1 maj till och med den 15 september om
skadegöraren är ung och rörlig.
4. Medlemsstaterna skall förbjuda införsel till sina
områden av de växter och växtprodukter som anges i
bilaga 2 del A om de är angripna av de skadegörare som
anges i den delen av bilagan för ifrågavarande växt eller
växtprodukt.
5 . Medlemsstaterna får förbjuda införsel till sina
områden av de skadegörare som anges i bilaga 2 del A,
vare sig de förs in separat eller om de förekommer på
andra föremål än de som anges i den delen av bilagan för
ifrågavarande skadegörare.

Medlemstaterna får

Artikel 5

1 . Medlemsstaterna skall förbjuda införsel till sina
områden av de växter, växtprodukter och andra föremål
som anges i bilaga 4 del A, om inte de särskilda krav som
anges i den delen av bilagan uppfylls .
2.

Medlemsstaterna får

a ) föreskriva att de särskilda krav som anges i bilaga 4
del A punkterna 1 , 2, 3 eller 5 också skall tillämpas
för icke medlemsländer som inte anges i bilagan, om
dessa inte ställer motsvarande villkor för trä med

ursprung i de länder som anges i den delen av
bilagan,
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b ) förbjuda införsel till sina områden av de växter som
anges i bilaga 4 del B invid ländernas namn, om de
särskilda villkor som anges i den delen av bilagan inte
uppfylls,
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skall ett sundhetscertifikat utfärdas enligt modellen i
bilaga 8 del A på åtminstone ett av de officiella språken i
gemenskapen, helst det språk som används i bestämmel
semedlemsstaten. För andra föremål skall orden " växter

eller växtprodukter som beskrivs " på certifikatet ersättas
med orden " föremål som beskrivs ".

c) kräva av de andra medlemsstaterna, från vilka de

växtprodukter som anges i bilaga 4 del A punkterna
1 , 2, 3 och 5 förs in till deras områden, att de företer
ett officiellt certifikat av vilket produkternas
ursprungsland framgår.

Artikel 6

2.

Medlemsstaterna skall fastställa att de växter, växt

produkter och andra föremål som anges i bilaga 5 inte
får föras in till en annan medlemsstat om de inte åtföljs
av ett sundhetscertifikat utfärdat i enlighet med punkt 1 .
Sundhetscertifikatet får inte utfärdas tidigare än 14 dagar
före den dag då växterna, växtprodukterna eller de andra
föremålen lämnar den avsändande medlemsstaten .

1.

Medlemsstaterna skall, åtminstone för införsel till

en annan medlemsstat av de växter, växtprodukter och
andra föremål som anges i bilaga 5 , fastställa att dessa
och deras emballage skall ha undergått en noggrann
officiell kontroll, antingen av hela försändelsen eller
genom representativa stickprov och, om nödvändigt, att
transportfordonen också skall undergå en officiell kon
troll för att följande skall kunna säkerställas :

3.
De åtgärder som medlemsstaterna skall vidta för
tillämpningen av artikel 6.3 skall bestämmas i enlighet
med artikel 16 före utgången av den period som anges i
artikel 20.1 b .

a ) Att de inte är angripna av de skadegörare som anges i
bilaga 1 del A.

b ) Att de, då det gäller de växter och växtprodukter som
anges i bilaga 2 del A, inte är angripna av skade
görare som anges för växterna och växtprodukterna i
den delen av bilagan.
c) Att de, då det gäller de växter och växtprodukter och
andra föremål som anges i bilaga 4 del A, uppfyller
särskilda krav somanges i den delen av bilagan.

2 . Medlemsstaterna skall fastställa de kontrollåtgärder
som avses i punkt 1 för att säkerställa att artikel 3.5, 3.6
och 3.7 eller artikel 5.2 efterlevs, om bestämmelsemed
lemsstaten begagnar sig av en av de valmöjligheter som

Artikel 8

1.
Om ingen av omständigheterna i punkt 2 föreligger,
skall medlemsstaterna fastställa att de växter, växtpro
dukter och andra föremål som anges i bilaga 5 och som
har förts in till deras områden från en medlemsstat och
som skall föras in till en annan medlemsstats område

skall undantas från ytterligare kontroll i enlighet med
artikel 6, om de åtföljs av ett sundhetscertifikat från en
medlemsstat, utfärdat enligt modellen i bilaga 8 del A.

avses i ovan nämnda artiklar .

3.

Medlemsstaterna skall fastställa att de fröer som

anges i bilaga 4 del A och som skall föras in till en annan
medlemsstat skall kontrolleras officiellt för att säkerställa

att de uppfyller ifrågavarande särskilda krav som anges i
den delen av bilagan.

Artikel 7

2.
Om växter, växtprodukter eller andra föremål från
en medlemsstat har delats upp i mindre partier, eller
lagrats, eller fått nytt emballage i en annan medlemsstat,
och sedan förs in till en tredje medlemsstat, skall den
andra medlemsstaten fritas från att göra en ny kontroll i
enlighet med artikel 6, om det officiellt fastställts att
produkterna på den statens område inte har varit utsatta
för någon smittorisk som kan ge anledning att ifrågasätta
om villkoren i artikel 6 har följts. I detta fall skall ett
sundhetscertifikat för återutförsel enligt modellen i bilaga
8 del B utfärdas på åtminstone ett av gemenskapens
officiella språk, helst det språk som används i bestämmel
semedlemsstaten. Detta certifikat måste fogas till det
sundhetscertifikat som utfärdats av den första medlems

1 . Om villkoren i artikel 6, på grundval av den kon
troll som fastställs i den artikeln, anses vara uppfyllda,

staten eller till en bestyrkt kopia av detta . Detta certifikat
får kallas " sundhetscertifikat för återutförsel ".
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Ett sundhetscertifikat för återutförsel får inte utfärdas

Artikel 11

mer än 14 dagar före den dag då växterna, växtproduk
terna eller de andra föremålen lämnar det återutförande
medlemslandet.

3.
Punkterna 1 och 2 skall också tillämpas om växter,
växtprodukter eller andra föremål förs in i flera medlems
stater efter varandra . Om i det fallet fler än ett certifikat

för återutförsel har utfärdats måste produkterna åtföljas
av följande dokument:
a ) Det senaste sundhetscertifikatet eller en bestyrkt
kopia av detta.

1 . Medlemsstaterna får föreskriva att växter, växtpro
dukter och andra föremål och deras emballage och trans
portfordon skall undergå en kontroll vid införseln till
deras områden från en annan medlemsstat, för att säker

ställa att de förbud och begränsningar som fastställs i
artiklarna 3 , 4 och 5 följs. Medlemsstaterna skall över
vaka att dessa växter, växtprodukter och andra föremål,
om deras införsel inte är förbjuden enligt artikel 3, 4 eller
5 , inte är underställda förbud eller begränsningar i för
bindelse med växtskyddsåtgärder, utom om
a ) certifikaten i artiklarna 4, 5, 7, 8 eller 9 inte före
tes ,

b ) Det senaste sundhetscertifikatet för återutförsel.

c) De sundhetscertifikat för återutförsel som föregår det
certifikat som anges i b eller bestyrkta kopior av

b ) växterna, växtprodukterna eller de andra föremålen
inte införs på en av de föreskrivna införselorterna,

dessa .

c ) växterna, växtprodukterna eller de andra föremålen
inte underställs en officiell kontroll enligt punkt 3 så
som det fastställs i bestämmelserna,
Artikel 9

d ) dessa förbud eller begränsningar fastställs på grund
val av artikel 18 .

1.
Medlemsstaterna skall föreskriva att de växter,
växtprodukter och andra föremål som har sitt ursprung i
en annan medlemsstat eller i en icke-medlemsstat och

som anges i bilaga 4 del A, med undantag av punkterna
1 , 2, 3 b, 4 b, 5 , 6, 35 och 36, inte får föras in till en
annan medlemsstat om de inte, utöver de certifikat som
avses i artiklarna 7 och 8 , åtföljs av ett officiellt sund

hetscertifikat i enlighet med modellen i bilaga 8 del A,
utfärdat i ursprungslandet, eller av en bestyrkt kopia av
detta certifikat.

2.

De får inte kräva någon ytterligare uppgift på

sundhetscertifikatet.

3.
I fråga om frukt, grönsaker och potatis, med
undantag för utsädespotatis, får medlemsstaterna utöver
en officiell kontroll av identiteten och av de krav som

tillåts enligt punkt 1 , inte föreskrivasystematiska officiella
kontroller av att bestämmelserna i artikel 3 och 5 efter

följs, utom om
2.
Punkt 1 skall även tillämpas vid införsel av de
växter och växtprodukter som anges i bilaga 4 del B till
de medlemsstater som anges i den delen av bilagan för de
växterna och växtprodukterna i fråga .

a ) det finns särskilda skäl att anta att någon av de
bestämmelserna inte har följts,
b ) de växter som anges ovan har ursprung i ett icke
medlemsland och den kontroll som fastställs i artikel
12.1 a inte redan har utförts i en annan medlems

Artikel 10

1.

Medlemsstaterna skall föreskriva att de växter som

anges i bilaga 6 och som förs in till deras områden måste
desinficeras effektivt mot San José-sköldlusen vid ankom
sten. Desinficering skall dock inte krävas om risk för
spridning av San José-sköldlusen inte behöver befaras.
2. Enligt förfarandet i artikel 16 kan medlemsstaterna
på begäran få tillstånd att kräva att de växter som anges i
punkt 1 måste desinficeras innan de släpps in på deras
områden.

stat .

I alla andra fall skall officiella kontroller av frukt, grön
saker och potatis, med undantag av utsädespotatis, ut
föras endast sporadiskt, genom stickprov. De skall anses
vara sporadiska om de utförs på högst en tredjedel av de
försändelser som införs från en viss medlemsstat och görs
med en så jämn spridning som möjligt över tiden och
över alla produkter.
4.
Om det vid tidpunkten för införsel konstateras att
en del av en försändelse med växter, växtprodukter eller
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andra föremål är angripna av de skadegörare som anges i
bilagorna 1 och 2, skall införseln av den andra delen inte
förbjudas, förutsatt att den inte misstänks vara angripen
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4. Medlemsstaterna får utsträcka tillämpningen av åt
gärderna i artikel 8 till försändelser som kommer från
icke-medlemsländer.

och förutsatt att det det kan antas vara uteslutet att

skadegörare skulle ha spritt sig under uppdelningen av
försändelsen.

Artikel 13

5.

Medlemsstaterna skall föreskriva att de sundhets

certifikat, eller sundhetscertifikat för återutförsel, som
företes när växterna, växtprodukterna eller de andra

föremålen förs in till deras områden, skall ha stämplats
av den behöriga myndigheten, och av stämpeln skall
framgå åtminstone myndighetens namn och datum för

Rådet skall på förslag av kommissionen anta de änd
ringar som skall göras till bilagorna.

införseln.

Artikel 14 ^

Artikel 12

1 . Medlemsstaterna skall, åtminstone angående inför
sel till deras områden av de växter, växtprodukter och
andra föremål som anges i bilaga 5 och som kommer
från ick-emedlemsländer, föreskriva

a ) att dessa växter, växtprodukter och andra föremål
och deras emballage skall undergå en noggrann offi
ciell kontroll, antingen av hela försändelsen eller
genom representativa stickprov och, om nödvändigt,
att transportfordonen också skall kontrolleras offi
ciellt för att följande skall kunna säkerställas :

1.
Förutsatt att det inte föreligger någon risk för att
skadegörare sprids får medlemsstaterna

a ) föreskriva allmänna undantag eller undantag i
enskilda fall

i ) från artikel 4.1 i fråga om en avkortning av den
period som föreskrivs i bilaga 3 del A 8 ,
ii) från artiklarna 4.1 , 10 och 12 i fråga om transite
ring överderas områden och direkt handel mellan
två platser på en medlemsstats område via ett
annat lands område,

— Att de inte är angripna av de skadegörare som
anges i bilaga 1 del A.
— Att de, rörande de växter och växtprodukter som
anges i bilaga 2 del A, inte är angripna av de
skadegörare som anges för växterna och växtpro
dukterna i den delen av bilagan.
— Att de, rörande de växter och växtprodukter och
andra föremål som anges i bilaga 4 del A, uppfyl
ler de särskilda krav som anges för växterna och
växtprodukterna i den delen av bilagan.
b ) att de måste åtföljas av de certifikat som avses i artik
larna 4, 5, 7, 8 eller 9 och att sundhetscertifikatet inte
får vara utfärdat tidigare än 14 dagar före den dag då
växterna, växtprodukterna eller de andra föremålen
lämnar det avsändande landet.

2.

Punkt 1 skall tillämpas i de fall spm avses i artik

larna 6.3 och 7.3 .

3.

Punkt 1 a skall inte tillämpas om växter, växtpro

dukter eller andra föremål förs in till en medlemsstat via
en annan medlemsstat som redan har utfört den kontroll

som avses i punkt la .

iii ) från artikel 12, om växterna och växtprodukterna
eller de andra föremålen avsänds direkt från en
annan medlemsstat till deras områden via ett

icke-medlemslands område,

iv ) från artiklarna 5 , 10 och 12 i fråga om

— flyttgods,
— små kvantiteter av växter eller växtprodukter,
livsmedel och djurfoder, om de är avsedda för
ägarens eller mottagarens bruk i icke-indu
striella och icke-kommersiella syften eller är
avsedda för konsumtionunder transporten,
— växter från jordlotter som ligger inom ett
annat lands gränsområde, som utnyttjas av
boende i närheten eller av jordbruksfastigheter
inom deras gränsområde,
— växter som är avsedda för plantering eller för
förökning på jordlotter som ligger inom deras
gränsområde och som utnyttjas av boende i
närheten eller av jordbruksfastigheter inom ett
annat lands gränsområde.
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b ) föreskriva om undantag i enskilda fall

i ) från artiklarna 3.1 och 12, under perioden från
och med den 1 maj till och med den 15 oktober, i
fråga om de skadegörare som anges i bilaga 1 del
A a 1 och del A a 4, i fall av svagt angripna
snittblommor,

3 . I enlighet med det förfarande som föreskrivs i
artikel 16 får medlemsstater på begäran bemyndigas att
fastställa undantag från artikel 4.1 såtillvida som sådana
undantag inte tillåts enligt punkt 1 .

4.

I de undantag som fastställs i punkterna 1 b, 1 c

och 3 skall det i varje enskilt fall krävas ett officiellt
uttalande om att villkoren för att bevilja undantaget är
uppfyllda.

ii ) från artiklarna 3.1 och 12, under perioden från
och med den 1 november till och med den 31

mars, i fråga om de skadegörare som anges i
bilaga 1 del A a 2, i fall av svagt angripen frukt,

5.

Medlemsstaterna skall informera kommissionen om

de undantag som de har beviljat i enlighet med punkterna
1 c eller 3 . Kommissionen skall varje år anmäla denna
information till de andra medlemsstaterna .

iii ) från artiklarna 3.1 , 3 och 12, i fall av frukt som

är mer än svagt angripen av San .José-sköldlusen,
I enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 16
får medlemsstater befrias från att anmäla denna informa

iv) från artikel 3.3 andra meningen och artikel 12,

tion .

v) från artiklarna 3.4 och 12, i fall av vissa växter

6 . Medlemsstater får fastställa undantag från artik
larna 5 , 6, 7, 8 och 9 för införsel av växter, växtproduk

eller växtprodukter som är svagt angripna av
vissa skadegörare, .om dessa skadegörare redan
finns inom gemenskapen.

ter och andra föremål till en annan medlemsstat om den

sistnämnda fritar avsändarlandet från att tillämpa ovan
nämnda artiklar .

c ) föreskriva om undantag i enskilda fall och utan att
det påverkar tillämpningen av det förfarande som
avses i punkt 2
Artikel 15

i)

från artiklarna 3 och 4.1 i fråga om de krav som
avses i bilaga 3 del A 8 och från artiklarna 5 och
12 i experimentellt eller vetenskapligt syfte och
för sorturval.

ii ) från artikel 5.1 och tredje strecksatsen i artikel
12.1 i fråga om det krav som anges i bilaga 4
delarna A 1 och A 5 .

iii ) från artikel 5.1 och tredje strecksatsen i artikel
12.1 a, i fråga om det krav som anges i bilaga 4
del A 25 för utsädespotatis, förutsatt att det krävs
ett officiellt uttalande om att de har sitt ursprung
i områden där inga symtom på angrepp har
registrerats av virus som anges i bilaga 1 del A e 2
efter ingången av den senaste avslutade växtperio

1.
Om en medlemsstat anser att det föreligger en
överhängande fara för att skadegörare, också sådana som
inte nämns i bilagorna, skall föras in eller spridas på dess
område, kan den vidta kompletterande tillfälliga åtgärder
som är nödvändiga för att skydda den från denna fara .
Den skall omedelbart informera de andra medlemssta

terna och kommissionen om de åtgärder som den vidtagit
och ange orsakerna till dessa.

2.
Enligt förfarandet i artikel 17 skall det beslutas om
huruvida de åtgärder som har vidtagits av medlemsstaten
bör upphävas eller ändras . Fram till dess ett beslut har
fattats, antingen av rådet eller av kommissionen, enligt
ovan nämnda förfarande, får medlemsstaten hålla fast vid
de åtgärder som den har vidtagit.

den .

2.

Artikel 16

I de undantag som fastställs i punkt 1 c skall

medlemsstaterna omedelbart informera de andra med

lemsstaterna och kommissionen om bestämmelser i lagar
och andra författningar som antas i detta sammanhang. I

enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 16 får,
senast sex månader efter det att de ovan nämnda bestäm

melserna antagits, ett beslutfattas om huruvida de skall
upphävas eller ändras.

1.

När det förfarande som föreskrivs i denna artikel

skall tillämpas, skall ordföranden omedelbart hänskjuta
ärendet till Ständiga kommittén för fytosanitära frågor,
nedan kallad " kommittén", antingen på eget initiativ eller
på begäran av en medlemsstat.
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ligt fördragets artikel 148.2 . Ordföranden får inte rösta.
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Om rådet inte har fattat något beslut inom 15 dagar från
det att ärendet mottagits skall kommissionen själv besluta
att deföreslagna åtgärderna skall vidtas och skall genom
föra degiomedelbart, såvida inte rådet med enkel majori
tet har avvisat förslaget.

3 . Kommissionens företrädare skall lägga fram ett för
slag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget
inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn
till hur brådskande de frågor som skall undersökas är.

Artikel 18

Yttranden skafl avges med en majoritet på 41 röster.

f

4. Om förslaget är förenligt med kommitténs yttrande,
skall kommissionen själv utan dröjsmål anta och genom
föra det. Om förslaget inte är förenligt med kommitténs
yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissio
nen utan dröjsmål föreslå rådetvilka åtgärder som skall
vidtas. Rådet skall anta förslaget med kvalificerad majori
tet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader
från det att ärendet mottagits skall kommissionen själv
besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas och skall
genomföra dem omedelbart, såvida inte rådet med enkel
majoritet har avvisat förslaget.

1 . Detta direktiv påverkar inte gemenskapens bestäm
melser om kraven på växtskydd för växter och växtpro
dukter, utom då det föreskriver eller uttryckligen tillåter
striktare krav i detta avseende .

2.
Enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 16 får
medlemsstater bemyndigas att anta särskilda växtskydds
bestämmelser då växter eller växtprodukter förs in på
deras områden i den mån sådana åtgärder är fastställda
också för inhemsk produktion.

3 . Medlemstaterna får vidta särskilda växtskyddsåtgär
der mot de skadegörare som vanligtvis angriper växter
eller växtprodukter i lager då det gäller införsel till deras
områden av växter eller växtprodukter, i synnerhet de
som anges i bilaga 7 och av deras emballage eller de
fordon som transporterar dem.

Artikel 17
Artikel 19

När förfarandet som föreskrivs i denna artikel skall

Rådets direktiv 69/466/EEG av den 8 december 1969 om

tillämpas, skall ordföranden omedelbart hänskjuta ären
det till Ständiga kommittén för fytosanitära frågor, nedan
kallad " kommittén ", antingen på eget initiativ eller på
begäran av en medlemsstat.

1.

kontroll av San José-sköldluseni 1 ) ändras på följande
sätt :

a ) I artikel 7 skall följande punkt 2 läggas till och den
nuvarande texten i den artikeln skall betecknas punkt
1:

2. I kommittén skall medlemsstaternas röster vägas
enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte
rösta .

" 2 . Punkt 1 skall inte gälla svagt angripna försändel
ser av färsk frukt."

b ) I artikel 10.1 a, 10.1 b och 10.1 c skall hänvisningar

3 . Kommissionens företrädare skall lägga fram ett för
slag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget
inom två dagar. Yttranden, skall avges med en majoritet

till artikel 7 ändras så att de hänvisar till " artikel
7.1 ".

på 41 röster.
Artikel 20

4.
Om förslaget är förenligt med kommitténs yttrande,
skall kommissionen utan dröjsmål anta och genomföra
det. Om förslaget inte är förenligt med kommitténs
yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissio
nen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall
vidtas. Rådet skall anta förslaget med kvalificerad majori

1 . Medlemsstater skall inom följande tidsperioder sätta
i kraft de lagar och andra författningar som behövs för
att följa detta direktiv:

tet.

(!) EGT nr L 323 , 24.12.1969 , s. 5 .
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a ) För de begränsningar som fastställs i artikel 11.3 ,
inomen period på fyra år efter dess anmälan.
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Artikel 21

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna .
b ) För de andra bestämmelserna i detta direktiv inom en
period på två år efter dess anmälan.

2 . Medlemsstaterna skall genast underrätta kommis
sionen om alla de lagar och andra författningar som
antas vid genomförandet av detta direktiv. Kommissionen
skall underrätta de andra medlemsstaterna om detta .

Utfärdat i Bryssel den 21 december 1976 .

På rådets vägnar
A. P. L. M. M. van der STEE

Ordförande
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BILAGA 1

A. SKADEGÖRARE VILKAS INFÖRSEL MÅSTE FÖRBJUDAS I ALLA MEDLEMSSTATER
a) Levande organismer från djurriket, på alla utvecklingsstadier
1 . Cacoecimorpha pronubana ( Hb.)
2 . Ceratitis capitata (Wied.)

3 . Conotrachelus nenuphar (Herbst)
4. Epichoristodes acerbella (Walk.) Diak.
5 . Hylurgopinus rufipes Eichh.

6. Hyphantria cunea (Drury)
7. Laspeyresia molesta ( Busck )

8 . Popillia japonica Newman
9 . Rhagoletis cingulata ( Loew)
10 . Rhagoletis fausta ( Osten Sacken )
11 . Rhagoletis pomonella (Walsh )
12 . Scaphoideus luteolus Van Duz.

13 . Scolytus multistriatus (Marsh.)
14 . Scolytus scolytus ( F. )

15. Spodoptera littoralis (Boisd.)
16 . Spodoptera litura (F. )
b) Organismer från djurriket, på alla utvecklingsstadier, om det inte är bevisat att de är döda
1 . Heterodera pallida Stone

c)

2.

Heterodera rostochiensis Woll .

3.

Quadraspidiotus perniciosus (Comst.)

Bakterier

1 . Aplanobacter populi Ridé

2. Corynebacterium sepedonicum (Spieck. och Kotth.) Skapt. och Burkh.
3 . Erwinia amylovora ( Burr.) Winsl . et al.

d) Kryptogamer
1 . Angiosorus solani Thirum. och O'Brien [= Thecaphorasolani (Barrus)]
2 . Ceratocystis fagacearum ( Bretz ) Hunt
3 . Ceratocystis ulmi ( Buism.) C. Moreau

4. Chrysomyxa arctostaphyli Diet.
5 . Cronartium comptoniae Arthur

6 . Cronartium fusiforme Hedge, och Hunt ex Cumm.
7. Cronartium quercuum ( Berk.) Miyabe ex Shirai

8 . Endocronartium harknessii (J. P. Moore) Y. Hiratsuka [= Peridermiumharknessii (J. P. Moore)]
9 . Endothia parasitica ( Murrill ) P. J. och H. W. Anderson
10 . Guignardia laricina ( Saw.) Yamamoto och Ito

11 . Hypoxylon pruinatum (Klotzsche) Cke.
12 . Melampsora farlowii (Arthur ) Davis

15
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13 . Melampsora medusae Thüm. [=M. albertensis Arthur]

14. Mycosphaerella populorum Thomp. (Septoria musiva Peck)
15 . Ophiostoma (Ceratocystis) roboris C. Georgescu och I. Teodoru
16 . Poria weirii Murr .

17. Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.
e)

Virus och mykoplasma

1 . Skadegörande virus och mykoplasma hos Cydonia Mill ., Fragaria (Tourn.) L., Ligustrum L., Malus
Mill., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Rubus L., Syringa L.
2 . Virus och mykoplasma hos potatis (Solanum tuberosum L. )
a ) Potato spindle tuber virus

b ) Potato yellow dwarf virus
c)

Potato yellow vein virus

d) Andra skadegörande virus och mykoplasma såtillvida som de inte finns inom gemenskapen
3.

Rose wilt

4. Tomato bunchy top virus
5.

Tomato ring spot virus

6. Skadegörande virus och mykoplasma hos vinstockar ( Vitis L. partim)
7.

f)

Floemnekros hos Ulmus L.

Fanerogamer
— Arceuthobium spp . ( icke-europeiska arter )

B. SKADEGÖRARE VILKÅS INFÖRSEL FÅR FÖRBJUDAS I VISSA MEDLEMSSTATER
a) Levande organismer från djurriket, på alla utvecklingsstadier
Medlemsstat

Art

1 . Aleurocantbus woglumi Ashby

Italien

2. Anastrepha fraterculus (Wied.)

Italien

3 . Anastrepha ludens ( Loew)

Italien

4. Busseola fusca (Hamps.)

Italien

5 . Dacus dorsalis Hendel

Italien

6 . Dialeurodes citri ( Ashm .)

Italien

7. Diaphorina citri ( Kuway )

Frankrike, Italien

8 . Gonipterus scutellatus Gyll.

Italien

9. Iridomyrmex humilis (Mayr)

Frankrike, Italien

10. Leptinotarsa decemlineata ( Say)

Danmark, Förenade kungariket, Irland

11 . Phoracantha semipunctata ( F. )

Italien

12. Pseudaulacaspis pentagona (Targ.)

Frankrike, Italien

13 . Pseudococcus comstocki ( Kuw.)

Frankrike, Italien

14 . Toxoptera citricida ( Kirk .)

Frankrike, Italien

15 . Trioza erythreae Del Guercio

Frankrike, Italien
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b) Bakterier
Medlemsstat

Art

Xanthomonas citri (Hasse ) Dowson

Frankrike, Italien

c ) Kryptogamer
Medlemsstat

Art

1 . Cronartium ribicola J. C. Fischer

Italien

2 . Diaporthe citri ( Fawc .) Wolf

Italien

3 . Dibotryon morbosum ( Schw.) Theissen och Sydow

Italien

4 . Diplodia natalensis P. Evans

Italien

5 . Elsinoë fawcettii Bitanc. och Jenkins

Italien

6 . Phytophthora cinnamomi Rands .

Irland

7. Scleroderris lagerbergii Gremmen

Irland

d ) Virus
Art

Virus hos citrusfrukter ( Citrus L. )

Medlemsstat

Frankrike, Italien
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BILAGA 2

A. SKADEGÖRARE VILKAS INFÖRSEL MÅSTE FÖRBJUDAS I ALLA MEDLEMSSTATER OM DE
FÖREKOMMER PÅ VISSA VÄXTER ELLER VÄXTPRODUKTER

a) Levande organismer från djurriket, I alla utvecklingsstadier
Art

1 . Anarsia lineatella Zell .

Föremål för angrepp

Ribes L. och Rubus L. , dock inte frukt

Cydonia Mill., Malus Mill ., Prunus L. , Pyrus. L.
2.

Diarthronomyia chrysanthemi Ahlb.

Krysantemum ( Chrysanthemum Tourn, ex L. par
tim )

3.

Ditylenchus destructor Thorne

Blomsterlökar och potatisknölar (Solanum tubero
sum L. )

4.

Ditylenchus dipsaci (Kühn ) Filipjev

Fröer och lökar av Allium cepa L., Allium porrum
L. , Allium schoenoprasum L. för plantering, blom
ster lökar och fröer av lusern (Medicago sativa
L. )

5 . Gracilaria azaleela Brants

Azaleor (Rhododendron L. partim)

6.

Lampetia equestris F.

Blomsterlökar och -knölar

7.

Phtorimaea operculella (Zell.)

Potatisknölar ( Solanum tuberosum L. )

8.

Rhagoletis cerasi L.

Frukter frå körsbärsträd ( Prunus avium L. och
Prunus cerasus L. )

9.

10 .

Scolytidae (på barrträd )

Trä av barrträd, med bark, frå länder i tempere
rade och subarktiska zoner utanför Europa

Viteus vitifoli ( Fitch.)

Vinstockar ( Vitis L. partim ) dock inte frukter och
fröer

b)

Bakterier

Föremål för angrepp

Art

1.

Corynebacterium insidiosum ( McCull .) Jensen

Lusernfröer ( Medicago sativa L. )

Corynebacterium michiganense ( E.F. Sm.) Jen

Tomat ( Solanum lycopersicum L. ), dock inte fruk

sen

ter

Erwinia chrysanthemi Burkh . et al. [= Pectobac
terium parthenii var . dianthicola Hellmers]

Nejlikor ( Dianthus L. ), dock inte snittblommor

Pseudomonas caryophylli ( Burkh .) Starr, och

Nejlikor ( Dianthus L. ), dock inter snittblommor

Burkh .

och fröer

5.

Pseudomonas gladioli Sevenrini [= Pseudo
monas marginata ( McCull .) Stäpp]

Knölar av gladiolus ( Gladiolu Tourn, ex L. ) och av
fresia ( Freesia Klätt.)

6.

Pseudomonas pis ( Sackett )

Ärtfroer (Pisum sativum L. )

2.

3.

4.

och fröer
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Föremål för angrepp

Art

7.

Pseudomonas solanacearum ( E.F. Sm.) Jensen

Potatisknölar ( Solanum tuberosum L. ), tomat ( Sol
anum lycopersicum L. ) och aubergine (Solanum
melongena L. ), dock inte frukter och fröer)

8.

Pseudomonas woodsii (E.F. Sm ) Stev.

Nejlikor (Dianthus L. ), dock inter snittblommor
och fröer

9. Xantbomonas vesicatoria (Doidge) Dows.

Tomat ( Solanum lycopersicum L. ), dock inte fruk
ter

c)

Kryptogamer
Föremål för angrepp

Art

1 . Atropellis spp.

Pinns L.

2. Didymella chrysanthemi (Tassi ), Garibaldi och
Gullino [= Mycosphaerella ligulicula Baker et

Krysantemum ( Chrysanthemum Tourn, ex L. par
tim )

al.]

3 . Fusarium oxysporum Schlecht, f.sp. gladioli
(Massey) Snyd. och Hans

Knölar av fresia (Freesia Klätt), gladiolus ( Gladio

4. Guignardia baccae ( Cav.) Jaez.

Vinstockar ( Vitis L. partim ), dock inte frukter och

lus Tourn , ex L. ), krokus ( Crocus L. ) och rotknö
lar a iris (Iris L. )
fröer

5 . Ovulinia azaleae Weiss

Azaleor (Rhododendron L. partim)

6. Phialophora cinerescens (Wr.) van Beyma

Nejlikor (Dianthus L. ), dock inte snittblommor
och fröer

7. Phytophtora fragariae Hickman

Jordgubbsplantor (Fragaria Tourn, ex L. ), dock
inte frukter och fröer

8 . Puccinia koriana P. Henn

Krysantemum ( Chrysanthemum Tourn, ex L. par
tim )

9. Puccinia pelargonii-zonalis Doidge

Pelargoner (Pelargonium l'Hérit. partim)

10 . Sclerotinia bulborum (Wakk.) Rehm

Blomsterknölar

11 . Sclerotinia convoluta Drayt.

Rotstockar av iris ( Iris L. )

12 . Septoria gladioli Pass.
13 . Stromatinia gladioli (Drat.) Whet.

Blomsterlökar och -knölar
Blomsterlökar och -knölar

14 . Uromyces spp.

Gladiolder ( Gladiolus Tourn , ex L. )

15 . Verticillium albo-atrum Reinke och Berth

Hulle (Humulus lupulus L. )

d) Virus och mykoplasma
Föremål för angrepp

Art

1.

Beet leaf curl virus

Betor ( Beta vulgaris L. ) för plantering, dock inte
fröer

2.

Chrysanthemum stunt virus

Krysantemum ( Chrysanthemum Tourn, ex L. par
tim ), dock inte snittblommor och fröer

3.

Stolbur

Solanaceae för plantering, dock inte frukter och
fröer

4 . Tomato spotted wilt virus

Potatisknölar ( Solanum tuberosum L. )
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B. SKADEGÖRARE VILKAS INFÖRSEL FÅR FÖRBJUDAS I VISSA MEDLEMSSTATER OM DE
FÖREKOMMER PÅ VISSA VÄXTER ELLER VÄXTPRODUKTER

a) levande organismer från djurriket, i alla utvecklingsstadier
Föremål för angrepp

Art

1 . Cephalcia alpina Klug

2. Dendroctonus micans Kuge

Larix Mill,

för plantering,

Medlemsstat

(Nord

dock inte fröer

Förenade kungariket
irland ) Irland

Trä av barrträd, med bark

Förenade kungariket Irland

Frukt och fröer av mandelträd

Italien

lan

3 . Eurytoma amygdali End.

(Prunus amygdalus Batsch )

4. Gilpinia hercyniae Hartig

5 . Helicoverpa armigera Hüb
ner

Picea A Dietr. för plantering,

Förenade

dock inte fröer

irland ) Irland

kungariket

(Nord

Nejlikor (Dianthus L.), krys
antemum
( Chrysanthemum
Tourn , ex L. partim ), pelargo
ner (Pelargonium l'Hérit.) och
tomat (Solanum lycopersicum
L. ), dock inte fröer, frukter

Förenade kungariket Irland

och snittblommor

6 . Ips amitinus Eichh .

Trä av barrträd, med bark

Förenade kungariket Irland

7. Ips cembrae Heer

Trä av barrträd, med bark

Förenade kungariket
irland ) Irland

8 . Ips duplicatus Sahlb.

Trä av barrträd, med bark

Förenade kungariket Irland

9. Ips sexdentatus Boerner

Trä av barrträd, med bark

Förenade kungariket
irland ) Irland

10. Ips typographus Heer

Trä av barrträd, med bark

Irland Förenade kungariket

11 . Pristiphora abietina Christ

Picea A. Dietr. för plantering,

Förenade kungariket
irland) Irland

dock inte fröer

b ) Bakterier

Corynebacterium flaccumfaciens
(Hedges ) Dows .

Medlemsstat

Föremål för angrepp

Art

Fröer av bönor för sådd ( Pha
seolus vulgaris L. och Dolichos
Jacq.)

Italien

(Nord

(Nord

( Nord
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Kryptogamer
Medlemsstat

Föremål för angrepp

Art

1 . Ascochyta chlorospora Speg.

Mandelträd (Prunus amygda
lus Batsch )

Italien

2.

Citrusfrukter ( Citrus L. )

Italien

Corticium salmonicolor Berk.
och Br .

3.

Cryptosporiopsis curvispora
(Pk) Gremmen

Äppelträd

(Malus

pumila

Italien

Mill.)
Citrusfrukter ( Citrus L. )

Frankrike
Italien

Utsädespotadis med ursprung i
länder utanför gemenskapen

Belgien, Frankrike, Italien,
Luxemburg,
Nederländerna,
Tyskland

6 . Phoma exigua var. foveata
( Foister) Boerema, om denna
skadegörare har orsakat ette
allvarligt angrepp av forna
röta hos potatis

Potatisknölar (Solanum tube
rosum L. ), dock inte utsädes
potatis, färskpotatis och pota

Belgien, Frankrike, Italien,
Luxemburg, Nederländerna,
Tyskland

7.

Allium spp. för plantering eller
förökning

4. Gloeosporium

limetticola

Clausen

5 . Pboma exigua var. foveata
(Foister) Boerema

Urocystis cepulae Frost

tis som är avsedd för omedel

bar bearbetning
Irland
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BILAGA 3

A. VÄXTER OCH VÄXTPRODUKTER VILKAS INFÖRSEL MÅSTE FÖRBJUDAS I ALLA
MEDLEMSSTATER

Växt eller växtprodukt

1 . Växter av Abies Mill ., Picea A Dietr. och Pinus
L. , dock inte frukter och fröer

2 . Växter av Larix Mill ., dock inte frukter och

Ursprungsland

Icke-europeiska länder
Länder i Nordamerika och Asien

fröer

3 . Växter av Tsuga Carr. och Pseudotsuga Carr.,

Länder i Nordamerika

dock inte frukter och fröer

4 . Växter av Populus L. och Quercus L. med
blad, dock inte frukter och fröer

Icke-europeiska länder

5 . Lös bark av barrträd ( Coniferae )

Länder i de tempererade och subarktiska zonerna
utanför Europa

6. Lös bark från Castanea Mill , och Quercus L.

Länder i Nordamerika, Riimänien, Sovjetunionen

7. Lös bark från Populus L.

Länder på amerikanska kontinenten

8 . Från och med den 16 april till och med den 30
september för släktena:

Alla länder, såvida inte ursprungslandet är en
medlemsstat och alla länder genom vilka växterna
passerar är fria från Quadraspidiotus perniciosus,
eller produktionsregionen och alla regioner genom
vilka växterna passerar är erkänt fria från denna
skadegörare, i enlighet med tillvägagångssättet i

Acacia Tourn , ex L. , Acer L. , Amelanchier
Med., Chaenomeles Ldl ., Cotoneaster Ehrh .,
Crataegus L., Cydonia Mill., Euonymus L.,
Fagus L., Juglans L., Ligustrum L., Maclura
Nutt., Malus Mill., Populus L. , Prunus L.,
Ptelea L., Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Salix L.,
Sorbus L., Symphoricarpos Duham, Syringa L.,
Tilia L. , Ulmus L. , Vitis L. , dock inte frukter,
fröer och växtdelar för prydnadsändamål

9. Fröer av potatis (Solanum tuberosum L. ) och

artikel 16

Alla länder

fröer av andra knölbildande arter av Sola
naceae

10 . Lös bark av Vlmus L.

Alla länder

B. VÄXTER OCH VÄXTPRODUKTER VILKAS INFÖRSEL FÅR FÖRBJUDAS I VISSA MEDLEMSSTATER

Ursprungsland

Växt eller växtprodukt

1 . Citrus ( Citrus L. )

Frankrike, Italien

2. Eukalyptus (Eucalyptus l'Hérit.) dock inte

Italien

frukter och fröer

3 . Trä och växter av vinstock ( Vitis L. partim ),
dock inte frukter, fröer och material utan röt
ter för vegetativ förökning

Tyskland

03/Vol. 08
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Växt eller växtprodukt

Ursprungsland

4. Växter av Chamaecyparis lawsoniana (Murr.)
Pari. "Elwoodii", Chamaecyparis pisifera
"Boulevard ",
Rhododendron
impeditum
Balf. f. och Sm., Daboecia D. Don

Förenade kungariket (Nordirland), Irland

5 . Lös bark av barrträd från tempererade och
subarktiska zoner i Europa

Förenade kungariket (Nordirland), Irland

6. Lös bark frå Picea A. Dietr. frå tempererade
och subarktiska zoner i Europa

Förenade kungariket (Storbritannien )

7. Berberis L. , dock inte följande arter och under

Danmark, Irland

arter :

Berberis aggregata Schn.
Berberis dictyophylla Franch.
Berberis Koreana Palib .
Berberis rubrostilla Chitt.
Berberis wilsonne Hemsl .

Berberis parvifolia Spraque
Berberis prattii Schn .
Berberis thunbergii DC
Alla ständigt gröna arter, dock inte Mahober
beris Schn .
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BILAGA 4

A. SÄRSKILDA KRAV SOM MÅSTE FASTSTÄLLAS AV ALLA MEDLEMSSTATER FÖR INFÖRSEL

AV VÄXTER, VÄXTPRODUKTER OCH ANDRA FÖREMÅL

Växter, växtprodukter och andra föremål

Särskilda krav

1 . Trä från barrträd med ursprung i länder i
tempererade och subarktiska zoner i andra
världsdelar än Europa

Träet skall vara barkat

2. Trä av Castanea och Quercus med ursprung i

Träet skall vara barkat

länder i Nordamerika
Officiellt uttalande om att vattenhalten inte över

stiger 20 % av torrsubstansen

3 . Trä av Castanea och Quercus med ursprung i
Rumänien och Sovjetunionen

a)

Officiellt uttalande om att träet har sitt

ursprung i regioner som är fria från Ophio
stoma roboris eller Endothia parasitica, eller
b ) Träet skall vara barkat, och officiellt uttalande
om att vattenhalten inter överstiger 20 % av
torrsubstansen

4. Trä av Castanea och Quercus med ursprung i
andra länder än länderna i Nordamerika ,
Rumänien och Sovjetunionen

a)

Officiellt uttalande om att träet har sitt
ursprung i regioner som är fria från Endothia
parasitica, eller

b ) Träet skall vara barkat

5 . Trä av Populus med ursprung i länder på den

Träet skall vara barkat

amerikanska kontinenten

6 . Trä av Ulmus

Träet skall vara barkat

7. Växter av Castanea

a)

med ursprung i alla länder

b) med ursprung i länder i Nordamerika,
Rumänien och Sovjetunionen

Officiellt uttalande om att inga symptom på
Endothia parasitica har iakttagits på produktions
platsen efter ingången av den senaste avslutade
växtperioden
Officiellt

uttalande

om

att

växterna

har

sitt

ursprung i regioner som är fria från Ceratocystis
fagacearum och Ophiostoma roboris
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Växter, växtprodukter och andra föremål

8 . Växter av Pinus, dock inte frukter och fröer,

med ursprung i länder i Europa

Särskilda krav

Officiellt uttalande om att inga symptom på Cro
nartium quercuum har iakttagits på produktions
platsen efter ingången av den senaste avslutade
växtperiode

9 . Växter av Populus, dock inte frukter och
fröer

a) med urprung i alla länder

Officiellt uttalande

— om att inga sympton på Mycosphaerella popu
lorum (Septoria musiva) har iakttagits på pro
duktionsplatsen efter ingången av den senaste
avslutade växtperioden

— och om att inga sympton på skadegörande
virus eller sjukdomar orsakade av mykoplasma
har iakttagits på produktionsplatsen efter in
gången av den senaste avslutade växtperioden
b) med ursprung i länder på den amerikanska
kontinenten

Officiellt uttalande om att inga symptom på
Hypoxylon pruinatum eller Melampsora medusae
har iakttagits på produktionsplatsen efter ingången
av den senaste avslutade växtperioden

10. Växter av Pseudotsuga, dock inte frukter och
fröer, med ursprung i länder i Asien

Officiellt uttalande om att inga sympton på Guig
nardia laricina har iakttagits på produktionsplat
sen efter ingången av den senaste avslutade växt
perioden

11 . Växter av Pseudotsuga och av Larix, dock inte
frukter och fröer, med ursprung i länder på

Officiellt uttalande om att inga symptom på
Melampsora medusae hat iakttagits på produk
tionsplatsen efter ingången av den senaste av
slutade växtperioden

den amerikanska kontinenten

12 . Växter av Quercus

a) med ursprung i alla länder

b) med ursprung i länder i Nordamerika,
Rumänien och Sovjetunionen

Officiellt uttalande om att inga symptom på
Endothia parasitica eller Cronartium quercuum
har iakttagits på produktionsplatsen efter ingången
av den senaste avslutade växtperioden
Officiellt uttalande

—

om att inga symptom på Cronartium fusi
forme har iakttagits på produktionsplatsen
eller i dess omedelbara närhet efter ingången
av den senaste avslutade växtperioden

—

och om att växterna hat sitt ursprung i
regioner som är fria från Ceratocystis fag
acearum och Ophiostoma roboris
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13 . Växter av Ulmus, dock inte frukter och fröer,

med ursprung i länder i Nordamerika

Särskilda krav

Officiellt uttalande om att inga symptom på floem
nekros hos almar har iakttagits vare sig på pro
duktionsplatsen eller i dess omedelbara närhet
efter ingången av den senaste avslutade växtperio
den

14 . Växter av familjen Ulmaceae, dock inte frukter
och fröer

Officielt uttalande om att inga symptom på Cera
tocystis ulmi har iakttagits på produktionsplatsen
eller i dess omedelbara närhet efter ingången av
den senaste avslutade växtperioden

15 . Växter av Crataegus, Cotoneaster, Cydonia,
Malus, Pyracantba, Pyrus, Sorbus och Stran
vaesia, dock inte frukter, fröer och växtdelar
som används för prydnadsändamål

Officiellt uttalande om att inga symptom på Erwi
nia amylovora har iakttagits vare sig på produk
tionsplatsen eller i dess omedelbara nårhet efter de
två senaste avslutade växtperiodernas början och
att inga angrepp av Erwinia amylovora har
konstaterats inom en radie på minst 5 km från
produktionsplatsen under denna period

16 . Växter av Prunus, om dessa inte omfattas av

Officiellt uttalande om att inga symptom på sjuk
domar orsakade av skadegörande virus eller myko
plasma har iakttagits hos växter på produktions
platsen eller i dess omedelbara närhet efter in
gången av den senaste avslutade växtperioden

punkt 17, växter av Rubus, om dessa inte
omfattas av punkt 18 och av Cydonia, Ligu
strum, Malus, Pyrus, Ribes, Rosa och Syringa,
för plantering, dock inte fröer

17. Växter av följande arter:

Prunus amygdalus
Prunus armeniaca

Prunus brigantina
Prunus cerasifera
Prunus domestica
Prunus insititia

Prunus nigra
Prunus persica

Officiellt uttalande

a ) om att inga symptom på sjukdomar orsakade
av skadegörande virus eller mykoplasma,
andra än sjarkavirus, har iakttagits på växter
på produktionsplatsen efter ingången av den
senaste avslutade växtperioden
b) om att växterna, med undantag av de som år
uppdragna från fröer

Prunus salicina

Prunus spinosa
Prunus tomentosa

— antingen är officiellt certifierade under ett
certifieringsprogram, som kräver att de

Prunus triloba

härstammar i direkt led från material som

och andra arter av Prunus som är mottagliga
för sjarkavirus och som är avsedda för plante
ring, dock inte fröer

har förvarats under lämpliga förhållanden
och som har genomgått regelbundna offi
ciella virologiska kontroller åtminstone
beträffande sjarkavirus med användande
av Prunus- indikatorer eller motsvarande
metoder och i dessa kontroller har befun
nits vara fria från virus .
—

eller härstammer i direkt led från material

som förvaras under lämpliga förhållanden
och som åtminstone en gång under de
senaste tre avslutade växtperioderna har
genomgått officiella virologiska kontroller
beträffande sjarkavirus med användande
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Särskilda krav

av Prunus-indikatorer eller motsvarande
metoder och i dessa kontroller har befun

nits vara fria från sjarkavirus
c)

18 . Växter av Rubus idaeus, Rubus fructiosus och
Rubus occidentalis, avsedda för plantering,
med ursprung i länder i Nordamerika, Japan
och alla andra länder där angrepp av tomato
ring spot virus har konstaterats

om att inga symptom på sjarkavirus har iakt
tagits hos växterna eller hos växter av samma
art på produktionsplatsen eller i dess omedel
bara närhet efter ingången av de senaste tre
avslutade växtperioderna

a ) Effektiv behandling mot bladlus
b)

Officielt uttalande om att
aa ) växterna

— antingen är officiellt certifierade under
ett certifieringsprogram, som kräver
att de härstammar i direkt led från
material som har förvarats under

lämpliga förhållanden och som har
genomgått regelbundna officiella viro
logiska kontroller åtminstone beträf
fande tomato ring spot virus och i
dessa kontroller har befunnits vara

fria från virus i fråga,
—

eller härtsammar i direkt led från

material som förvaras under lämpliga
förhållanden och som åtminstone en

gång under de senaste tre avslutade
växtperioderna har genomgått offi
ciella virologiska kontroller beträf
fande tomato ring spot virus och i
dessa kontroller har befunnits vara

fria från virus i fråga,

bb ) växterna har sitt ursprung på en produk
tionsplats vars jord och växter är fria från
tomato ring spot virus och att inga
symptom på sjukdomar orsakade av ska
degörande virus eller mykoplasma har
konstaterats på växter på produktionsplat
sen efter ingången av de senaste tre avslu
tade växtperioderna

19 . Växter av Rubus idaeus, Rubus fructiosus och
Rubus occidentalis avsedda för plantering,
dock inte fröer, med ursprung i ett land där
raspberry leaf curl virus har konstaterats

a ) Effektiv behandling mot bladlus
b)

Officiellt uttalande om att
aa ) växterna

— antingen är officiellt certifierade under
ett certifieringsprogram, som kräver
att de härstammar i direkt led från
material som har förvarats under

lämpliga förhållanden och som har
genomgått regelbundna officiella viro
logiska kontroller åtminstone beträf
fande raspberry leaf curl virus och i
dessa kontroller har befunnits vara

fria från virus i fråga,
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Särskilda krav

—

eller härstammar i direkt led från

material som förvaras under lämpliga
förhållanden och som åtminstone en

gång under de senaste tre avslutade
växtperioderna har genomgått offi
ciella virologiska kontroller av rasp
berry leaf curl virus och i dessa kon
troller har befunnits vara fria från

virus i fråga
bb ) växterna har sitt ursprung på en produk
tionsort som är fri från raspberry leaf curl
virus och att inga symptom på sjukdomar
orsakade av skadegörande virus eller
mykoplasma har konstaterats på växter på
produktionsplatsen efter ingången av de
senaste tre avslutade växtperioderna

20 . Växter av Vitis, dock inte frukter och fröer

Officiellt uttalande om att inga symptom på sjuk
domar orsakade av skadegörande virus eller myko
plasma har iakttagits hos växter på produktions
platsen efter den senast avslutade växtperiodens
början

21 . Växter av Fragaria, för plantering, dock inte
fröer, om de växterna inte omfattas av punkt

Officiellt uttalande om att

22

a ) inga symptom på sjukdomar orsakade av ska
degörande virus eller mykoplasma har iaktta
gits hos växter på produktionsplatsen efter den
senast avslutade växtperiodens början
b) inga symptom på Phytophthora fragariae har
iakttagits på produktionsplatsen efter den
senast avslutade växtperiodens början

22 . Växter av Fragaria, för plantering, dock inte
fröer, med ursprung i länder i Nordamerika

Officiellt uttalande om att

a ) växterna, med undantag av växter uppdragna
från fröer

— antingen är officiellt certifierade under ett
certifieringsprogram, som kräver att de
härstammer i direkt led från material som

har förvarats under lämpliga förhållanden
och som har genomgått regelbundna offi
ciella virologiska kontroller åtminstone
beträffande strawberry vein banding virus,
strawberry witches' broom virus och
strawberry latent C. virus och i dessa
kontroller har befunnits vara fria från

virus i fråga,
—

eller härstammar i direkt led från material

som förvaras under lämpliga förhållanden
och som åtminstone en gång under de
senaste tre avslutade växtperioderna har
genomgått officiella virologiska kontroller
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beträffande de virus som anges och i dessa
kontroller har befunnits vara fria från

virus i fråga
b ) inga symptom på sjukdomar orsakade av ska
degörande virus eller mykoplasma har iaktta
gits hos växter på produktionsplatsen efter
ingången av de fyra senaste avslutade växt
perioderna

c)

inga symptom på Phytophtbora fragariae har
iakttagits på produktionsplatsen efter ingången
av den senaste avslutade växtperioden

23 . Knölar av Solanum tuberosum med ursprung i
gemenskapen

Officiellt uttalande om att gemenskapens bestäm
melser om att bekämpa Corynebacterium sepedo
nicum och Synchytrium endobioticum har följts

24. Knölar med ursprung utanför gemenskapen

Officiellt uttalande om att '

— knölarna antingen har sitt ursprung i regioner
som är fria från Corynebacterium sepedoni
cum och Synchytrium endobioticum ( alla
raser, dock inte den vanliga europeiska rasen ),
och

att inga symptom på Synchytrium endobioti
cum har iakttagits vare sig på produktionsplat
sen eller i dess omedelbara närhet under en

tillräckligt lång period,
— eller att bestämmelser som motsvarar gemen
skapens bestämmelser i enlighet med artikel 16
har följ its i ursprungslandet

25 . Knölar av Solanum tuberosum, dock inte färsk

Groningshämmande åtgärder

potatis, med ursprung i länder på den ameri
kanska kontinenten och i icke-medlemsländer

där potato spindle tuber virus har förekommit

26 . Utsädespotatis av Solanum tuberosum

Officiellt uttalande om att utsådespotatisen har sitt
ursprung på fält som är fritt från Heterodera
rostochiensis och Heterodera pallida

27. Växter av Solanaceae för plantering, dock inte

Officiellt uttalande om att inga symptom på Stol
bur har iakttagits på växter på produktionsplatsen
efter ingången av den senaste avslutade växtperio

frukter och fröer

den
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28 . Växter av Humulus lupulus, dock inte fröer
och skördad humle

29 . Växter av Chrysanthemum, dock inte fröer och

Officiellt uttalande om att inga symptom på Verti
cillium albo-atrum har iakttagits på produktions
platsen efter ingången av den senaste avslutade
växtperioden

Officiellt uttalande om att

snittblommor

a) växterna är högst av tredje generation, och
härtsammar från material som vid virologiska
kontroller har befunnits vara fritt från Chry
santhemum stunt virus eller härstammar direkt

från material av vilket ett representativt stick
prov på åtminstone 10 % har befunnits vara
fritt från Chrysanthemum stunt virus vid en
officiell kontroll utförd under blomningen
b) det officiella intyget har utfärdats högst 48
timmar före den angivna tiden för avsändning
från produktionsplatsen
c)

växterna eller sticklingarna kommer från plat
ser

—

vilka har kontrollerats officiellt minst en

gång per månad under de tre månader
som föregick avsändandet och vid vilka
inga symptom på Puccinia horiana har
iakttagits under den perioden, och

— i närheten av vilka inga symptom på Puc
cinia horiana har konstaterats under de tre

månader som föregick exporten
d) i fråga om icke-rotade sticklingar, inga
symptom på Didymella chrysanthemi har iakt
tagits varken på dessa eller på moderplan
torna ,

eller att, då det gäller rotade sticklingar, inga
symptom på Didymella chrysanthemi har iakt
tagits vare sig på dessa eller på växtplatsen

30. Växter av Dianthus caryophyllus, dock inte
snittblommor och fröer

Officielt uttalande om att

—

växterna härstammar i direkt led från moder

plantor och har befunnits vara fria från Erwi
nia chrysanthemi, Pseudomonas caryophylli,
Pseudomonas woodsii och Phialophora cine
rescens vid officielt godkända kontroller
utförda under de två föregående åren
— inga symptom på ovan nämda skadegörare har
iakttagits på produktionsplatsen efter ingången
av den senaste avslutade växtperioden
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31 . Växter av Gladiolus

Särskilda krav

Officielt uttalande om att

a ) växterna har sitt ursprung i ett land som är
fritt från Uromyces spp., eller
b) inga symptom på Uromyces spp. iakttagits på
produktionsplatsen efter ingången av den
senaste avslutade växtperioden

32 . Lökar av Tulipa och Narcissus

Officiellt uttalande om att inga symptom på Dity
lencbus dipsaci har iakttagits på produktionsplat
sen efter ingången av den senaste avslutade växt
perioden

33 . Växter av Pelargonium X. ( inklusive hortorum
(P. zonale) óch P. X domesticum, dock inte
fröer för sådd, med ursprung i länder där
tomato ring spot virus förekommer

a) där Xiphinema americanum eller andra
smittbärare av tomato ring spot virus inte
förekommer

Officiellt uttalande om att växterna

a ) kommer direkt från plantskolor som är fria
från tomato ring spot virus
b) eller är högst av fjärde generation, och här
stammar från moderplantor som vid officiellt
godkända virologiska kontroller har befunnits
vara fria från tomato ring spot virus

b) där Xiphinema americanum eller andra
smittbärare av tomato ring spot virus före
kommer

Officiellt uttalande om att växterna

a ) kommer direkt från plantskolor vilkas jord
och växter är fria från tomato ring spot virus
b) är högst av andra generation, och härstammar
från moderplantor som vid officiellt godkända
virologiska kontroller har befunnits vara fria
från tomato ring spot virus

34. Växter med rötter, planterade eller för plante
ring, odlade på friland

Officiellt uttalande om att produktionsplatsen är
fri från Synchytrium endobioticum, Heterodera
pallida, Heterodera rostochiensis och Corynebacte
rium sepedonicum

35 . Växter med vidhängande jord, med urprung i
Japan och länder i Nordamerika

Officiellt uttalande om att jorden har befunnits
vara fri från skadegörare

36 . Jord som innehåller växtdelar eller humus, med
ursprung i länder utanför Europa

Officiellt uttalande om att jorden har befunnits
vara fri från skadegörare
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Växter, växtprodukter och andra föremål

37. Växter av Beta spp. för plantering, dock inte
fröer, med ursprung i länder där beet leaf curl
virus förekommer

Särskilda krav

Officiellt uttalande om att

a)

beet leaf curl virus inte har förekommit i
produktionsområdet, och att

b) inga symptom på beet leaf curl virus har
iakttagits på produktionsplatsen eller i dess
omedelbara närhet efter ingången av den
senaste avslutade växtperioden

38 . Fröer av Medicago sativa

Officiellt uttalande om att

— inga symptom på Ditylenchus dipsaci har iakt
tagits på produktionsplatsen efter ingången av
den senaste avslutade växtperioden och att
inga symptom har upptäckts genom laborato
rie-undersökningar av representativa stickprov,
eller

— gasning har skett före exporten

39 . Fröer av Medicago sativa med ursprung i alla
länder där Corynebacterium insidiosum har
förekommit

Officiellt uttalande om att

— Corynebacterium insidiosum inte har förekom
mit på brukningsenheten eller i dess omedel
bara närhet under de senaste 10 åren

— grödan befann sig under sin första eller andra
avslutade växtperiod efter sådd då fröerna
skördades

— inga symptom på Corynebacterium insidiosum
har iakttagits på produktionsplatsen, eller på
någon intilliggande odlig av Medicago sativa
under den senaste avslutade växtperioden eller
eventuellt under de två senaste växtperio
derna

— odlingen har skett på land där Medicago sativa
inte har odlats under de senaste tre åren före
sådden

40 . Fröer av Pisum sativum

Officiellt uttalande om att

— antingen har Pseudomonas pisi inte förekom
mit i produktionsregionen under en tillräckligt
lång period

— eller också har inga symptom på Pseudomonas
pisi iakttagits på växter på produktionsplatsen
efter ingången av den senaste avslutade växt
perioden

03/Vol . 08

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

03/Vol . 08

33

Särskilda krav

Växter, växtprodukter och andra föremål

Officiellt uttalande om att

41 . Fröer av Solanum lycopersicum

— fröerna kommer från regioner som är fria från
tomato bunchy top virus eller potato spindle
tuber virus, eller
— inga symptom på tomato bunchy top virus
éller potato spindle tuber virus har iakttagits
på växter på den produktionsplats som frö
erna härstammar ifrån efter ingången av den
senaste avslutade växtperioden

B. SÄRSKILDA KRAV SOM FÅR STÄLLAS AV VISSA MEDLEMSSTATER FÖR INFÖRSEL AV
VÄXTER OCH VÄXTPRODUKTER

Särskilda krav

Växter och växtprodukter
1 . Trä

av

barrträd

med

ur

Medlemsstater

Träet skall vara barkat

Förenade kungariket

sprung i andra länder än de
som anges i bilaga 4 del A 1

2 . Trä av Castanea och Quer
cus med bark, med ursprung

(Nordirland )
Irland

Officiellt

uttalande

om

att

Italien

träet har sitt ursprung i regio
ner som är fria från Cronar

i länder i Nordamerika

tium quercuum eller Cronar
tium fusiforme

3 . Trä av Picea med ursprung i
andra

länder

än

de

Träet skall vara barkat

Förenade kungariket

som

( Storbritannien )

anges is bilaga 4 del A 1

4 . Växter av Larix, dock inte
frukter och fröer

5 . Växter av Picea och Pinus,
dock inte frukter och fröer

Officiellt

uttalande

om

att

produktionsplatsen är fri från
Cephalcia alpina

Officiellt

uttalande

om

att

produktionsplatsen är fri från
Scleroderris lagerbergii

Förenade kungariket
(Nordirland )
Irland

Förenade kungariket
(Nordirland)
Irland
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Växter och växtprodukter

6 . Växter av Picea för plante
ring dock inte fröer

7. Växter av Ulmus och Zel

kova för plantering, dock
inte frukter och fröer

Medlemsstater

Särskilda krav

Officiellt

uttalande , om

att

Förenade kungariket
(Nordirland )

produktionsplatsen är fri från
Gilpinia bercyniae och Pris
tiphora abietina

Irland

Officiellt uttalande om att

Danmark

a)

växterna inte är äldre än
ett år och att totalhöjden
inte överstiger 30 cm,

Förenade kungariket
(Nordirland )
Irland

och

b) växterna är uppdragna i
en plantskola i vilken,
och i vilkens omedelbara

närhet, inga symptom på
Ceratocystis ulmi har
iakttagits efter de två
senaste

avslutade

växt

perioderna, och
c)

växterna har behandlats
med lämpliga insekticider
för att skydda dem mot
smittbärare av Ceratocys
tis ulmi

8.

Växter av Citrus, dock inte

Officiellt

frukter och fröer

inga symptom på sjukdomar

uttalande

om

att

Frankrike
Italien

orsakade av virus har iaktta

gits på växter på produk
tionsplatsen efter ingången av
den senaste avslutade växtpe
rioden

9 . Knölar av Solanum tubero
sum

a)

Officiellt uttalande

om

att knölarna
—

Förenade kungariket

kommer från områ
den som inte har va

rit angripna av Lepti
notarsa decemlineata

efter ingången av den
senaste

Danmark

avslutade

växtperioden

eller

där intensiva åtgär
der vidtas för att be

kämpa dessa skade
görare

— har rengjorts och för
packats på lämpligt
sätt före exporten

Irland

03/Vol . 08

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Särskilda krav

Växter och växtprodukter

35

Medlemsstater

b) Knölarna skall transpor
teras så att angrepp av
Leptinotarsa
decemli
neata undviks

10 . Knölar Solanum tuberosum,
dock inte färskpotatis eller
utsädespotatis

11 . Knölar Solanum tuberosum

Groningshämmande åtgärder

Förenade kungariket
(Nordirland)
Irland

Officiellt

uttalande

om

att

med ursprung i icke-med

växterna har sitt ursprung i

lemsländer

en av de icke-medlemsländer

Förenade kungariket
Irland

som anges på den förteckning
som gjorts upp i enlighet med
det förfarande som föreskrivs
i artikel 16

12 . Knölar av Solanum tubero
sum som härstammar direkt

från utsädespotatis med ur
sprung i ett annat icke-med
lemsland än de som anges på
den förteckning som gjorts
upp i enlighet med det förfa

Officiellt
knölarna

uttalande om att
har kontrollerats

Irland

med stickprovsmetoden och
harbefunnits

vara

Corynebacterium

fria

från

sepedoni

cum

rande som föreskrivs i artikel
16

13 . Växter av Allium spp. för
plantering eller förökning

14. Från och med den 1 april till
och med den

14

oktober :

växter ( dock inte fröer) av
Beta, Brassica, Cichorium,
Daucus
blad

och

Lactuca

med

Officiellt

uttalande

om

att

Irland

inga symptom på Urocystis
cepulae har iakttagits på pro
duktionsplatsen efter den se
naste avslutade växtperiodens
början

a)

Officiellt uttalande om

Förenade kungariket

att växterna

Irland

— har dragits upp un
der en permanent
struktur av glas eller
plast, eller har sitt
ursprung i områden
som är fria från Lep
tinotarsa

decemli

neata efter ingången
av den senaste avslu

tade växtperioden el
ler där intensiva åt

gärder vidtas för att
bekämpa dessa ska
degörare
— har rengjorts och för
packats på lämpligt
sätt före exporten

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

36

Särskilda krav

Växter och växtprodukter
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Medlemsstater

b) Växterna skall transpor
teras så att angrepp av
Leptinotarsa
decemli
neata undviks

15 . Växter av Chrysanthemum,
Dianthus och Pelargonium
dock inte
blommor

fröer

och

snitt

Officiellt uttalande om att

a)

Danmark
Frankrike

inga symptom på Epicho
ristodes acerbella, Spo
doptera littoralis, Spo
dopteralitura eller Helico
verpa armigera har iakt
tagits på produktionsplat
sen efter ingången av den
senaste

avslutade

Förenade kungariket
Irland

Tyskland

växt

perioden , eller
b)

16 . Växter med rötter, plante
rade eller avsedda för plante
ring

växterna har genomgått
lämplig behandling för
att skydda dem mot ovan
nämnda organismer

Officiellt

uttalande

om

att

produktionsplatsen har be
funnits vara fri från Phy
tophthora cinnamomi

Förenade kungariket
( Nordirland )
Irland
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BILAGA 5

Växter, växtprodukter och andra föremål som måste genomgå en växtskyddskontroll i ursprungs- eller
avsändarlandet innan de tillåts föras in i en medlemsstat

1 . Växter, planterade eller avsedda för plantering, dock inte fröer och akvarieväxter
2 . Följande växtdelar:

a) Snittblommor och växtdelar avsedda för prydnadsändamål:
Castanea

Chrysanthemum
Dianthus
Gladiolus
Prunus

Quercus
Rosa

Salix

Syringa
Vitis

b ) Färsk frukt av
Citrus limon, dock inte citroner [ Citrus limon (L. ) Burm och Citrus medica L.]

Cydonia
Malus
Prunus

Pyrus

3.

Potatisknölar ( Solanum tuberosum L. )

4.

Trä av

— Castanea, Quercus och Ulmus,

— Barrträd med ursprung i länder utanför Europa,
— Populus, med ursprung i länder på den amerikanska kontinenten.
5 . Jord
— som innehåller växtdelar eller humus, varvid torv inte anses som växtdelar eller humus,

— som är vidhängande eller tillförd till växterna.

BILAGA 6

Växter som måste desinfekteras

Växter av släktena Acacia, Acer, Amelanchier, Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Euonymus,
Fagus, Juglans, Ligustrum, Maclura, Malus, Populus, Prunus, Ptelea, Pyrus, Ribes, Rosa, Salix, Sorbus,
Symphoricarpus, Syringa, Tilia, Ulmus och Vitis, dock inte frukter, fröer och växtdelar som används för
prydnadsändamål.
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BILAGA 7

Växter och växtprodukter för vilka särskilda arrangemang rår tillämpas
1 . Spannmål och därav härledda produkter.
2 . Torkade baljväxter.

3 . Maniokrötter och därav härledda produkter.
4. Rester från produktion av vegetabiliska oljor.
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BILAGA 8
A. MODELL

SUNDHETSCERTIFIKAT
Nr .

VÄXTSKYDDSMYNDIGHET
i:

till: VÄXTSKYDDSMYNDIGHET(ER)

BESKRIVNING AV FÖRSÄNDELSE

Exportörens namn och adress:
Mottagarens namn och adress:

Antal och beskrivning av förpackningar:
Märkning:
Ursprungsort:

Angivet transportmedel:
Angiven införselort:
Angiven kvantitet och varubeskrivning: .
Växternas botaniska namn :

Härmed intygas att de växter eller växtprodukter som beskrivs ovan har kontrollerats och befunnits vara
fria från karantänsskadegörare, och väsentligen fria från andra farliga skadegörare, och att de anses vara
förenliga med kraven i de rådande växtskyddsbestämmelserna i det importerande landet.

BEFRIELSE FRÅN SKADEGÖRARE OCH/ELLER DESINFEKTION
Datum:

Behandling:

Kemikalie ( aktiv substans ):

Varaktighet och temperatur:
Koncentration :

Ytterligare uppifter:

Ytterligare uppgifter:
Utfärdat i:

Utfärdat av (namn ):

Datum :

(Organisationens stämpel )

*

(Underskrift)
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B. MODELL

SUNDHETSCERTIFIKAT FÖR ÅTERUTFÖRSEL
Nr.

VAXTSKYDDSMYNDIGHET

( återutförselland )

i:

till: VAXTSKYDDSMYNDIGHET (ER)

( bestämmelseland (-länder))

i:

BESKRIVNING AV FÖRSÄNDELSE

Exportörens namn och adress:
Mottagarens namn och adress:

I

Antal och beskrivning av förpackningar:
Märkning:
Ursprungsort:

Angivet transportmedel :

Angiven införselort:
Angiven kvantitet och varubeskrivning:
Växternas botaniska namn :

Härmed intygas att de växter eller växtprodukter som beskrivs ovan har importerats till
( de återutförsellandet) från

(ursprungslandet) med medföljande sundhetscertifikat nr

varav original □ eller bekräftad kopia □ bifogas detta certifikat, och att de är förpackade □ ompackade Q i
ursprungliga emballage □ i nytt emballage □, att de på grundval av originalet av sundhetscertifikatet □ och
en ytterligare kontroll □ befunnits vara förenliga med kraven i de rådande växtskyddsbestämmelserna i det
importerande landet, och att under lagringen i
(det återutförsellandet) har denna försändelse
inte varit utsatt för smitto- eller infektionsfara .

BEFRIELSE FRÅN SKADEGÖRARE OCH/ELLER DESINFEKTION
Behandling:

Datum :

Kemikalie ( aktiv substans ):

Varaktighet och temperatur:
Koncentration :

Ytterligare uppifter:
Ytterligare uppgifter:
Utfärdat i:

Utfärdat av ( namn ):

Datum :

(Organisationens stämpel)

□ Sätt kryss i lämplig ruta

(Underskrift)

