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ΟΔΗΓΙΑ 2000/29/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 8ης Μαΐου 2000 

περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών 
επιβλαλών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της 

εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας 

Άρθρο 1 

1. Η παρούσα οδηγία αφορά τα μέτρα προστασίας κατά της εισαγω 
γής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά 
προϊόντα, που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες. 

Αφορά επίσης: 

α) από την 1η Ιουνίου 1993, τα μέτρα προστασίας κατά της εξάπλωσης 
επιβλαβών οργανισμών στο εσωτερικό της Κοινότητας με μέσα που 
συνδέονται με τη διακίνηση φυτών ή φυτικών προϊόντων και άλλων 
συναφών αντικειμένων στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους· 

β) τα μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής επιβλαβών οργανισμών 
στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα από άλλες περιοχές της Γαλ 
λίας και, αντιστρόφως, κατά της εισαγωγής σε άλλες περιοχές της 
Γαλλίας, επιβλαβών οργανισμών από τα γαλλικά υπερπόντια διαμε 
ρίσματα· 

γ) τα μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής επιβλαβών οργανισμών στις 
Καναρίους Νήσους από άλλες περιοχές της Ισπανίας και, αντιστρό 
φως, σε άλλες περιοχές της Ισπανίας από τις Καναρίους Νήσους· 

▼M4 
δ) το υπόδειγμα των «φυτοϋγειονομικών πιστοποιητικών» και των «φυ 

τοϋγειονομικών πιστοποιητικών επανεξαγωγής» ή των ισοδυνάμων 
τους σε ηλεκτρονική μορφή, που εκδίδονται από τα κράτη μέλη 
δυνάμει της διεθνούς σύμβασης για την προστασία των 
φυτών (IPPC). 

▼B 
2. Με την επιφύλαξη των όρων που θα καθοριστούν για τη διαφύ 
λαξη της φυτοϋγειονομικής κατάστασης που επικρατεί σε ορισμένες 
περιοχές της Κοινότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές όσον 
αφορά τις γεωργικές και οικολογικές συνθήκες, είναι δυνατόν να θεσπι 
στούν, ►M4 σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 
2 ◄, μέτρα προστασίας τα οποία δικαιολογούνται για την προστασία 
της υγείας και της ζωής των φυτών στα γαλλικά υπερπόντια διαμερί 
σματα και στις Καναρίους Νήσους και τα οποία συμπληρώνουν τα 
μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. 

3. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στη Θέουτα και Μελίλια. 

▼B
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4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν στενή, ταχεία, άμεση και ουσια 
στική συνεργασία μεταξύ των ιδίων και της Επιτροπής για θέματα 
που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία. Για τον σκοπό αυτόν, 
κάθε κράτος μέλος συγκροτεί ή ορίζει μια ενιαία αρχή η οποία είναι 
αρμόδια, τουλάχιστον, για το συντονισμό και τις επαφές που έχουν 
σχέση με αυτά τα θέματα. Η επίσημη υπηρεσία προστασίας των 
φυτών που συστάθηκε σύμφωνα με την CIPV ενδείκνυται περισσότερο 
για τον σκοπό αυτόν. 

Η αρχή αυτή και κάθε μεταγενέστερη σχετική αλλαγή κοινοποιούνται 
στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή. 

Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2, η ενιαία αρχή 
μπορεί να εξουσιοδοτείται για να παραχωρήσει ή για να αναθέσει σε 
μια άλλη υπηρεσία τα καθήκοντα συντονισμού ή επαφών, εφόσον αφο 
ρούν φυτοϋγειονομικά θέματα που καλύπτονται από την παρούσα οδη 
γία. 

▼B 
5. Όσον αφορά τα μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής επιβλαβών 
οργανισμών από τα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα σε άλλα μέρη 
της Γαλλίας και στα άλλα κράτη μέλη και κατά της εξάπλωσής τους 
μέσα στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα, οι ημερομηνίες που ανα 
φέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου, στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4, στο άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 4, στο άρθρο 
5 παράγραφοι 2 και 4, στο άρθρο 6 παράγραφοι 5 και 6, στο άρθρο 10 
παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 13 παράγραφοι 8, 10 και 11 αντι 
καθίστανται από ημερομηνία η οποία αντιστοιχεί στο τέλος του εξαμή 
νου μετά την ημερομηνία κατά την οποία τα κράτη μέλη πρέπει να 
έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν τις αναμενόμενες διατάξεις που αφορούν 
τα παραρτήματα I έως V σχετικά με την προστασία των γαλλικών 
υπερπόντιων διαμερισμάτων. Η παράγραφος 1 στοιχείο β) και η παρά 
γραφος 2 του παρόντος άρθρου απαλείφονται από την ίδια αυτή ημε 
ρομηνία. 

6. Όσον αφορά τα μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής επιβλαβών 
οργανισμών από τις Καναρίους Νήσους σε άλλα μέρη της Ισπανίας και 
στα άλλα κράτη μέλη και κατά της εξάπλωσής τους μέσα στις Κανα 
ρίους Νήσους, οι ημερομηνίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχείο α) του παρόντος άρθρου, στο άρθρο 3 παράγραφος 4, στο 
άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 4, στο άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 4, στο 
άρθρο 6 παράγραφοι 5 και 6 — στο άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 2 και 
στο άρθρο 13 παράγραφοι 8, 10 και 11, αντικαθίστανται από ημερομη 
νία η οποία αντιστοιχεί στο τέλος του εξαμήνου μετά την ημερομηνία 
κατά την οποία τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν 
τις αναμενόμενες διατάξεις που αφορούν τα παραρτήματα I και V σχε 
τικά με την προστασία των Καναρίων Νήσων. Η παράγραφος 1 στοι 
χείο γ) του παρόντος άρθρου απαλείφεται από την ίδια ημερομηνία. 

Άρθρο 2 

1. Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας νοούνται ως: 

α) ►M4 φυτά: ζώντα φυτά και συγκεκριμένα ζώντα μέρη αυτών, 
συμπεριλαμβανομένων των σπόρων. ◄ 

Τα ζώντα μέρη φυτών περιλαμβάνουν: 

— τους καρπούς —με τη βοτανική έννοια— εκτός των κατεψυγ 
μένων, 

— τα λαχανικά, εκτός των υπερκατεψυγμένων, 

— τους κονδύλους, τους βολβούς, τα ριζώματα, 

▼M4
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— το κομμένα άνθη, 

— τους κλάδους με φύλλωμα, 

— τα κομμένα δένδρα με φύλλωμα, 

▼M4 
— φύλλα, φύλλωμα, 

▼B 
— τις καλλιέργειες φυτικών ιστών , 

▼M4 
— ζωντανή γύρη, 

— μοσχεύματα, εμβόλια, 

— οποιοδήποτε άλλο μέρος φυτών που μπορεί να προσδιορισθεί 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2. 

▼B 
Ως «σπόροι» θεωρούνται οι σπόροι με τη βοτανική έννοια, εκτός 
από τους μη προοριζόμενους για φύτευση· 

β) φυτικά προϊόντα: τα προϊόντα φυτικής προελεύσεως τα μη μεταποι 
ημένα ή έχοντα αποτελέσει αντικείμενο απλής προπαρασκευής, 
εφόσον δεν πρόκειται περί φυτών· 

γ) φύτευση: κάθε ενέργεια εγκαταστάσεως φυτών ή φυτικών προϊ 
όντων προς εξασφάλιση της αναπτύξεώς τους ή της περαιτέρω 
αναπαραγωγής/πολλαπλασιασμού τους· 

δ) φυτά που προορίζονται για φύτευση: 

— φυτά που έχουν ήδη φυτευθεί και προορίζονται να παραμείνουν 
φυτευμένα ή να επαναφυτευθούν μετά την εισαγωγή τους 

ή 

— φυτά που δεν έχουν φυτευθεί κατά τη στιγμή της εισαγωγής 
τους αλλά προορίζονται να φυτευθούν μεταγενέστερα· 

▼M4 
ε) επιβλαβείς οργανισμοί: κάθε είδος, στέλεχος ή βιότυπος φυτικού, 

ζωικού ή παθογόνου παράγοντα που είναι επιβλαβής για τα φυτά ή 
τα φυτικά προϊόντα· 

▼B 
στ) φυτοϋγειονομικό διαβατήριο: μια επίσημη ετικέτα που πιστοποιεί 

ότι τηρούνται οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τις 
φυτοϋγειονομικές προδιαγραφές και τις ειδικές απαιτήσεις και η 
οποία για το σκοπό αυτό: 

— είναι τυποποιημένη σε κοινοτικό επίπεδο για τα διάφορα είδη 
φυτών ή φυτικών προϊόντων και 

— εκδίδεται από τον αρμόδιο επίσημο οργανισμό ενός κράτους 
μέλους και χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις εφαρμογής 
που αφορούν τις ιδιαιτερότητες της διαδικασίας χορήγησης 
φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων. 

Για ειδικούς τύπους προϊόντων μπορούν να καθοριστούν επίσημα 
συμβατικά σήματα διαφορετικά από την ετικέτα, ►M4 σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2 ◄. 

▼B
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Η τυποποίηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία του 
►M4 άρθρου 18 παράγραφος 2 ◄· στα πλαίσια της τυποποίησης 
αυτής, καθορίζονται διαφορετικά σήματα για τα φυτοϋγειονομικά 
διαβατήρια που, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρά 
γραφος 1 δεύτερο εδάφιο, δεν ισχύουν για όλες τις περιοχές της 
Κοινότητας· 

ζ) αρμόδιοι επίσημοι οργανισμοί ενός κράτους μέλους: 

i) ►M4 ο (οι) επίσημος(-οι) οργανισμός(-οί) ◄ προστασίας των 
φυτών ενός κράτους μέλους, όπως ορίζεται(-νται) στο άρθρο 1 
παράγραφος 4 

ή 

ii) κάθε δημόσια αρχή που έχει δημιουργηθεί: 

— είτε σε εθνικό επίπεδο, 

— είτε —υπό τον έλεγχο των εθνικών αρχών, μέσα σε όρια 
καθορισμένα από το σύνταγμα του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους— σε περιφερειακό επίπεδο. 

▼M23 
Αρμόδιοι επίσημοι οργανισμοί ενός κράτους μέλους μπορούν, 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, να αναθέτουν την εκτέλεση 
των καθηκόντων τους που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, 
υπό την εξουσία και τον έλεγχό τους, σε νομικό πρόσωπο 
δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, υπό τον όρο ότι το νομικό 
αυτό πρόσωπο και τα μέλη του δεν πορίζονται κανένα προσω 
πικό όφελος από το αποτέλεσμα του ληφθέντος μέτρου. 

Αρμόδιοι επίσημοι οργανισμοί ενός κράτους μέλους εξασφαλί 
ζουν ότι στο νομικό πρόσωπο, το οποίο αναφέρεται στο δεύ 
τερο εδάφιο, έχουν ανατεθεί, δυνάμει των επισήμως εγκριθέ 
ντων καταστατικών του, αποκλειστικώς ειδικά καθήκοντα 
δημοσίου συμφέροντος, με εξαίρεση τις εργαστηριακές δοκιμές 
τις οποίες μπορεί να διενεργήσει αυτό το νομικό πρόσωπο έστω 
και αν η εργαστηριακή δοκιμή δεν συμπεριλαμβάνεται στα 
ειδικά καθήκοντά του δημοσίου συμφέροντος. 

Παρά το τρίτο εδάφιο, οι αρμόδιοι επίσημοι οργανισμοί ενός 
κράτους μέλους μπορούν να αναθέτουν τις εργαστηριακές δοκι 
μές που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία σε νομικό πρόσωπο 
το οποίο δεν πληροί την εν λόγω διάταξη. 

Οι εργαστηριακές δοκιμές μπορούν να ανατίθενται μόνον υπό 
τον όρο ότι ο αρμόδιος επίσημος οργανισμός εξασφαλίζει, καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ανάθεσης, ότι το νομικό πρόσωπο στο 
οποίο ανατίθενται οι εργαστηριακές δοκιμές μπορεί να εξασφα 
λίσει την αμεροληψία, την ποιότητα και προστασία των εμπι 
στευτικών πληροφοριών και ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμ 
φερόντων μεταξύ της άσκησης των καθηκόντων που του ανα 
τέθηκαν και των άλλων δραστηριοτήτών του. 

▼B 
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την ύπαρξη στενής συνεργασίας 
μεταξύ των οργανισμών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο 
σημείο ii) και αυτών που αναφέρονται στο σημείο i). 

▼B
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►M4 Σύμφωνα, εξάλλου, με τη διαδικασία του άρθρου 18 
παράγραφος 2 ◄, οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο που 
ιδρύεται για λογαριασμό του ή των αναφερομένων στο πρώτο 
εδάφιο σημείο i) οργανισμού(-ών) και το οποίο ενεργεί υπό την 
καθοδήγηση και τον έλεγχο του οργανισμού αυτού μπορεί να 
εγκριθεί προς τούτο υπό τον όρο ότι το νομικό αυτό πρόσωπο 
δεν πορίζεται ίδιον όφελος από το αποτέλεσμα των μέτρων που 
λαμβάνει. 

▼M4 
Η ενιαία αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4, 
ανακοινώνει στην Επιτροπή τους επίσημους αρμόδιους φορείς 
του οικείου κράτους μέλους. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληρο 
φορίες αυτές στα άλλα κράτη μέλη· 

▼B 
η) προστατευόμενη ζώνη: ζώνη της Κοινότητας, μέσα στην οποία: 

— ένας ή περισσότεροι από τους επιβλαβείς οργανισμούς που 
απαριθμούνται στην παρούσα οδηγία και που εμφανίσθηκαν 
σε μία ή περισσότερες περιοχές της Κοινότητας, δεν είναι 
ενδημικοί ούτε έχουν διαδοθεί, παρότι οι συνθήκες ευνοοούν 
την διάδοσή τους, 

— υπάρχει κίνδυνος διάδοσης ορισμένων επιβλαβών οργανισμών 
λόγω ευνοϊκών οικολογικών συνθηκών για ορισμένες καλλιέρ 
γειες, παρότι οι εν λόγω οργανισμοί δεν είναι ενδημικοί ούτε 
έχουν διαδοθεί στην Κοινότητα, 

και η οποία έχει αναγνωρισθεί, ►M4 σύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου 18 παράγραφος 2 ◄, ως πληρούσα τους όρους που 
αναφέρονται στην πρώτη και δεύτερη περίπτωση, και, στην περί 
πτωση της πρώτης περίπτωσης, μετά από αίτηση του (των) σχετι 
κού(-ών) κράτους(-ών) μέλους(-ών) και εφόσον δεν προκύπτουν 
αντίθετες ενδείξεις από τα αποτελέσματα καταλλήλων μελετών 
που έγιναν υπό την εποπτεία των εμπειρογνωμόνων που αναφέρο 
νται στο άρθρο 21 σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το εν 
λόγω άρθρο. Οι μελέτες οι σχετικές με την περίπτωση που προ 
βλέπει η δεύτερη περίπτωση είναι προαιρετικές. 

Ένας επιβλαβής οργανισμός θεωρείται διαδεδομένος σε μια περιο 
χή, εάν η ύπαρξή του σ' αυτήν είναι γνωστή και εφόσον κανένα 
επίσημο μέτρο δεν έχει ληφθεί για την εξάλειψή του ή εφόσον 
τέτοια μέτρα αποδείχθηκαν αναποτελεσματικά κατά τη διάρκεια 
μιας περιόδου τουλάχιστον δύο συνεχόμενων ετών. 

Το (τα) ενδιαφερόμενο(-α) κράτος(-η) μέλος(-η) πραγματοποιεί(- 
ούν), όσον αφορά την περίπτωση που προβλέπεται στο πρώτο 
εδάφιο, πρώτη περίπτωση, τακτικές και συστηματικές επίσημες 
μελέτες σχετικά με την ύπαρξη οργανισμών, για τους οποίους η 
προστατευόμενη ζώνη έχει αναγνωρισθεί ως τέτοια. Οποιαδήποτε 
ανακάλυψη ενός οργανισμού τέτοιου τύπου κοινοποιείται αμέσως 
►M4 εγγράφως ◄ στην Επιτροπή. Η μονιμή φυτοϋγειονομική 
επιτροπή εκτιμά τον κίνδυνο που απορρέει από την ανακάλυψη 
αυτή και καθορίζονται οι κατάλληλες δράσεις ►M4 σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2 ◄. 

Τα στοιχεία των μελετών που αναφέρονται στο πρώτο και τρίτο 
εδάφιο μπορούν να καταρτιστούν ►M4 σύμφωνα με τη διαδικα 
σία του άρθρου 18 παράγραφος 2 ◄ και λαμβανομένων υπόψη 
των αναγνωρισμένων επιτημονικών και στατιστικών αρχών. 

▼B
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Τα αποτελέσματα των προαναφερθεισών μελετών κοινοποιούνται 
►M4 εγγράφως ◄ προς την Επιτροπή. Η Επιτροπή διαβιβάζει 
τις πληροφορίες αυτές προς τα άλλα κράτη μέλη. 

Πριν από την 1η Ιανουαρίου 1998, η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Συμβούλιο έκθεση για τη λειτουργία του καθεστώτος προστατευο 
μένων ζωνών συνοδευόμενη εφόσον χρειάζεται από ανάλογες προ 
τάσεις· 

θ) επίσημη διαπίστωση ή επίσημο μέτρο: μια διαπίστωση ή ένα μέτρο 
που έχουν γίνει ή ληφθεί, με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 21: 

▼M4 
— είτε από εκπροσώπους του επίσημου εθνικού οργανισμού προ 

στασίας των φυτών μιας τρίτης χώρας ή, υπ' ευθύνη τους, από 
άλλους δημόσιους υπαλλήλους που διαθέτουν τα τεχνικά προ 
σόντα και είναι δεόντως εξουσιοδοτημένοι από αυτόν τον επί 
σημο εθνικό οργανισμό προστασίας των φυτών, στην περί 
πτωση δηλώσεων ή μέτρων που σχετίζονται με την έκδοση 
φυτοϋγειονομικών πιστοποιητικών και φυτοϋγειονομικών 
πιστοποιητικών επανεξαγωγής, ή των ισοδυνάμων τους σε ηλε 
κτρονική μορφή, 

▼B 
— είτε από τους ανωτέρω εκπροσώπους ή υπαλλήλους ή από 

«εξειδικευμένο προσωπικό» που απασχολείται σε έναν από 
τους αρμόδιους επίσημους οργανισμούς ενός κράτους μέλους, 
σε κάθε άλλη περίπτωση, υπό τον όρο ότι το προσωπικό αυτό 
δεν πορίζεται κανένα προσωπικό όφελος από το αποτέλεσμα 
των μέτρων που λαμβάνει και ότι ανταποκρίνεται σε ένα ελά 
χιστο επίπεδο εξειδίκευσης. 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι υπάλληλοί τους και το εξει 
δικευμένο προσωπικό τους διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα για 
τη σωστή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. ►M4 Σύμφωνα με 
την προβλεπόμενη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2 ◄, 
μπορούν να ορισθούν γενικές κατευθύνσεις που να αφορούν τα 
προσόντα αυτά. 

Στο πλαίσιο της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής, η Επιτροπή 
καταρτίζει κοινοτικά προγράμματα, των οποίων την εφαρμογή 
εποπτεύει, σχετικά με την πρόσθετη επιμόρφωση των εν λόγω 
υπαλλήλων και του εξειδικευμένου προσωπικού, με στόχο να ανυ 
ψώσει το επίπεδο των γνώσεων και της αποκτηθείσας εμπειρίας 
στο εθνικό επίπεδο στο επίπεδο των προαναφερθέντων προσόντων. 
Συμβάλλει στη χρηματοδότηση αυτής της πρόσθετης επιμόρφωσης 
και προτείνει την εγγραφή των απαραίτητων για το σκοπό αυτό 
πιστώσεων στον κοινοτικό προϋπολογισμό · 

▼M4 
ι) σημείο εισόδου: το μέρος όπου τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα 

αντικείμενα εισάγονται για πρώτη φορά στο τελωνειακό έδαφος 
της Κοινότητας, δηλαδή, ο αερολιμένας, σε περίπτωση αεροπορι 
κής μεταφοράς, το λιμάνι, σε περίπτωση θαλάσσιας ή ποτάμιας 
μεταφοράς, ο σταθμός, σε περίπτωση σιδηροδρομικής μεταφοράς, 
και ο τόπος του τελωνείου που είναι αρμόδιο για την περιοχή όπου 
πραγματοποιείται η διάβαση των χερσαίων συνόρων της Κοινότη 
τας, για όλα τα άλλα είδη μεταφοράς· 

ια) επίσημος φορέας του σημείου εισόδου: ο επίσημος φορέας που είναι 
υπεύθυνος στο κράτος μέλος και είναι αρμόδιος για το σημείο 
εισόδου· 

▼B
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ιβ) επίσημος φορέας προορισμού: ο επίσημος φορέας που είναι υπεύ 
θυνος στο κράτος μέλος και είναι αρμόδιος για την περιοχή όπου 
ευρίσκεται το «τελωνείο προορισμού»· 

ιγ) τελωνείο του σημείου εισόδου: το τελωνείο του σημείου εισόδου 
κατά τα οριζόμενα στο στοιχείο ι)· 

ιδ) τελωνείο προορισμού: το τελωνείο προορισμού κατά την έννοια 
του άρθρου 340β παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 2454/93 της Επιτροπής ( 1 )· 

ιε) παρτίδα: ένα σύνολο μονάδων του ίδιου εμπορεύματος, αναγνωρί 
σιμο από την ομογένεια της σύνθεσης και της προέλευσής του, και 
το οποίο αποτελεί μέρος μιας αποστολής· 

ιστ) αποστολή: ποσότητα προϊόντων που καλύπτονται από ένα ενιαίο 
έγγραφο που απαιτείται για τις τελωνειακές ή άλλες διατυπώσεις, 
όπως ενιαίο φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό ή ενιαίο εναλλακτικό 
έγγραφο ή σήμα· μια αποστολή μπορεί να απαρτίζεται από μια ή 
περισσότερες παρτίδες· 

ιζ) τελωνειακός προορισμός εμπορεύματος: ο τελωνειακός προορισμός 
εμπορεύματος που αναφέρεται στο σημείο 15 του άρθρου 4 του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης 
Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα 
(εφεξής αναφερόμενος ως «κοινοτικός τελωνειακός κώδικας») ( 2 )· 

ιη) διαμετακόμιση (transit): η κυκλοφορία προϊόντων που υπόκεινται 
σε τελωνειακή επιτήρηση μεταξύ δύο σημείων του τελωνειακού 
εδάφους της Κοινότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 91 του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92. 

▼B 
2. Εκτός αντιθέτων ρητών διατάξεων, οι διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας αφορούν την ξυλεία μόνον εφόσον διατηρεί το σύνολο ή 
μέρος της φυσικής στρογγυλής της επιφάνειας, με ή χωρίς φλοιό, ή 
βρίσκεται υπό μορφή πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, πριονιδίων, απορ 
ριμμάτων ή θραυσμάτων ξύλου. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν το παράρτημα V, η 
οδηγία αφορά την ξυλεία, ανεξάρτητα από το εάν αυτό πληροί τους 
όρους του πρώτου εδαφίου, και στην περίπτωση που έχει τη μορφή 
υλικού σφηνώσεως φορτίων πλοίων, διαχωριστικών στοιχείων, παλετών 
ή υλικού συσκευασίας για τη μεταφορά αντικειμένων παντός είδους, 
εφόσον υπάρχει φυτοϋγειονομικός κίνδυνος. 

Άρθρο 3 

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι επιβλαβείς οργανισμοί που απαριθ 
μούνται στο παράρτημα I μέρος Α δεν μπορούν να εισαχθούν στο 
έδαφός τους. 

2. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα που 
απαριθμούνται στο παράρτημα II μέρος Α δεν δύνανται να εισαχθούν 
στο έδαφός τους αν έχουν μολυνθεί από τους επιβλαβείς οργανισμούς 
που αντιστοιχούν σ' αυτά και οι οποίοι αναγράφονται στο μέρος αυτό 
του παραρτήματος. 

▼M4 

( 1 ) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία 
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2787/2000 (ΕΕ L 330 της 27.12.2000, σ. 1). 

( 2 ) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία 
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2700/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 311 της 12.12.2000, σ. 17).
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3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται σύμφωνα με όρους που 
είναι δυνατόν να καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 
18 παράγραφος 2, στην περίπτωση ελαφράς μόλυνσης φυτών, εκτός 
εκείνων που προορίζονται για φύτευση, από επιβλαβείς οργανισμούς, 
οι οποίοι απαριθμούνται στο παράρτημα Ι μέρος Α ή στο παράρτημα ΙΙ 
μέρος Α ή, στην περίπτωση κατάλληλων ορίων ανοχής που καθορίζο 
νται για επιβλαβείς οργανισμούς, οι οποίοι απαριθμούνται παράρτημα ΙΙ 
μέρος Α τμήμα ΙΙ όσον αφορά φυτά που προορίζονται για φύτευση, τα 
οποία έχουν επιλεγεί με τη συμφωνία των αρχών που εκπροσωπούν τα 
κράτη μέλη στον τομέα της υγείας των φυτών, και βάσει της σχετικής 
ανάλυσης φυτοϋγειονομικού κινδύνου. 

▼B 
4. Από την 1η Ιουνίου 1993, τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι διατάξεις 
των παραγράφων 1 και 2 εφαρμόζονται επίσης στη εξάπλωση των εν 
λόγω επιβλαβών οργανισμών με μέσα που συνδέονται με τη διακίνση 
φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων στο έδαφος ενός 
κράτους μέλους. 

5. Από την 1η Ιουνίου 1993, τα κράτη μέλη απαγορεύουν την εισα 
γωγή και την εξάπλωση στο εσωτερικό των σχετικών προστατευόμενων 
ζωνών: 

α) των επιβλαβών οργανισμών που απαριθμούνται στο παράρτημα I 
μέρος Β· 

β) των φυτών και φυτικών προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρ 
τημα II μέρος Β, εφόσον έχουν μολυνθεί από τους εν λόγω αναφερ 
θέντες επιβλαβείς οργανισμούς. 

6. ►M4 Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 
παράγραφος 2 ◄: 

α) οι επιβλαβείς οργανισμοί που απαριθμούνται στα παραρτήματα I και 
II ταξινομούνται ως εξής: 

— οι οργανισμοί, η παρουσία των οποίων δεν διαπιστώθηκε σε 
κανένα μέρος της Κοινότητας και οι οποίοι αφορούν όλο το 
έδαφος της Κοινότητας, περιλαμβάνονται στο παράρτημα I 
μέρος Α κεφάλαιο I και στο παράρτημα II μέρος Α κεφάλαιο 
I αντιστοίχως, 

— οι οργανισμοί, η παρουσία των οποίων διαπιστώθηκε αλλά δεν 
είναι ενδημική ούτε διαδεδομένη σε όλη την Κοινότητα και οι 
οποίοι αφορούν ολόκληρο το έδαφος της Κοινότητας, περιλαμ 
βάνονται στο παράρτημα I μέρος Α κεφάλαιο II και στο παράρ 
τημα II μέρος Α κεφάλαιο II αντιστοίχως, 

— οι υπόλοιποι οργανισμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα I 
μέρος Β και στο παράρτημα II μέρος Β αντιστοίχως, ανάλογα 
με την προστατευόμενη ζώνη που αφορούν· 

β) οι επιβλαβείς οργανισμοί που είναι ενδημικοί ή διαδεδομένοι σε ένα 
ή περισσότερα μέρη της Κοινότητας διαγράφονται, εξαιρουμένων 
εκείνων που αναφέρονται στη δεύτερη και τρίτη περίπτωση του 
στοιχείου α)· 

γ) οι τίτλοι των παραρτημάτων I και II, καθώς και τα διάφροα διάφορα 
μέρη και τα κεφάλαιά τους προσαρμόζονται συναρτήσει των στοι 
χείων α) και β). 

▼M4
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7. Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2, είναι 
δυνατόν να θεσπίζονται εκτελεστικές διατάξεις οι οποίες καθορίζουν 
όρους για την εισαγωγή στα κράτη μέλη, και τη διάδοση εντός των 
κρατών μελών: 

α) οργανισμών οι οποίοι είναι ύποπτοι ως επιβλαβείς για τα φυτά ή τα 
φυτικά προϊόντα αλλά οι οποίοι δεν απαριθμούνται στα παραρτή 
ματα Ι και ΙΙ· 

β) οργανισμών οι οποίοι απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, αλλά οι 
οποίοι απαντώνται σε φυτά ή φυτικά προϊόντα διαφορετικά από 
αυτά που απαριθμούνται στο παράρτημα αυτό, και οι οποίοι είναι 
ύποπτοι ως επιβλαβείς για τα φυτά ή φυτικά προϊόντα· 

γ) οργανισμών, οι οποίοι απαριθμούνται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, οι 
οποίοι ευρίσκονται σε απομόνωση και οι οποίοι στη συγκεκριμένη 
κατάσταση, θεωρούνται επιβλαβείς για τα φυτά ή φυτικά προϊόντα. 

8. Η παράγραφος 1, η παράγραφος 5 στοιχείο α), η παράγραφος 2, η 
παράγραφος 5 στοιχείο β) και η παράγραφος 4 δεν εφαρμόζονται, σύμ 
φωνα με τους όρους που καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 18 παράγραφος 2, για δοκιμές ή για επιστημονικούς σκοπούς 
καθώς και για τις εργασίες επιλογής φυτικών ποικιλιών. 

9. Μετά τη θέσπιση των μέτρων που προβλέπονται στην παράγραφο 
7, η εν λόγω παράγραφος δεν ισχύει, σύμφωνα με τους όρους που 
καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 
2, για δοκιμές ή για επιστημονικούς σκοπούς καθώς για τις εργασίες 
επιλογής φυτικών ποικιλιών. 

▼B 

Άρθρο 4 

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα που 
απαριθμούνται στο παράρτημα III μέρος Α, δεν είναι δυνατό να εισαχ 
θούν στο έδαφός τους, εφόσον κατάγονται από χώρες που αντιστοιχούν 
σ' αυτά και μνημονεύονται στο μέρος αυτό του παραρτήματος. 

2. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι, από την 1η Ιουνίου 1993, τα φυτά, τα 
φυτικά προϊόντα και τα άλλα αντικείμενα που απαριθμούνται στο 
παράρτημα III μέρος Β δεν μπορούν να εισάγονται στις σχετικές προ 
στατευόμενες ζώνες που βρίσκονται στο έδαφός τους. 

3. ►M4 Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 
2 ◄, το παράρτημα III αναθεωρείται κατά τρόπον ώστε το μέρος Α 
να περιλαμβάνει τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που 
αποτελούν φυτοϋγειονομικό κίνδυνο για όλα τα μέρη της Κοινότητας 
και το μέρος Β να περιλαμβάνει τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα 
αντικείμενα που αποτελούν φυτοϋγειονομικό κίνδυνο μόνο για τις προ 
στατευόμενες ζώνες. Καθεμία από τις προστατευόμενες ζώνες προσδιο 
ρίζεται ιδιαίτερα. 

4. Από την 1η Ιουνίου 1993, η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται πλέον 
στα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που προέρχονται από 
την Κοινότητα. 

5. Οι παράγραφοι 1 και 2, δεν εφαρμόζονται, σύμφωνα με τις προϋ 
ποθέσεις που θα καθοριστούν ►M4 σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 18 παράγραφος 2 ◄, όσον αφορά δοκιμές ή επιστημονικούς 
σκοπούς καθώς και τις επιλογές ποικιλιών. 

▼M4
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6. Υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης επι 
βλαβών οργανισμών, ένα κράτος μέλος μπορεί να προβλέπει ότι οι 
παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται, σε μεμονωμένες και συγκεκρι 
μένες περιπτώσεις, στα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα 
που καλλιεργούνται, παράγονται ή χρησιμοποιούνται στην άμεση 
περιοχή της μεθορίου με τρίτη χώρα και εισάγονται σ' αυτό το κράτος 
μέλος προκειμένου να υποστούν επεξεργασία σε παρακείμενο τόπο, 
εντός της παραμεθόριας ζώνης της επικράτειάς του. 

Όταν χορηγεί την παρέκκλιση αυτή, το κράτος μέλος διευκρινίζει τον 
τόπο και το όνομα του εκτελούντος τη σχετική επεξεργασία. Τα στοι 
χεία αυτά, που θα ενημερώνονται τακτικά, πρέπει να τίθενται στη διά 
θεση της Επιτροπής. 

Τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα για τα οποία προ 
βλέπεται παρέκκλιση, δυνάμει του πρώτου εδαφίου, συνοδεύονται από 
έγγραφα που να αποδεικνύουν τον τόπο της οικείας τρίτης χώρας απ' 
όπου προέρχονται τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικεί 
μενα. 

Άρθρο 5 

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή τα 
άλλα αντικείμενα που απριθμούνται στο παράρτημα IV μέρος Α, δεν 
δύνανται να εισαχθούν στο έδαφός τους, παρά μόνον αν τηρούνται οι 
ειδικές προϋποθέσεις που τα αφορούν και οι οποίες μνημονεύονται στο 
μέρος αυτό του παραρτήματος. 

2. Από την 1η Ιουνίου 1993, τα κράτη μέλη απαγορεύουν την εισα 
γωγή και την κυκλοφορία στο εσωτερικό των προστατευομένων ζωνών 
των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που αναφέρο 
νται στο παράρτημα IV μέρος Β, εκτός αν πληρούνται οι αντίστοιχες 
ειδικές απαιτήσεις που αναφέρονται σε αυτό το μέρος του παραρτήμα 
τος. 

3. ►M4 Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 
2 ◄, το παράρτημα IV αναθεωρείται με βάση τα κριτήρια που προ 
βλέπει το άρθρο 3 παράγραφος 6. 

4. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι από την 1η Ιουνίου 1993, οι διατάξεις 
της παραγράφου 1 εφαρμόζονται επίσης στην κυκλοφορία των φυτών, 
φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στο έδαφος ενός κράτους 
μέλους, με την επιφύλαξη όμως των διατάξεων του άρθρου 6 παράγρα 
φος 7. Η παρούσα παράγραφος, καθώς και οι παράγραφοι 1 και 2 δεν 
εφαρμόζονται στην κυκλοφορία μικρών ποσοτήτων φυτών, φυτικών 
προϊόντων, τροφίμων ή ζωοτροφών, εφόσον προορίζονται για χρήση 
από τον ιδιοκτήτη ή αποδέκτη για μη βιομηχανικούς και μη εμπορικούς 
σκοπούς ή για κατανάλωση κατά τη μεταφορά, με την προϋπόθεση ότι 
δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών. 

5. Οι παράγραφοι 1, 2 και 4 δεν εφαρμόζονται, ►M4 σύμφωνα με 
τις προϋποθέσεις που θα καθοριστούν με τη διαδικασία του άρθρου 18 
παράγραφος 2 ◄, όσον αφορά δοκιμές ή επιστημονικούς σκοπούς, 
καθώς και τις επιλογές ποικιλιών. 

6. Υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης επι 
βλαβών οργανισμών, ένα κράτος μέλος μπορεί να προβλέπει ότι οι 
παράγραφοι 1, 2 και 4 εφαρμόζονται, σε μεμονωμένες και συγκεκριμέ 
νες περιπτώσεις, στα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα 
που καλλιεργούνται, παράγονται ή χρησιμοποιούνται στην άμεση 
περιοχή της μεθορίου με τρίτη χώρα και εισάγονται σ' αυτό το κράτος 
μέλος προκειμένου να υποστούν επεξεργασία σε παρακείμενο τόπο, 
εντός της παραμεθόριας ζώνης της επικράτειάς του. 

▼B
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Όταν χορηγεί την παρέκκλιση αυτή, το κράτος μέλος διευκρινίζει τον 
τόπο και το όνομα του εκτελούντος τη σχετική επεξεργασία. Τα στοι 
χεία αυτά, που θα ενημερώνονται τακτικά, πρέπει να τίθενται στη διά 
θεση της Επιτροπής. 

Τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα για τα οποία προ 
βλέπεται παρέκκλιση δυνάμει του πρώτου εδαφίου, συνοδεύονται από 
έγγραφα που αποδεικνύουν τον τόπο της οικείας τρίτης χώρας απ' όπου 
κατάγονται τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα. 

Άρθρο 6 

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν, τουλάχιστον για την εισαγωγή σ' ένα 
άλλο κράτος μέλος, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που 
απαριθμούνται στο παράρτημα V μέρος Α, ότι τόσο αυτά όσο και η 
συσκευασία τους υφίστανται επίσημο και σχολαστικό έλεγχο, είτε στο 
σύνολό τους είτε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα και ότι σε περίπτωση 
ανάγκης ελέγχονται επίσης επίσημα τα οχήματα μεταφοράς τους για 
να εξασφαλισθεί: 

α) ότι δεν έχουν μολυνθεί από τους επιβλαβείς οργανισμούς που απα 
ριθμούνται στο παράρτημα I μέρος Α· 

β) όσον αφορά τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα που απαριθμούνται στο 
παράρτημα II μέρος Α, ότι δεν έχουν μολυνθεί από τους επιβλαβείς 
οργανισμούς που αντιστοιχούν σ' αυτά και αναγράφονται στο μέρος 
αυτό του παραρτήματος· 

γ) όσον αφορά τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που 
απαριθμούνται στο παράρτημα IV μέρος Α, ότι ανταποκρίνονται 
στις ειδικές προϋποθέσεις που αντιστοιχούν σε αυτά και αναγράφο 
νται στο μέρος αυτό του παραρτήματος. 

2. Μόλις ληφθούν τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 3 παρά 
γραφος 6 στοιχείο α) και στο άρθρο 5 παράγραφος 3, η παράγραφος 1 
του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται μόνον όσον αφορά το παράρτημα I 
μέρος Α κεφάλαιο II, το παράρτημα II μέρος Α κεφάλαιο II και το 
παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II. Εάν, κατά τη διάρκεια μιας έρευ 
νας που πραγματοποιείται σύμφωνα με την παρούσα διάταξη, εντοπι 
σθούν οργανισμοί επιβλαβείς από αυτούς που αναφέρονται στο παράρ 
τημα I μέρος Α κεφάλαιο I ή στο παράρτημα II μέρος Α κεφάλαιο I, 
δεν θεωρείται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 10. 

3. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα μέτρα ελέγχου που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 για να εξασφαλισθεί εξ ίσου και η τήρηση των 
διατάξεων που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 4, 5 και 7, ή 
στο άρθρο 5 παράγραφος 2, κατά το μέτρο που το κράτος μέλος προ 
ορισμού κάνει χρήση των δυνατοτήτων που απαριθμούνται στα προα 
ναφερθέντα άρθρα. 

4. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι σπόροι προς σπορά που αναφέρο 
νται στο παράρτημα IV μέρος Α και οι οποίοι προορίζεται να εισαχθούν 
σ' άλλο κράτος μέλος, θα ελέγχονται επίσημα για να βεβαιωθεί ότι 
ανταποκρίνονται στις ειδικές προϋποθέσεις που αντιστοιχούν σε αυτούς 
και αναγράφονται στο μέρος αυτό του παραρτήματος. 

5. Από την 1η Ιουνίου 1993 και με την επιφύλαξη των διατάξεων 
της παραγράφου 7, οι παράγραφοι 1, 3 και 4 εφαρμόζονται επίσης στην 
κυκλοφορία των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων 
στο έδαφος ενός κράτους μέλους. Οι παράγραφοι 1, 3 και 4 δεν εφαρ 
μόζονται, όσον αφορά τους επιβλαβείς οργανισμούς που απαριθμούνται 
στο παράρτημα I μέρος Β ή στο παράρτημα II μέρος Β και τις ιδιαί 
τερες απαιτήσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα IV μέρος Β, στην 
κυκλοφορία των φυτών, των φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμέ 
νων διά μέσου μιας προστατευμένης ζώνης ή εκτός αυτής. 

▼B



 

02000L0029 — EL — 01.04.2018 — 026.001 — 14 

Οι επίσημοι έλεγχοι που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 3 και 4 
διενεργούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις: 

α) καλύπτουν όλα τα σχετικά φυτά ή φυτικά προϊόντα που έχουν καλ 
λιεργηθεί, παραχθεί ή χρησιμοποιηθεί από τον παραγωγό ή που 
βρίσκονται κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο στην εκμετάλλευσή 
του, καθώς και το υπόστρωμα ανάπτυξης που χρησιμοποιείται· 

β) διενεργούνται στην εκμετάλλευση, κατά προτίμηση στον τόπο παρα 
γωγής· 

γ) διενεργούνται τακτικά σε κατάλληλες στιγμές, τουλάχιστον μία φορά 
ετησίως, και τουλάχιστον μέσω οπτικού ελέγχου, με την επιφύλαξη 
των ιδιαιτέρων απαιτήσεων που απαριθμούνται στο παράρτημα IV· 
μπορούν να γίνουν και περαιτέρω ενέργειες, εφόσον αυτό προβλέ 
πεται σύμφωνα με την παράγραφο 8. 

Κάθε παραγωγός, για τον οποίον ζητείται ο επίσημος έλεγχος που 
προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 
4, εγγράφεται σε ένα επίσημο μητρώο με αριθμό που να επιτρέπει την 
αναγνώρισή του. Η Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεως, έχει πρόσβαση στα 
επίσημα μητρώα που καταρτίζονται με τον τρόπο αυτό. 

Ο παραγωγός υπόκειται σε ορισμένες υποχρεώσεις που καθορίζονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 8. Ειδικότερα, ενημερώνει αμέσως τον 
αρμόδιο επίσημο οργανισμό του σχετικού κράτους μέλους για οποι 
αδήποτε ασυνήθιστη εμφάνιση επιβλαβών οργανισμών ή συμπτωμάτων 
ή για κάθε άλλη ανωμαλία που αφορά τα φυτά. 

Οι παράγραφοι 1, 3 και 4 δεν εφαρμόζονται στην κυκλοφορία μικρών 
ποσοτήτων φυτών, φυτικών προϊόντων, τροφίμων ή ζωοτροφών, εφό 
σον προορίζονται για χρήση από τον ιδιοκτήτη ή αποδέκτη για μη 
βιομηχανικούς και μη εμπορικούς σκοπούς ή για κατανάλωση κατά 
τη μεταφορά, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης 
επιβλαβών οργανισμών. 

6. Από την 1η Ιουνίου 1993, τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι παραγω 
γοί ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που 
δεν απαριθμούνται στο παράρτημα V μέρος Α, και που προσδιορίζονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 8, ή τα πρατήρια ή τα κέντρα αποστολής 
που βρίσκονται εντός της ζώνης παραγωγής, εγγράφονται επίσης σε 
επίσημο μητρώο, σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, σύμφωνα 
με την παράγραφο 5 τρίτο εδάφιο. Μπορούν να υπόκεινται οποιαδήποτε 
στιγμή στους ελέγχους που προβλέπει η παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 8, μπορεί να καθιερωθεί, για ορισμένα 
φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, ένα σύστημα που θα 
επιτρέπει, αν είναι, και στο βαθμό που είναι δυνατόν, την εξακρίβωση 
της προέλευσής τους, λαμβανομένης υπόψη της φύσης των συνθηκών 
παραγωγής ή εμπορίας. 

7. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάξουν, εφόσον δεν υπάρχει 
φόρος διάδοσης επιβλαβών οργανισμών: 

— από την εγγραφή στο μητρώο που προβλέπεται στις παραγράφους 5 
και 6, τους μικρούς παραγωγούς ή μεταποιητές, που προορίζουν το 
σύνολο της παραγωγής και της πώλησης φυτών, φυτικών προϊόντων 
και άλλων αντικειμένων για τελική χρήση, σε πρόσωπα της τοπικής 
αγοράς, τα οποία δεν ασχολούνται επαγγελματικά με την παραγωγή 
φυτών («τοπική κυκλοφορία») ή 

▼B
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— από τον επίσημο έλεγχο που απαιτείται στις παραγράφους 5 και 6 
την τοπική κυκλοφορία φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντι 
κειμένων που παράγονται από πρόσωπα τα οποία απαλλάσσονται. 

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας σχετικά με την τοπική κυκλοφορία 
θα επανεξεταστούν πριν από την 1η Ιανουαρίου 1998 από το Συμβού 
λιο, το οποίο θα αποφασίσει, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής και με 
βάση την αποκτηθείσα εμπειρία. 

8. ►M4 Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 
2 ◄, εγκρίνονται διατάξεις εφαρμογής σχετικά με: 

— λιγότερο αυστηρές προϋποθέσεις για την κυκλοφορία των φυτών, 
φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στο εσωτερικό μιας 
προστατευομένης ζώνης, η οποία έχει καθοριστεί για τα εν λόγω 
φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα όσον αφορά έναν ή 
περισσότερους επιβλαβείς οργανισμούς, 

— εγγυήσεις όσον αφορά την κυκλοφορία των φυτών, φυτικών προϊ 
όντων και άλλων αντικειμένων διά μέσου μιας προστατευμένης 
ζώνης η οποία έχει καθοριστεί για τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊ 
όντα και άλλα αντικείμενα όσον αφορά έναν ή περισσότερους επι 
βλαβείς οργανισμούς, 

— την συχνότητα και το χρονοδιάγραμμα του επισήμου ελέγχου 
συμπεριλαμβανομένων των περαιτέρω ενεργειών που αναφέρονται 
στην παράγραφο 5 δεύτερο εδάφιο στοιχείο γ), 

— τις υποχρεώσεις των εγγεγραμμένων στο μητρώο παραγωγών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 5 τέταρτο εδάφιο, 

— τον προσδιορισμό των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 
6, καθώς και τα προϊόντα για τα οποία προβλέπεται το σύστημα της 
παραγράφου 6, 

— άλλες απαιτήσεις που αφορούν τις απαλλαγές τις αναφερόμενες 
στην παράγραφο 7, ιδιαιτέρως όσον αφορά τους όρους «μικροί 
παραγωγοί» και «τοπική αγορά» και τις αντίστοιχες διαδικασίες. 

9. Οι κανόνες εφαρμογής που αφορούν τη διαδικασία εγγραφής στα 
μητρώα και τον αριθμό μητρώου που αναφέρονται στην παράγραφο 5 
τρίτο εδάφιο μπορούν να θεσπισθούν ►M4 σύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου 18 παράγραφος 2 ◄. 

▼M4 __________ 

▼B 

Άρθρο 10 

1. Από την 1η Ιουνίου 1993, όταν διαπιστωθεί βάσει του ελέγχου 
που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφοι 1, 3 και 4 και που διενερ 
γείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 5, ότι πλη 
ρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις εν λόγω παραγράφους, 
χορηγείται ένα φυτοϋγειονομικό διαβατήριο σύμφωνα με τις διατάξεις 
που μπορούν να θεσπιστούν δυνάμει της παραγράφου 4 του παρόντος 
άρθρου ►M4 __________ ◄. 

▼B
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Ωστόσο, στην περίπτωση σπόρων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρά 
γραφος 4, δεν χρειάζεται να εκδίδεται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, 
εφόσον εξασφαλίζεται, σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 18 
παράγραφος 2, ότι από τα έγγραφα που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις 
κοινοτικές διατάξεις που διέπουν την εμπορία των επίσημα πιστοποι 
ημένων σπόρων, προκύπτει ότι τηρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 6 
παράγραφος 4. Στην περίπτωση αυτή, τα έγγραφα αυτά θεωρούνται ότι 
ενέχουν θέση φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου για κάθε σκοπό, κατά την 
έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο στ). 

▼B 
Αν ο έλεγχος δεν αφορά προϋποθέσεις σχετικές με τις προστατευόμενες 
ζώνες ή αν θεωρηθεί ότι δεν πληρούνται οι εν λόγω προϋποθέσεις, το 
χορηγούμενο φυτοϋγειονομικό διαβατήριο δεν ισχύει για τις εν λόγω 
ζώνες και πρέπει να έχει το προβλεπόμενο για παρόμοιες περιπτώσεις 
σήμα, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο στ). 

2. Από την 1η Ιουνίου 1993, τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα 
αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα V μέρος Α κεφάλαιο I 
►M4 και σπόροι που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 ◄ δεν 
μπορούν να διακινηθούν μέσα στην Κοινότητα, εξαιρουμένων των τοπι 
κών μετακινήσεων κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 7, παρά 
μόνον εάν έχει προσαρτηθεί σε αυτά τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και 
άλλα αντικείμενα, στη συσκευασία τους ή στα οχήματα που εξασφαλί 
ζουν τη μεταφορά τους ένα φυτοϋγειονομικό διαβατήριο που να ισχύει 
στην εν λόγω περιοχή και που να έχει χορηγηθεί σύμφωνα με την 
παράγραφο 1. 

Από την 1η Ιουνίου 1993, τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα 
αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα V μέρος Α κεφάλαιο 
II ►M4 και σπόροι που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 ◄ 
δεν μπορούν να εισαχθούν σε μια συγκεκριμένη προστατευόμενη ζώνη 
και δεν μπορούν να διακινηθούν σ' αυτήν, παρά μόνον εφόσον έχει 
προσαρτηθεί σε αυτά τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμε 
να, στη συσκευασία τους ή στα οχήματα που εξασφαλίζουν τη μετα 
φορά τους ένα φυτοϋγειονομικό διαβατήριο που να ισχύει για τη ζώνη 
αυτή και να έχει χορηγηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1. Εάν πλη 
ρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 6 παράγραφος 8 όσον αφορά τη 
μεταφορά διαμέσου των προστατευομένων ζωνών, δεν εφαρμόζεται το 
παρόν εδάφιο. 

Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο δεν εφαρμόζονται στην κυκλοφορία 
μικρών ποσοτήτων φυτών, φυτικών προϊόντων, τροφίμων ή ζωοτροφών, 
εφόσον προορίζονται για χρήση από τον ιδιοκτήτη ή αποδέκτη για μη 
βιομηχανικούς και μη εμπορικούς σκοπούς ή για κατανάλωση κατά τη 
μεταφορά, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης 
επιβλαβών οργανισμών. 

3. Ένα φυτοϋγειονομικό διαβατήριο μπορεί να αντικατασταθεί από 
ένα άλλο, μεταγενέστερα και σε κάθε περιοχή της Κοινότητας, σύμ 
φωνα με τις ακόλουθες διατάξεις: 

— η αντικατάσταση ενός φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μόνο σε περίπτωση είτε διαίρεσης των παρτίδων, 
είτε συνδυασμού περισσοτέρων παρτίδων ή των τμημάτων τους, είτε 
στις περιπτώσεις μεταβολής του φυτοϋγειονομικού καθεστώτος των 
παρτίδων, με την επιφύλαξη των ιδιαίτερων απαιτήσεων που προ 
βλέπει το παράρτημα IV, είτε σε άλλες περιπτώσεις που προσδιο 
ρίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 4, 

— η αντικατάσταση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον κατόπιν αιτή 
σεως ενός φυσικού ή νομικού προσώπου, είτε πρόκειται για παρα 
γωγό είτε όχι, το οποίο είναι εγγεγραμμένο σε επίσημο μητρώο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις, τηρουμένων των αναλογιών, του άρθρου 
6 παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο, 

▼M4
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— το διαβατήριο αντικατάστασης μπορεί να εκδοθεί μόνον από τον 
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της περιοχής, στην οποία είναι εγκατε 
στημένος ο αιτών και μόνον εφόσον μπορούν να υπάρξουν εγγυή 
σεις ως προς την ταυτότητα του προϊόντος και την απουσία κινδύ 
νου μόλυνσης που μπορούν να προκαλέσουν οι επιβλαβείς οργανι 
σμοί που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα I και II, αφότου απο 
στάλθηκε από τον παραγωγό, 

— η διαδικασία αντικατάστασης πρέπει να είναι σύμφωνη με τις δια 
τάξεις που μπορούν να εγκριθούν, δυνάμει της παραγράφου 4, 

— το διαβατήριο αντικατάστασης πρέπει να περιλαμβάνει ένα ειδικό 
σήμα, το οποίο προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 και το 
οποίο αναφέρει τον αριθμό μητρώου του αρχικού παραγωγού, ή σε 
περίπτωση μεταβολής του φυτοϋγειονομικού καθεστώτος, του προ 
σώπου που ευθύνεται για την αλλαγή αυτή. 

4. ►M4 Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 
2 ◄, μπορούν να εγκριθούν οι διατάξεις εφαρμογής που αφορούν: 

— τις ιδιαιτερότητες της διαδικασίας σχετικά με τη χορήγηση φυτοϋ 
γειονομικών διαβατηρίων όπως προβλέπονται στην παράγραφο 1, 

— τους όρους, σύμφωνα με τους οποίους μπορεί να αντικατασταθεί 
ένα φυτοϋγειονομικό διαβατήριο κατά την παράγραφο 3 πρώτη 
περίπτωση, 

— τις ιδιαιτερότητες της διαδικασίας σχετικά με το διαβατήριο αντικα 
τάστασης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 τρίτη περίπτωση, 

— το ειδικό σήμα που απαιτείται για το διαβατήριο αντικατάστασης 
όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 πέμπτη περίπτωση. 

Άρθρο 11 

1. Όταν ο έλεγχος που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφοι 1, 3 
και 4 και ο οποίος πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρά 
γραφος 5, δεν επιτρέπει να θεωρηθεί ότι πληρούνται οι όροι οι προ 
βλεπόμενοι στις εν λόγω παραγράφους, δεν χορηγείται φυτοϋγειονομικό 
διαβατήριο, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του 
παρόντος άρθρου. 

2. Στις ειδικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες θεωρείται, βάσει των 
αποτελεσμάτων του διενεργηθέντος ελέγχου, ότι ένα μέρος των 
φυτών ή των φυτικών προϊόντων που καλλιεργούνται, παράγονται ή 
χρησιμοποιούνται από τον παραγωγό ή που βρίσκονται κατά οποιονδή 
ποτε άλλο τρόπο στις εγκαταστάσεις του ή ένα μέρος του καλλιεργη 
τικού περιβάλλοντος που χρησιμοποιείται δεν παρουσιάζουν κινδύνους 
εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών, η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται 
στο εν λόγω μέρος ►M4 και μπορεί να χρησιμοποιείται ένα φυτοϋγει 
ονομικό διαβατήριο ◄. 

3. Στις περιπτώσεις εφαρμογής της παραγράφου 1, τα σχετικά φυτά, 
φυτικά προϊόντα ή το καλλιεργητικό περιβάλλον αποτελούν αντικείμενο 
ενός ή περισσότερων από τα ακόλουθα επίσημα μέτρα: 

— κατάλληλη επεξεργασία συνοδευόμενη από τη χορήγηση του προ 
σήκοντος φυτοϋγεινομικού διαβατηρίου σύμφωνα με το άρθρο 10, 
εφόσον θεωρηθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις, ως συνέπεια της 
επεξεργασίας, 

▼B
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— άδεια μετακίνησης, υπό επίσημο έλεγχο, σε άλλες περιοχές, για τις 
οποίες δεν αποτελούν περαιτέρω κίνδυνο, 

— άδεια μετακίνησης, υπό επίσημο έλεγχο, σε εγκαταστάσεις βιομη 
χανικής μεταποίησης, 

— καταστροφή. 

►M4 Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2 ◄, 
μπορούν να εγκριθούν διατάξεις εφαρμογής που αφορούν: 

— τους όρους σύμφωνα με τους οποίους πρέπει ή δεν πρέπει να 
ληφθούν ένα ή περισσότερα από τα μέτρα του πρώτου εδαφίου, 

— τις ιδιαιτερότητες και τους όρους που αφορούν τα μέτρα αυτά. 

4. Στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 
1, αναστέλλονται εν μέρει ή συνολικά οι δραστηριότητες του παραγω 
γού έως ότου διαπιστωθεί ότι έχει εκλείψει ο κίνδυνος εξάπλωσης 
επιβλαβών οργανισμών. Κατά τη διάρκεια της αναστολής αυτής το 
άρθρο 10 δεν εφαρμόζεται. 

5. Μόλις διαπιστωθεί, όσον αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 6, και βάσει επίσημου ελέγχου διενεργηθέντος 
σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου, ότι τα προϊόντα δεν 
είναι απαλλαγμένα από τους επιβλαβείς οργανισμούς που αναφέρονται 
στα παραρτήματα I και II, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του 
παρόντος άρθρου τηρουμένων των αναλογιών. 

▼M4 

Άρθρο 12 

1. Τα κράτη μέλη διοργανώνουν επίσημους ελέγχους για να διασφα 
λίζουν την τήρηση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, και ιδίως του 
άρθρου 10 παράγραφος 2· οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται τυχαίως και 
χωρίς διακρίσεις όσον αφορά την καταγωγή των φυτών, των φυτικών 
προϊόντων ή άλλων αντικειμένων και σύμφωνα με τις ακόλουθες δια 
τάξεις: 

— περιστασιακοί έλεγχοι σε οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιοδήποτε 
τόπο όπου διακινούνται φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα, 

— περιστασιακοί έλεγχοι στις εγκαταστάσεις όπου φυτά, φυτικά προϊ 
όντα ή άλλα αντικείμενα καλλιεργούνται, παράγονται, αποθηκεύο 
νται ή διατίθενται προς πώληση, καθώς και στις εγκαταστάσεις των 
αγοραστών, 

— περιστασιακοί έλεγχοι που διενεργούνται ταυτόχρονα με άλλο 
έλεγχο εγγράφων για μη φυτοϋγειονομικούς σκοπούς. 

Οι έλεγχοι πρέπει να είναι τακτικοί στις εγκαταστάσεις που έχουν 
εγγραφεί σε επίσημο μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 
3 και το άρθρο 13γ παράγραφος 1 στοιχείο β), και μπορούν να είναι 
τακτικοί σε εγκαταστάσεις που έχουν εγγραφεί σε επίσημο μητρώο 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 6. 

Οι έλεγχοι πρέπει να είναι κατευθυνόμενοι, αν υπάρχουν ενδείξεις ότι 
δεν τηρήθηκαν μια ή περισσότερες διατάξεις της παρούσας οδηγίας. 

2. Οι έμποροι που αγοράζουν φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντι 
κείμενα, ως τελικοί χρήστες ασχολούμενοι επαγγελματικά με την παρα 
γωγή φυτών, φυλάσσουν τα σχετικά φυτοϋγειονομικά διαβατήρια επί 
ένα τουλάχιστον έτος και καταχωρούν τα στοιχεία τους στα μητρώα 
τους. 
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Οι επιθεωρητές έχουν πρόσβαση στα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα 
αντικείμενα σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής και εμπορίας. 
Έχουν το δικαίωμα να διεξάγουν οποιαδήποτε έρευνα είναι αναγκαία 
για τη διενέργεια των επίσημων αυτών ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που αφορούν τα φυτοϋγειονομικά διαβατήρια και τα μητρώα. 

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να επικουρούνται κατά τους επίσημους 
ελέγχους από τους εμπειρογνώμονες που αναφέρονται στο άρθρο 21. 

4. Αν διαπιστωθεί, μέσω των επισήμων ελέγχων που διενεργούνται 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, ότι φυτά, φυτικά προϊόντα ή 
άλλα αντικείμενα αποτελούν κίνδυνο εξάπλωσης επιβλαβών οργανι 
σμών, αυτά υπόκεινται σε επίσημα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 11 
παράγραφος 3. 

Με την επιφύλαξη των κοινοποιήσεων και των πληροφοριών που απαι 
τούνται δυνάμει του άρθρου 16, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, όταν τα 
φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα σχετικά αντικείμενα προέρχονται από 
άλλο κράτος μέλος, ότι η ενιαία αρχή του παραλαμβάνοντος κράτους 
μέλους θα ενημερώνει αμέσως την ενιαία αρχή του εν λόγω κράτους 
μέλους και την Επιτροπή, για τα ευρήματα και για τα επίσημα μέτρα 
που έλαβε ή προτίθεται να λάβει. Μπορεί να συγκροτηθεί ένα τυποποι 
ημένο σύστημα πληροφόρησης, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 
18 παράγραφος 2. 

Άρθρο 13 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, με την επιφύλαξη: 

— των διατάξεων του άρθρου 3 παράγραφος 3 και του άρθρου 13β 
παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5, 

— των ειδικών απαιτήσεων και προϋποθέσεων που καθορίζονται σε 
παρεκκλίσεις οι οποίες θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 15 παρά 
γραφος 1, σε ισοδύναμα μέτρα τα οποία θεσπίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 15 παράγραφος 2 ή σε έκτακτα μέτρα που θεσπίζονται σύμ 
φωνα με το άρθρο 16, και 

— των ειδικών συμφωνιών που συνάπτονται για θέματα που καλύπτο 
νται από το παρόν άρθρο μεταξύ της Κοινότητας και μιας ή περισ 
σοτέρων τρίτων χωρών, 

ότι τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που απαριθμούνται 
στο μέρος Β του παραρτήματος V, τα οποία προέρχονται από τρίτη 
χώρα και εισάγονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, τίθενται, 
από τη στιγμή της εισόδου τους, υπό τελωνειακή επιτήρηση σύμφωνα 
με το άρθρο 37 παράγραφος 1 του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα και 
υπό τον έλεγχο των επίσημων αρμόδιων οργανισμών. Μπορούν μόνον 
να τίθενται υπό ένα τελωνειακό καθεστώς, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 16 στοιχεία α), δ), ε), στ) και ζ) του κοινοτικού τελωνει 
ακού κώδικα, εφόσον έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 13α σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13γ παράγραφος 
2 και προέκυψε από αυτές, στο βαθμό που μπορεί να διαπιστωθεί: 

i) — ότι τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα δεν έχουν 
μολυνθεί από επιβλαβείς οργανισμούς που απαριθμούνται στο 
παράρτημα Ι, μέρος Α, και 

— στην περίπτωση φυτών ή φυτικών προϊόντων που απαριθμούνται 
στο παράρτημα II, μέρος A, ότι δεν έχουν μολυνθεί από τους 
σχετικούς επιβλαβείς οργανισμούς που απαριθμούνται σε αυτό 
το παράρτημα, και 
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— στην περίπτωση φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμέ 
νων που απαριθμούνται στο παράρτημα IV μέρος Α, ότι πλη 
ρούν τις σχετικές ειδικές απαιτήσεις που αναφέρονται σε αυτό το 
παράρτημα, ή, κατά περίπτωση, την επιλογή που δηλώνεται στο 
πιστοποιητικό σύμφωνα με το άρθρο 13α παράγραφος 4 στοιχείο 
β), και 

ii) ότι τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα συνοδεύονται από 
το αντίστοιχο πρωτότυπο του απαιτούμενου επίσημου «φυτοϋγει 
ονομικού πιστοποιητικού» ή «φυτοϋγειονομικού πιστοποιητικού 
επανεξαγωγής» που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
13α, παράγραφοι 3 και 4 ή, ενδεχομένως, ότι το πρωτότυπο εναλ 
λακτικών εγγράφων ή σημάτων που ορίζονται και επιτρέπονται στις 
εκτελεστικές διατάξεις συνοδεύει ή επισυνάπτεται ή τοποθετείται 
κατ' άλλον τρόπο στο συγκεκριμένο αντικείμενο. 

Είναι δυνατόν να αναγνωρίζεται επισήμως η ηλεκτρονική πιστοποί 
ηση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις εκτελε 
στικές διατάξεις. 

Είναι επίσης δυνατόν να αναγνωρίζονται επισήμως επικυρωμένα 
αντίγραφα σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες προσδιορίζονται 
σε εκτελεστικές διατάξεις. 

Οι εκτελεστικές διατάξεις που αναφέρονται στο σημείο ii), μπορούν να 
θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2. 

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται σε περιπτώσεις φυτών, φυτικών 
προϊόντων ή άλλων αντικειμένων που έχουν προορισμό μια προστα 
τευόμενη ζώνη, όσον αφορά τους επιβλαβείς οργανισμούς και τις ειδι 
κές απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι μέρος Β, στο 
παράρτημα ΙΙ μέρος Β και στο παράρτημα IV μέρος Β, αντιστοίχως, για 
την εν λόγω προστατευόμενη ζώνη. 

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή αντι 
κείμενα, εκτός από εκείνα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή 2, τα 
οποία προέρχονται από τρίτη χώρα και εισάγονται στο τελωνειακό έδα 
φος της Κοινότητας, να μπορούν να τίθενται, από τη στιγμή της εισό 
δου τους, υπό την εποπτεία των επίσημων αρμόδιων οργανισμών, όσον 
αφορά την πρώτη, τη δεύτερη ή την τρίτη περίπτωση της παραγράφου 1 
σημείο i). Σε αυτά τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή αντικείμενα, συμπερι 
λαμβάνεται και το ξύλο υπό μορφή υλικού σφηνώσεως φορτίων πλοί 
ων, διαχωριστικών στοιχείων, παλετών ή υλικών συσκευασίας, τα οποία 
χρησιμοποιούνται επί του παρόντος για τη μεταφορά παντός είδους 
αντικειμένων. 

Όταν ο επίσημος αρμόδιος οργανισμός κάνει χρήση αυτής της δυνατό 
τητας, τότε τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα ή αντικείμενα παραμέ 
νουν υπό την επιτήρηση και τον έλεγχο που αναφέρεται στην παρά 
γραφο 1 μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι σχετικές διατυπώσεις και βάσει 
αυτών επιτραπεί να συναχθεί το συμπέρασμα, ως αποτέλεσμα των εν 
λόγω διατυπώσεων και στο βαθμό που μπορεί να διαπιστωθεί, ότι αυτά 
ανταποκρίνονται στις σχετικές απαιτήσεις που καθορίζονται από ή 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας. 

Οι εκτελεστικές διατάξεις που αφορούν τον τύπο των πληροφοριών και 
τα μέσα διαβίβασής τους, που παρέχονται από τους εισαγωγείς ή τους 
αντιπροσώπους εκτελωνιστές τους προς τους επίσημους αρμόδιους 
φορείς και αφορούν τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή αντικείμενα που 
συμπεριλαμβάνουν διάφορα είδη ξύλου, όπως αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο, εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγρα 
φος 2. 
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4. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 13γ παράγραφος 2 στοιχείο α), τα 
κράτη μέλη μπορούν, σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης 
επιβλαβών οργανισμών, να εφαρμόζουν επίσης τις παραγράφους 1, 2 
και 3 στα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που τίθενται υπό 
εγκεκριμένη τελωνειακή μεταχείριση ή χρήση όπως ορίζεται στο άρθρο 
4 παράγραφος 15 στοιχεία β), γ), δ), ε) του κοινοτικού τελωνειακού 
κώδικα, ή δυνάμει των τελωνειακών διαδικασιών, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 16 στοιχεία β) και γ) του εν λόγω κώδικα. 

Άρθρο 13a 

1. α) Οι διατυπώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1, 
συνίστανται σε λεπτομερείς ελέγχους από τους επίσημους αρμό 
διους φορείς, τουλάχιστον: 

i) κάθε αποστολής που δηλώνεται, δυνάμει των τελωνειακών 
διατυπώσεων, ότι συνίσταται από ή περιλαμβάνει φυτά, φυτικά 
προϊόντα ή άλλα αντικείμενα, τα οποία αναφέρονται στο 
άρθρο 13 παράγραφοι 1, 2 ή 3 υπό τις αντίστοιχες προϋποθέ 
σεις, ή 

ii) σε περίπτωση μιας αποστολής η οποία απαρτίζεται από διά 
φορες παρτίδες, κάθε παρτίδα που δηλώνεται, δυνάμει των 
τελωνειακών διατυπώσεων, ότι συνίσταται από ή περιλαμβάνει 
τέτοια φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα. 

β) Από τους ελέγχους διαπιστώνεται αν: 

i) η αποστολή ή η παρτίδα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά, εναλλακτικά έγγραφα ή σήματα, όπως καθορί 
ζονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii) (έλεγχοι εγγρά 
φων), 

ii) στο σύνολό της ή σε ένα ή περισσότερα αντιπροσωπευτικά 
δείγματα, η αποστολή ή η παρτίδα αποτελείται από ή περι 
λαμβάνει φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που 
δηλώνονται στα απαιτούμενα έγγραφα (έλεγχοι ταυτότητας), 
και 

iii) στο σύνολό της ή σε ένα ή περισσότερα αντιπροσωπευτικά 
δείγματα, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας και, οσάκις 
ενδείκνυται, των οχημάτων μεταφοράς, η αποστολή ή η παρ 
τίδα ή το ξύλινο υλικό συσκευασίας της ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, όπως προσδιορίζονται στο 
άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο i) (φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι), 
όπως επίσης κατά πόσον εφαρμόζεται το άρθρο 16 παράγρα 
φος 2. 

2. Οι έλεγχοι ταυτότητας και οι φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι μπορούν 
να διενεργούνται με μικρότερη συχνότητα, εάν: 

— οι δραστηριότητες επιθεώρησης των φυτών, φυτικών προϊόντων ή 
άλλων αντικειμένων της αποστολής ή της παρτίδας έχουν ήδη πραγ 
ματοποιηθεί στην τρίτη χώρα απ' όπου αποστέλλονται με βάση τις 
τεχνικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13β παράγραφος 6, 
ή 

— τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα της αποστολής ή της 
παρτίδας απαριθμούνται στις εκτελεστικές διατάξεις που θεσπίζο 
νται γι' αυτόν το σκοπό σύμφωνα με την παράγραφο 5 στοιχείο 
β), ή 
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— τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα της αποστολής ή της 
παρτίδας προέρχονται από τρίτη χώρα, για την οποία στα πλαίσια ή 
βάσει συνολικών διεθνών φυτοϋγειονομικών συμφωνιών βάσει της 
αρχής της αμοιβαίας μεταχείρισης μεταξύ της Κοινότητας και μιας 
τρίτης χώρας, αναφέρεται διάταξη όσον αφορά μειωμένη συχνότητα 
ελέγχων ταυτότητας και φυτοϋγειονομικών ελέγχων, 

εκτός εάν υπάρχει σοβαρός λόγος να πιστεύεται ότι δεν τηρούνται οι 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 

Οι φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι μπορούν επίσης να διενεργούνται με 
μικρότερη συχνότητα εάν υπάρχουν ενδείξεις, που αντιπαραβάλλονται 
από την Επιτροπή και βασίζονται στην εμπειρία που αποκτήθηκε από 
προηγούμενη εισαγωγή τέτοιου υλικού της ίδιας προέλευσης στην Κοι 
νότητα όπως επιβεβαιώνεται απ' όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, και 
μετά από διαβούλευση εντός της επιτροπής, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 18, από την οποία συμπεραίνεται ότι τα φυτά, φυτικά προϊόντα 
ή άλλα αντικείμενα της αποστολής ή της παρτίδας ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται 
οι λεπτομερείς όροι που καθορίζονται στις εκτελεστικές διατάξεις σύμ 
φωνα με την παράγραφο 5 στοιχείο γ). 

3. Το επίσημο «φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό» ή «φυτοϋγει 
ονομικό πιστοποιητικό επανεξαγωγής» που αναφέρεται στο άρθρο 13 
παράγραφος 1 σημείο ii) πρέπει να έχει εκδοθεί σε μια τουλάχιστον από 
τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας και σύμφωνα με τις νομοθετικές 
ή κανονιστικές διατάξεις της τρίτης χώρας εξαγωγής ή επανεξαγωγής, 
οι οποίες έχουν θεσπισθεί, ανεξάρτητα από το αν είναι συμβαλλόμενο 
μέρος ή όχι, σύμφωνα με τις διατάξεις της CIPV. Το έγγραφο αυτό 
απευθύνεται στους «οργανισμούς προστασίας φυτών των κρατών μελών 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας», όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγρα 
φος 4 πρώτο εδάφιο, τελευταία πρόταση. 

Το πιστοποιητικό δεν πρέπει να έχει εκδοθεί σε χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο των 14 ημερών πριν από την ημερομηνία κατά την οποία 
τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που καλύπτονται από 
αυτό εγκατέλειψαν την τρίτη χώρα στην οποία εκδόθηκε. 

Ανεξάρτητα από τη μορφή του, το πιστοποιητικό περιλαμβάνει πληρο 
φορίες σύμφωνα με τα υποδείγματα που καθορίζονται στο Παράρτημα 
της CIPV. 

Πρέπει να είναι σύμφωνο προς ένα από τα υποδείγματα που καθορίζο 
νται από την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 4. Το πιστοποι 
ητικό πρέπει να έχει εκδοθεί από τις αρχές που είναι εξουσιοδοτημένες 
γι' αυτόν το σκοπό βάσει των νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων 
της οικείας τρίτης χώρας οι οποίες δηλώθηκαν, σύμφωνα με τις διατά 
ξεις της CIPV, στο γενικό διευθυντή του FAO ή, σε περίπτωση τρίτων 
χωρών μη συμβεβλημένων στην CIPV, στην Επιτροπή. Η Επιτροπή 
ενημερώνει τα κράτη μέλη για τις δηλώσεις αυτές. 

4. α) Τα υποδείγματα που γίνονται αποδεκτά βάσει των διαφόρων 
εκδοχών του παραρτήματος της CIPV καθορίζονται σύμφωνα με 
τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2. Σύμφωνα με την ίδια 
διαδικασία, μπορούν να καθορίζονται εναλλακτικές προδιαγραφές 
για τα «φυτοϋγειονομικά πιστοποιητικά» και για τα «φυτοϋγει 
ονομικά πιστοποιητικά επανεξαγωγής» για τρίτες χώρες που δεν 
είναι μέρη της CIPV. 

β) Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 παράγραφος 4, τα πιστοποι 
ητικά, στην περίπτωση φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντι 
κειμένων που απαριθμούνται στο παράρτημα IV μέρος Α τμήμα Ι 
ή μέρος Β, διευκρινίζουν, στη στήλη «Πρόσθετη δήλωση» και, 
ανάλογα με την περίπτωση, ποια ειδική απαίτηση μεταξύ αυτών 
που απαριθμούνται ως εναλλακτικές στην οικεία θέση των διαφό 
ρων μερών του παραρτήματος Α πληρούται. Οι προδιαγραφές 
αυτές παρέχονται με παραπομπή στην οικεία θέση του παραρτή 
ματος IV. 
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γ) Σε περίπτωση φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων 
στα οποία εφαρμόζονται οι ειδικές απαιτήσεις του παραρτήματος 
IV μέρος Α ή μέρος Β, το επίσημο «φυτοϋγειονομικό πιστοποι 
ητικό», που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii) 
πρέπει να έχει εκδοθεί στην τρίτη χώρα από την οποία κατάγονται 
τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα («χώρα καταγω 
γής»). 

δ) Ωστόσο, στην περίπτωση που οι σχετικές ειδικές απαιτήσεις μπο 
ρούν να τηρηθούν και σε τόπους άλλους από αυτόν της καταγω 
γής ή όταν δεν εφαρμόζονται ειδικές απαιτήσεις, το «φυτοϋγει 
ονομικό πιστοποιητικό» μπορεί να έχει εκδοθεί στην τρίτη χώρα 
από την οποία προέρχονται τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα 
αντικείμενα («χώρα αποστολής»). 

5. Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18, παράγραφος 2, είναι 
δυνατόν να θεσπίζονται εκτελεστικές διατάξεις σχετικά: 

α) με τον καθορισμό των διαδικασιών για τη διενέργεια των φυτοϋγει 
ονομικών ελέγχων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), 
σημείο iii), συμπεριλαμβανομένου του ελάχιστου αριθμού και του 
ελάχιστου μεγέθους των δειγμάτων· 

β) με την κατάρτιση καταλόγων φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων 
αντικειμένων για τα οποία οι φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι διενεργού 
νται με μειωμένη συχνότητα σύμφωνα με την παράγραφο 2 πρώτο 
εδάφιο δεύτερη περίπτωση· 

γ) με τον καθορισμό των λεπτομερών προϋποθέσεων για τα αποδει 
κτικά στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο, 
και των κριτηρίων για το είδος και τον βαθμό του περιορισμού των 
φυτοϋγειονομικών ελέγχων. 

Η Επιτροπή μπορεί να συμπεριλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές όσον 
αφορά την παράγραφο 2, στις συστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
21 παράγραφος 6. 

Άρθρο 13β 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αποστολές ή οι παρτίδες που 
προέρχονται από τρίτη χώρα αλλά για τις οποίες δεν δηλώνεται, κατά 
τις τελωνειακές διατυπώσεις, ότι αποτελούνται από ή περιέχουν φυτά, 
φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα 
V μέρος Β, επιθεωρούνται επίσης από τους αρμόδιους επίσημους 
φορείς, όταν υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες για την παρουσία τέτοιων 
φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων. 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οποτεδήποτε μια τελωνειακή επιθεώ 
ρηση αποκαλύπτει ότι αποστολή ή παρτίδα από τρίτη χώρα συνίσταται 
από ή περιέχει μη δηλωθέντα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικεί 
μενα απαριθμούμενα στο παράρτημα V μέρος Β, το τελωνείο επιθεώ 
ρησης ενημερώνει αμέσως τον επίσημο οργανισμό του οικείου κράτους 
μέλους, στα πλαίσια της συνεργασίας η οποία αναφέρεται στο άρθρο 
13γ παράγραφος 4. 
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Αν, μετά από μια επιθεώρηση των επίσημων αρμοδίων φορέων, υπάρ 
χουν αμφιβολίες ως προς την ταυτότητα του προϊόντος, ιδίως όσον 
αφορά το γένος ή το είδος των φυτών ή φυτικών προϊόντων ή την 
καταγωγή τους, η αποστολή θεωρείται ότι περιλαμβάνει φυτά, φυτικά 
προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα V 
μέρος B. 

2. Εφόσον δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών 
οργανισμών στην Κοινότητα: 

α) το άρθρο 13 παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται για την εισαγωγή, στην 
Κοινότητα, φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων που 
διακινούνται μεταξύ δύο σημείων εντός της Κοινότητας μέσω του 
εδάφους τρίτης χώρας, δίχως μεταβολή του τελωνειακού τους καθε 
στώτος (εσωτερική διαμετακόμιση)· 

β) το άρθρο 13 παράγραφος 1 και το άρθρο 4 παράγραφος 1 δεν 
εφαρμόζονται για την εισαγωγή, στην Κοινότητα, φυτών, φυτικών 
προϊόντων ή άλλων αντικειμένων που διακινούνται μεταξύ δύο 
σημείων εντός μίας ή δύο τρίτων χωρών μέσω του εδάφους της 
Κοινότητας βάσει των ενδεδειγμένων τελωνειακών διαδικασιών 
και δίχως μεταβολή του τελωνειακού τους καθεστώτος. 

3. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 όσον αφορά το 
παράρτημα ΙΙΙ, και υπό τον όρο ότι δεν υφίσταται κίνδυνος εξάπλωσης 
επιβλαβών οργανισμών στην Κοινότητα, το άρθρο 13 παράγραφος 1 
δεν χρειάζεται να εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή, στην Κοινότητα, 
μικρών ποσοτήτων φυτών, φυτικών προϊόντων, τροφίμων ή ζωοτροφών, 
εφόσον σχετίζονται με φυτά ή φυτικά προϊόντα, όταν προορίζονται για 
χρήση από τον κάτοχο ή τον παραλήπτη για μη βιομηχανικούς και μη 
εμπορικούς σκοπούς, ή για κατανάλωση κατά τη μεταφορά. 

Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2, μπορούν να 
θεσπίζονται λεπτομερείς κανόνες, οι οποίοι καθορίζουν τους όρους 
εφαρμογής της παρούσας διάταξης, συμπεριλαμβανομένου του προσδιο 
ρισμού των «μικρών ποσοτήτων». 

4. Το άρθρο 13 παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται, υπό συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις, για τις εισαγωγές, στην Κοινότητα, φυτών, φυτικών προϊ 
όντων ή άλλων αντικειμένων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε 
δοκιμές, για επιστημονικούς σκοπούς ή για εργασίες επιλογής ποικι 
λιών. Οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2. 

5. Εάν δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών 
στην Κοινότητα, ένα κράτος μέλος μπορεί να υιοθετήσει μια παρέκ 
κλιση κατά την οποία το άρθρο 13 παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται, σε 
συγκεκριμένες μεμονωμένες περιπτώσεις, στα φυτά, φυτικά προϊόντα ή 
άλλα αντικείμενα που καλλιεργούνται, παράγονται ή χρησιμοποιούνται 
στην άμεση παραμεθόρια ζώνη με τρίτη χώρα και εισάγονται σε αυτό 
το κράτος μέλος για να υποστούν επεξεργασία σε γειτνιάζουσα περιοχή, 
μέσα στην παραμεθόρια ζώνη της επικράτειάς του. 

Όταν χορηγεί την παρέκκλιση αυτή, το κράτος μέλος διευκρινίζει την 
περιοχή και το όνομα του εκτελούντος τη σχετική επεξεργασία. Οι 
λεπτομέρειες αυτές θα πρέπει να ενημερώνονται τακτικά και να τίθενται 
στη διάθεση της Επιτροπής. 

Τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα για τα οποία χορηγεί 
ται παρέκκλιση βάσει του πρώτου εδαφίου, συνοδεύονται από έγγραφα 
που πιστοποιούν την περιοχή της τρίτης χώρας απ' όπου κατάγονται. 
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6. Στο πλαίσιο τεχνικών διακανονισμών μεταξύ της Επιτροπής και 
των αρμόδιων φορέων ορισμένων τρίτων χωρών, οι οποίοι εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2, μπορεί να 
συμφωνείται ότι οι δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 13, 
παράγραφος 1 στοιχείο ι), είναι δυνατόν να διεξάγονται υπό την ευθύνη 
της Επιτροπής και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 21 
στην τρίτη χώρα αποστολής, σε συνεργασία με τον επίσημο φυτοϋγει 
ονομικό οργανισμό της χώρας αυτής. 

Άρθρο 13γ 

1. α) Οι διατυπώσεις που προσδιορίζονται στο άρθρο 13α παράγραφος 
1, οι επιθεωρήσεις όπως προβλέπονται στο άρθρο 13β παράγρα 
φος 1 και οι έλεγχοι για συμμόρφωση προς τις διατάξεις του 
άρθρου 4, όσον αφορά το παράρτημα ΙΙΙ, διενεργούνται σε συν 
δυασμό, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2, με τις διατυπώσεις που 
απαιτούνται για να τεθούν υπό τελωνειακό καθεστώς, όπως ανα 
φέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 ή στο άρθρο 13 παράγρα 
φος 4. 

Οι διατυπώσεις αυτές εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
διεθνούς σύμβασης για την εναρμόνιση των ελέγχων των εμπο 
ρευμάτων στα σύνορα και ιδίως με το παράρτημα 4, όπως εγκρί 
θηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1262/84 ( 1 ) του Συμβου 
λίου· 

β) Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι εισαγωγείς, είτε είναι παραγω 
γοί είτε όχι, φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων 
που απαριθμούνται στο παράρτημα V μέρος Β, οφείλουν να 
είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημο μητρώο κράτους μέλους με επί 
σημο αριθμό εγγραφής. Οι διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 5, 
τρίτο και τέταρτο εδάφιο, εφαρμόζονται ανάλογα σε αυτούς τους 
εισαγωγείς. 

γ) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι: 

i) οι εισαγωγείς, ή οι αντιπρόσωποι εκτελωνιστές τους, αποστο 
λών που αποτελούνται από ή περιέχουν φυτά, φυτικά προϊόντα 
ή άλλα αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα V 
μέρος B, δηλώνουν, σε ένα τουλάχιστον από τα έγγραφα 
που απαιτούνται για να τεθούν υπό τελωνειακό καθεστώς, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 ή στο άρθρο 
13 παράγραφος 4, το περιεχόμενο της αποστολής με τις ακό 
λουθες πληροφορίες: 

— στοιχεία για τον τύπο των φυτών, φυτικών προϊόντων ή 
άλλων αντικειμένων, με χρήση του κωδικού του «ολοκλη 
ρωμένου δασμολογίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ta
ric)», 

— δήλωση ότι «Η παρούσα αποστολή περιέχει προϊόντα με 
φυτοϋγειονομική σημασία», ή άλλη ισοδύναμη εναλλα 
κτική σήμανση κατά τα συμφωνηθέντα μεταξύ του τελω 
νείου του σημείου εισόδου και του επίσημου φορέα του 
σημείου εισόδου, 

— αριθμό(-ούς) αναφοράς των απαιτουμένων φυτοϋγειονομι 
κών εγγράφων, 

— επίσημο αριθμό εγγραφής του εισαγωγέα, όπως αναφέρεται 
στο στοιχείο β), 
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ii) οι αερολιμενικές αρχές, οι λιμενικές αρχές, ή οι εισαγωγείς ή 
άλλοι συναλλασσόμενοι, σύμφωνα με τις μεταξύ τους ρυθμί 
σεις, ειδοποιούν εκ των προτέρων, αμέσως μόλις τους γίνει 
γνωστή η επικείμενη άφιξη των αποστολών αυτών, το τελω 
νείο του σημείου εισόδου και τον επίσημο φορέα του σημείου 
εισόδου. 

Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν την παρούσα διάταξη, 
τηρουμένων των αναλογιών, σε περιπτώσεις χερσαίων μεταφο 
ρών, ιδίως όταν η άφιξη αναμένεται εκτός των κανονικών 
ωρών εργασίας του αρμόδιου επίσημου φορέα ή μιας άλλης 
αρμόδιας υπηρεσίας, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 2. 

2. α) Οι «έλεγχοι εγγράφων» καθώς και οι επιθεωρήσεις που προβλέ 
πονται στο άρθρο 13β παράγραφος 1 και οι έλεγχοι συμμόρφωσης 
προς τις διατάξεις του άρθρου 4, όσον αφορά το παράρτημα ΙΙΙ, 
πρέπει να πραγματοποιούνται από τον επίσημο φορέα του 
σημείου εισόδου ή, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του αρμοδίου επί 
σημου φορέα και των τελωνειακών αρχών του συγκεκριμένου 
κράτους μέλους, από το τελωνείο του σημείου εισόδου. 

β) Οι «έλεγχοι ταυτότητας» και οι «φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι» πρέ 
πει να πραγματοποιούνται, με την επιφύλαξη των στοιχείων γ) και 
δ) από τον επίσημο φορέα του σημείου εισόδου όσον αφορά τις 
τελωνειακές διατυπώσεις που απαιτούνται για να τεθούν υπό 
τελωνειακό καθεστώς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγρα 
φος 1 ή στο άρθρο 13 παράγραφος 4, και είτε στον ίδιο τόπο με 
τις εν λόγω διατυπώσεις στις εγκαταστάσεις του επίσημου φορέα 
του σημείου εισόδου είτε σε οποιονδήποτε άλλο πλησιέστερο 
τόπο, καθορισμένο ή εγκεκριμένο από τις τελωνειακές αρχές 
και από τον αρμόδιο επίσημο φορέα, διαφορετικό του τόπου προ 
ορισμού, όπως προσδιορίζεται στο στοιχείο δ). 

γ) Ωστόσο, σε περίπτωση διαμετακόμισης μη κοινοτικών εμπορευ 
μάτων, ο επίσημος φορέας του σημείου εισόδου μπορεί να απο 
φασίζει, σε συμφωνία με τον ή τους επίσημους φορείς προ 
ορισμού, ότι το σύνολο ή μέρος των «ελέγχων ταυτότητας» ή 
των «φυτοϋγειονομικών ελέγχων», πραγματοποιούνται από τον 
επίσημο φορέα προορισμού, είτε στην εγκατάστασή του είτε σε 
οποιονδήποτε άλλο πλησιέστερο τόπο, καθορισμένο ή εγκεκρι 
μένο από τις τελωνειακές αρχές και από τον αρμόδιο επίσημο 
φορέα, διαφορετικό του τόπου προορισμού, όπως προσδιορίζεται 
στο στοιχείο δ). Εάν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, τότε ολόκλη 
ρος ο «έλεγχος ταυτότητας» ή ο «φυτοϋγειονομικός έλεγχος» 
διενεργείται από τον επίσημο φορέα του σημείου εισόδου σε 
έναν από τους δύο τόπους που καθορίζονται στο στοιχείο β). 

δ) Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18, παράγραφος 2, είναι 
δυνατόν να καθορίζονται ορισμένες περιπτώσεις ή περιστάσεις 
κατά τις οποίες οι «έλεγχοι ταυτότητας» και οι «υγειονομικοί 
έλεγχοι» μπορούν να διενεργούνται στον τόπο προορισμού, 
όπως στον τόπο παραγωγής, που εγκρίνεται από τον επίσημο 
φορέα και τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές της περιοχής στην 
οποία βρίσκεται ο τόπος προορισμού, αντί των προαναφερόμενων 
άλλων τόπων, εφόσον τηρούνται συγκεκριμένες εγγυήσεις και 
έγγραφα όσον αφορά τη μεταφορά φυτών, φυτικών προϊόντων 
και άλλων αντικειμένων. 

ε) Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2, θεσπί 
ζονται εκτελεστικές διατάξεις όσον αφορά: 

— τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις για τη διενέργεια των «φυτοϋ 
γειονομικών ελέγχων» σύμφωνα με τα στοιχεία β), γ) και δ), 
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— τις συγκεκριμένες εγγυήσεις και έγγραφα όσον αφορά την 
μεταφορά των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικει 
μένων στους τόπους που προσδιορίζονται στα στοιχεία γ) και 
δ), ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλω 
σης επιβλαβών οργανισμών κατά τη μεταφορά, 

— πέραν του προσδιορισμού των περιπτώσεων του στοιχεία δ), 
τις συγκεκριμένες εγγυήσεις και τους στοιχειώδεις όρους που 
αφορούν την καταλληλότητα του τόπου προορισμού προς 
αποθήκευση και τις προϋποθέσεις αποθήκευσης. 

στ) Σε όλες τις περιπτώσεις, οι «φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι» θεωρού 
νται αναπόσπαστο μέρος των διατυπώσεων, οι οποίες αναφέρο 
νται στο άρθρο 13 παράγραφος 1. 

3. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι το αντίστοιχο πρωτότυπο ή η ηλε 
κτρονική μορφή των πιστοποιητικών, ή των εναλλακτικών εγγράφων 
πλην των σημάτων, που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 
σημείο ii), το οποίο εκδίδεται από τον αρμόδιο επίσημο φορέα για 
τους «ελέγχους εγγράφων» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13α 
παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i), μετά την επιθεώρηση, επισημαίνο 
νται από τον φορέα αυτόν με «θεώρηση» («βίζα»), μαζί με την ονομα 
σία του και την ημερομηνία προσκόμισης του εγγράφου. 

Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2, μπορεί να 
καθιερωθεί τυποποιημένο σύστημα ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι πλη 
ροφορίες που περιλαμβάνει το πιστοποιητικό, στην περίπτωση συγκε 
κριμένων φυτών προς φύτευση, διαβιβάζονται στον αρμόδιο επίσημο 
φορέα ο οποίος είναι υπεύθυνος για κάθε κράτος μέλος ή περιοχή στην 
οποία προορίζονται ή πρόκειται να φυτευτούν τα φυτά της αποστολής. 

4. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη 
μέλη εγγράφως τον κατάλογο των τόπων που ορίζονται ως σημεία 
εισόδου. Τυχόν τροποποιήσεις του καταλόγου αυτού διαβιβάζονται 
εγγράφως αμελλητί. 

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν κατάλογο των τόπων, όπως προσδιορίζεται 
στην παράγραφο 2 στοιχείο β) και γ), και των τόπων προορισμού, όπως 
προσδιορίζεται στην παράγραφο 2, στοιχείο δ), υπό την ευθύνη τους. Η 
Επιτροπή έχει πρόσβαση στους καταλόγους αυτούς. 

Κάθε επίσημος φορέας του σημείου εισόδου και κάθε επίσημος φορέας 
του τόπου προορισμού που διενεργεί ελέγχους ταυτότητας ή φυτοϋγει 
ονομικούς ελέγχους, πρέπει να πληροί ορισμένες στοιχειώδεις προϋπο 
θέσεις όσον αφορά την υποδομή, το προσωπικό και τον εξοπλισμό. 

Οι προαναφερόμενες στοιχειώδεις προϋποθέσεις καθορίζονται στις 
εκτελεστικές διατάξεις σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παρά 
γραφος 2. 

Σύμφωνα με την ίδια διαδικασία, θεσπίζονται λεπτομερείς κανόνες για: 

α) τον τύπο των εγγράφων που απαιτούνται για να τεθούν υπό τελω 
νειακό καθεστώς, σχετικά με τα οποία πρέπει να γίνεται η ενημέ 
ρωση, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, στοιχείο γ), σημείο i)· 

β) τη συνεργασία μεταξύ: 

i) του επίσημου φορέα του σημείου εισόδου και του επίσημου 
φορέα προορισμού, 
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ii) του επίσημου φορέα του σημείου εισόδου και του τελωνείου του 
σημείου εισόδου, 

iii) του επίσημου φορέα προορισμού και του τελωνείου προορισμού, 
και 

iv) του επίσημου φορέα του σημείου εισόδου και του τελωνείου 
προορισμού. 

Αυτοί οι κανόνες περιλαμβάνουν υποδείγματα των εγγράφων που 
πρέπει να χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, 
τα μέσα διαβίβασης των εν λόγω εγγράφων, τις διαδικασίες ανταλ 
λαγής πληροφοριών μεταξύ των προαναφερομένων επίσημων 
φορέων και τελωνείων, καθώς επίσης και τα μέτρα τα οποία πρέπει 
να λαμβάνονται για τη διατήρηση της ταυτότητας των παρτίδων και 
των αποστολών και για τη διασφάλιση από τον κίνδυνο εξάπλωσης 
επιβλαβών οργανισμών, ιδίως κατά τη μεταφορά, μέχρι την ολοκλή 
ρωση των απαιτούμενων τελωνειακών διατυπώσεων. 

▼M29 __________ 

▼M4 
6. Το άρθρο 10, παράγραφοι 1 και 3 εφαρμόζονται, τηρουμένων των 
αναλογιών, στα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που αναφέ 
ρονται στο άρθρο 13, εφόσον απαριθμούνται στο παράρτημα V μέρος 
A, και όπου κρίνεται, βάσει των διατυπώσεων οι οποίες αναφέρονται 
στο άρθρο 13α παράγραφος 1, ότι πληρούνται οι όροι που καθορίζονται 
στο άρθρο αυτό. 

7. Εφόσον διαπιστωθεί, βάσει των διατυπώσεων οι οποίες αναφέρο 
νται στο άρθρο 13 παράγραφος 1, ότι δεν πληρούνται οι όροι που 
καθορίζονται στο άρθρο αυτό, λαμβάνονται αμέσως ένα ή περισσότερα 
από τα ακόλουθα επίσημα μέτρα: 

α) άρνηση εισόδου στην Κοινότητα για ολόκληρη την αποστολή ή για 
μέρος της· 

β) μεταφορά, υπό επίσημη επιτήρηση σύμφωνα με την προσήκουσα 
τελωνειακή διαδικασία, κατά την διακίνησή της εντός της Κοινό 
τητας, σε προορισμό εκτός Κοινότητας· 

γ) αφαίρεση των προσβεβλημένων προϊόντων από την αποστολή· 

δ) καταστροφή· 

ε) επιβολή καραντίνας μέχρις ότου είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα 
των εξετάσεων ή των επισήμων δοκιμών· 

στ) κατ' εξαίρεση και μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, κατάλληλη 
επεξεργασία εφ' όσον θεωρείται από τον επίσημο αρμόδιο φορέα 
του κράτους μέλους ότι, συνεπεία της επεξεργασίας, πληρούνται οι 
όροι και αποσοβείται ο κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανι 
σμών· το μέτρο της κατάλληλης επεξεργασίας μπορεί να λαμβάνε 
ται και για επιβλαβείς οργανισμούς που δεν απαριθμούνται στο 
παράρτημα Ι ή στο παράρτημα ΙΙ. 

Το άρθρο 11 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο εφαρμόζεται, τηρουμένων 
των αναλογιών. 
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Στην περίπτωση άρνησης αναφερομένης στο στοιχείο α), ή μεταφοράς 
σε προορισμό εκτός Κοινότητας αναφερομένης στο στοιχείο β), ή σε 
περίπτωση αφαίρεσης αναφερομένης στο στοιχείο γ), τα κράτη μέλη 
ορίζουν ότι τα φυτοϋγειονομικά πιστοποιητικά ή τα φυτοϋγειονομικά 
πιστοποιητικά επανεξαγωγής και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα, τα οποία 
προσκομίσθηκαν κατά την αίτηση εισαγωγής φυτών, φυτικών προϊ 
όντων ή άλλων αντικειμένων στο έδαφός τους, ακυρώνονται από τον 
αρμόδιο επίσημο φορέα. Όταν ακυρώνονται, τα εν λόγω πιστοποιητικά 
ή έγγραφα φέρουν στην πρώτη τους σελίδα και σε περίοπτη θέση, 
τριγωνική ερυθρή σφραγίδα του εν λόγω επίσημου φορέα, με τις λέξεις 
«ακυρωθέν πιστοποιητικό» ή «ακυρωθέν έγγραφο», μαζί με την ονομα 
σία του και την ημερομηνία άρνησης, την έναρξη μεταφοράς σε προ 
ορισμό εκτός Κοινότητας ή αφαίρεσης. Η προαναφερόμενη ένδειξη 
πρέπει να είναι γραμμένη με κεφαλαία και σε μία τουλάχιστον από 
τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας. 

8. Με την επιφύλαξη των κοινοποιήσεων και των πληροφοριών που 
απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 16, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
υπεύθυνοι επίσημοι φορείς ενημερώνουν σχετικά τον οργανισμό προ 
στασίας φυτών της τρίτης χώρας καταγωγής ή παραλαβής και την 
Επιτροπή για όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες φυτά, φυτικά προϊ 
όντα ή άλλα αντικείμενα που προέρχονταν από την οικεία τρίτη χώρα 
κρατήθηκαν επειδή δεν ανταποκρίνονταν στις φυτοϋγειονομικές απαι 
τήσεις, και για τους λόγους της κράτησης, υπό την επιφύλαξη της 
δράσης την οποία μπορεί να αναλάβει ή έχει αναλάβει το κράτος 
μέλος σε σχέση με την κρατηθείσα αποστολή. Οι πληροφορίες αυτές 
παρέχονται, το συντομότερο δυνατό, ούτως ώστε οι οικείοι οργανισμοί 
προστασίας φυτών και, οσάκις ενδείκνυται, και η Επιτροπή, να μπορούν 
να μελετήσουν την περίπτωση με ιδιαίτερο σκοπό, να λάβουν τα ανα 
γκαία μέτρα ώστε να παρεμποδίσουν την επανάληψη παρόμοιων περι 
πτώσεων. Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2, 
μπορεί να δημιουργηθεί τυποποιημένο σύστημα πληροφόρησης. 

Άρθρο 13δ 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την είσπραξη τελών («φυτοϋγει 
ονομικό τέλος») για να καλύπτουν τα έξοδα που συνεπάγονται οι έλεγ 
χοι εγγράφων, οι έλεγχοι ταυτότητας και οι υγειονομικοί έλεγχοι που 
προβλέπονται στο άρθρο 13α παράγραφος 1, και οι οποίοι διενεργού 
νται σύμφωνα με το άρθρο 13. Το επίπεδο του τέλους είναι συνάρτηση: 

α) των μισθών, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής ασφάλισης, των 
επιθεωρητών που συμμετέχουν στους προαναφερόμενους ελέγχους· 

β) των γραφείων, άλλων εγκαταστάσεων, των εργαλείων και του εξο 
πλισμού αυτών των επιθεωρητών· 

γ) της δειγματοληψίας για την οπτική επιθεώρηση ή για τις εργαστη 
ριακές δοκιμές· 

δ) των εργαστηριακών δοκιμών· 

ε) των διοικητικών δραστηριοτήτων (συμπεριλαμβανομένων των λει 
τουργικών εξόδων) που απαιτούνται για την ουσιαστική διενέργεια 
των σχετικών ελέγχων, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν τα 
έξοδα που απαιτούνται για την προ και ενδο-υπηρεσιακή κατάρτιση 
των επιθεωρητών. 

2. Τα κράτη μέλη μπορούν είτε να καθορίζουν το επίπεδο του 
φυτοϋγειονομικού τέλους με βάση λεπτομερή υπολογισμό του κόστους 
που γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 είτε να επιβάλλουν το κατ' 
αποκοπήν τέλος, όπως ορίζεται στο παράρτημα VΙΙΙα. 

▼M4



 

02000L0029 — EL — 01.04.2018 — 026.001 — 30 

Όταν, σύμφωνα με το άρθρο 13α παράγραφος 2, για ορισμένες ομάδες 
φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων, καταγωγής ορισμέ 
νων τρίτων χωρών, διεξάγονται έλεγχοι ταυτότητας και φυτοϋγειονομι 
κοί έλεγχοι με μικρότερη συχνότητα, τα κράτη μέλη εισπράττουν ανα 
λόγως μειωμένο φυτοϋγειονομικό τέλος για κάθε αποστολή και παρτίδα 
της συγκεκριμένης ομάδας, είτε υπόκειται σε επιθεώρηση είτε όχι. 

Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2, δύνανται να 
θεσπισθούν εκτελεστικά μέτρα για τον καθορισμό του επιπέδου αυτού 
του μειωμένου φυτοϋγειονομικού τέλους. 

3. Όταν το φυτοϋγειονομικό τέλος καθορίζεται από ένα κράτος 
μέλος με βάση τα έξοδα που πραγματοποιεί ο αρμόδιος επίσημος 
φορέας του εν λόγω κράτους μέλους, το συγκεκριμένο κράτος μέλος 
ανακοινώνει στην Επιτροπή εκθέσεις, όπου διευκρινίζει τη μέθοδο υπο 
λογισμού του τέλους σε σχέση με τα στοιχεία που παρατίθενται στην 
παράγραφο 1. 

Κάθε τέλος το οποίο επιβάλλεται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο δεν 
πρέπει να είναι υψηλότερο από το πραγματικό κόστος που βαρύνει τον 
επίσημο αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους. 

4. Δεν επιτρέπεται άμεση ή έμμεση επιστροφή των τελών που προ 
βλέπονται στην παρούσα οδηγία. Ωστόσο, η δυνατότητα εφαρμογής του 
κατ' αποκοπήν τέλους από ένα κράτος μέλος, όπως καθορίζεται στο 
παράρτημα VΙΙΙα, δεν θεωρείται έμμεση επιστροφή. 

5. Το κατ' αποκοπήν τέλος που καθορίζεται στο παράρτημα VΙΙΙα 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των επιπλέον επιβαρύνσεων για την 
κάλυψη πρόσθετων εξόδων που πραγματοποιούνται για ειδικές δραστη 
ριότητες που αφορούν τους ελέγχους, όπως έκτακτες μετακινήσεις των 
επιθεωρητών ή περίοδοι αναμονής των επιθεωρητών που οφείλονται σε 
καθυστερήσεις της άφιξης των αποστολών, έλεγχοι που διενεργούνται 
εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας, συμπληρωματικοί έλεγχοι ή 
εργαστηριακές αναλύσεις που απαιτούνται επιπλέον εκείνων που προ 
βλέπονται από το άρθρο 13, για να επιβεβαιωθούν τα συμπεράσματα 
των ελέγχων, ειδικά φυτοϋγειονομικά μέτρα που απαιτούνται από τις 
κοινοτικές πράξεις δυνάμει των άρθρων 15 ή 16, μέτρα που λαμβάνο 
νται σύμφωνα με το άρθρο 13γ παράγραφος 7, ή μετάφραση των απαι 
τούμενων εγγράφων. 

6. Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρχές που είναι εξουσιοδοτημένες να 
εισπράττουν το φυτοϋγειονομικό τέλος. Το τέλος είναι καταβλητέο από 
τον εισαγωγέα ή τους αντιπροσώπους εκτελωνιστές του. 

7. Το φυτοϋγειονομικό τέλος αντικαθιστά όλες τις άλλες επιβαρύν 
σεις ή τέλη που εισπράττονται στα κράτη μέλη, σε εθνικό, περιφερειακό 
ή τοπικό επίπεδο, για τους ελέγχους που αναφέρονται στην παράγραφο 
1, καθώς και τη θεώρησή τους. 

Άρθρο 13ε 

Το σχήμα των «υγειονομικών πιστοποιητικών» και «φυτοϋγειονομικών 
πιστοποιητικών επανεξαγωγής» τα οποία εκδίδουν τα κράτη μέλη δυνά 
μει της CIPV είναι σύμφωνο με το τυποποιημένο υπόδειγμα του 
Παραρτήματος VII. 
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Άρθρο 14 

Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, θεσπίζει τις τροποποι 
ήσεις που πρέπει να γίνουν στα παραρτήματα. 

Εντούτοις, θεσπίζονται, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο 
►M4 άρθρο 18 παράγραφος 2 ◄, τα ακόλουθα: 

α) οι συμπληρωματικές θέσεις στο παράρτημα III που αφορά ορισμένα 
φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα καταγωγής συγκεκριμέ 
νων τρίτων χωρών, υπό τον όρο: 

i) ότι η προσθήκη των θέσεων αυτών αποτελεί αντικείμενο αιτή 
ματος ενός κράτους μέλους το οποίο εφαρμόζει ήδη ειδικές 
απαγορεύσεις που αφορούν τις εισαγωγές των ίδιων αυτών προϊ 
όντων από τρίτες χώρες· 

ii) ότι οι επιβλαβείς οργανισμοί που υπάρχουν στη χώρα καταγω 
γής αποτελούν φυτοϋγειονομικό κίνδυνο για ολόκληρη την Κοι 
νότητα ή τμήμα αυτής και 

iii) ότι η ενδεχόμενη παρουσία τους στα εν λόγω προϊόντα δεν 
μπορεί να προσδιοριστεί αποτελεσματικά κατά την εισαγωγή 
των προϊόντων αυτών· 

β) οι συμπληρωματικές θέσεις στα άλλα παραρτήματα που αφορά ορι 
σμένα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα καταγωγής συγκε 
κριμένων τρίτων χωρών, υπό τον όρο: 

i) ότι η προσθήκη των θέσεων αυτών αποτελεί αντικείμενο αιτή 
ματος ενός κράτους μέλους το οποίο εφαρμόζει ήδη ειδικές απα 
γορεύσεις ή ειδικούς περιορισμούς που αφορούν τις εισαγωγές 
των ίδιων αυτών προϊόντων από τρίτες χώρες και 

ii) ότι οι επιβλαβείς οργανισμοί που υπάρχουν στη χώρα καταγωγής 
αποτελούν φυτοϋγειονομικό κίνδυνο για ολόκληρη την Κοινό 
τητα ή τμήμα αυτής, όσον αφορά ορισμένες καλλιέργειες για 
τις οποίες δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί το μέγεθος των 
τυχόν ζημιών· 

γ) κάθε τροποποίηση στο μέρος Β των παραρτημάτων ►M4 σε δια 
βούλευση με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ◄· 

▼M4 
δ) τυχόν τροποποίηση των παραρτημάτων που πρέπει να γίνει υπό το 

πρίσμα των εξελίξεων των επιστημονικών ή τεχνικών γνώσεων ή, 
εφόσον δικαιολογείται από τεχνική άποψη, σύμφωνα με τον συγκε 
κριμένο φυτοϋγειονομικό κίνδυνο· 

ε) τροποποιήσεις του παραρτήματος VΙΙΙα. 

▼B 

Άρθρο 15 

▼M4 
1. Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2, μπο 
ρούν να προβλέπονται παρεκκλίσεις: 

— από το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2, όσον αφορά το παράρτημα ΙΙΙ 
μέρος Α και μέρος Β, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 
4 παράγραφος 5 και από το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 και το 
άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο i) τρίτη περίπτωση, όσον αφορά τις 
απαιτήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα IV μέρος Α, τμήμα Ι 
και παράρτημα IV μέρος Β, 

▼B
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— από το άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii), στην περίπτωση του 
ξύλου, αν εξασφαλίζονται ισοδύναμες εγγυήσεις με εναλλακτικά 
έγγραφα ή σήματα 

▼B 
εφόσον έχει αποδειχθεί ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανι 
σμών εξουδετερώνεται από έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους 
παράγοντες: 

— την καταγωγή των φυτών ή των φυτικών προϊόντων, 

— την κατάλληλη επεξεργασία, 

— ειδικές προφυλάξεις για τη χρησιμοποίηση των φυτών ή των φυτι 
κών προϊόντων. 

Οι κίνδυνος αυτός εκτιμάται βάσει των διαθέσιμων επιστημονικών και 
τεχνικών στοιχείων· στην περίπτωση που οι πληροφορίες αυτές είναι 
ανεπαρκείς, συμπληρώνονται με επιπρόσθετες έρευνες ή, εφόσον 
συντρέχει λόγος, με έρευνες που πραγματοποιούνται από την καθοδή 
γηση της Επιτροπής και σύμφωνα με τις κατάλληλες διατάξεις του 
άρθρου 21 στη χώρα καταγωγής των εν λόγω φυτών, φυτικών προϊ 
όντων ή άλλων αντικειμένων. 

Κάθε άδεια εφαρμόζεται ατομικά στο σύνολο ή σε τμήμα εδάφους της 
κοινότητας, υπό όρους που λαμβάνουν υπόψη τους κινδύνους εξάπλω 
σης επιβλαβών οργανισμών από το εν λόγω προϊόν σε προστατευμένες 
ζώνες ή ορισμένες περιοχές, λαμβανομένων υπόψη των διαφορών των 
γεωργικών και οικολογικών συνθηκών. Στις περιπτώσεις αυτές, τα εν 
λόγω κράτη μέλη εξαιρούνται ρητά από ορισμένες διατάξεις, οι οποίες 
περιλαμβάνονται στις αποφάσεις που προβλέπουν τη χορήγηση των 
αδειών αυτών. 

Ο κίνδυνος αυτοί προσδιορίζονται βάσει των διαθεσίμων επιστημονικών 
και τεχνικών δεδομένων. Σε περίπτωση που τα δεδομένα αυτά είναι 
ανεπαρκή, πρέπει να συμπληρωθούν με πρόσθετες έρευνες ή, ενδεχο 
μένως, από έρευνες που θα πραγματοποιήσει η Επιτροπή στη χώρα 
καταγωγής των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων σχετικών αντι 
κειμένων. 

▼M4 
2. Σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο 
της παραγράφου 1, τα φυτοϋγειονομικά μέτρα που υιοθετούνται από 
μια τρίτη χώρα, για εξαγωγές στην Κοινότητα, αναγνωρίζονται ως ισο 
δύναμα προς τα φυτοϋγειονομικά μέτρα που διατυπώνονται στην 
παρούσα οδηγία, και ιδίως στο παράρτημα IV, αν η εν λόγω τρίτη 
χώρα αποδεικνύει, με αντικειμενικό τρόπο, στην Κοινότητα ότι με τα 
μέτρα της επιτυγχάνεται το κατάλληλο κοινοτικό επίπεδο φυτοϋγει 
ονομικής προστασίας και αν αυτό επιβεβαιώνεται από τα συμπερά 
σματα των πορισμάτων που εξάγονται κατά περίσταση με την εύλογη 
πρόσβαση των εμπειρογνωμόνων που αναφέρεται στο άρθρο 21 στην 
οικεία τρίτη χώρα για επιθεωρήσεις, δοκιμές και άλλες συναφείς διαδι 
κασίες. 

Μετά από αίτημα τρίτης χώρας, η Επιτροπή αρχίζει διαβουλεύσεις με 
σκοπό την επίτευξη διμερών ή πολυμερών συμφωνιών για την αναγνώ 
ριση της ισοδυναμίας συγκεκριμένων φυτοϋγειονομικών μέτρων. 

3. Οι αποφάσεις που προβλέπουν παρεκκλίσεις σύμφωνα με το 
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, ή αναγνώριση ισοδυναμίας σύμφωνα 
με την παράγραφο 2, προϋποθέτουν ότι η συμμόρφωση προς τους 
όρους που θεσπίζονται σ' αυτές έχει διασφαλισθεί επισήμως και εγγρά 
φως από τη χώρα εξαγωγής για κάθε μεμονωμένη περίπτωση όπου 
γίνεται χρήση αυτών, και καθορίζονται οι λεπτομέρειες της επίσημης 
δήλωσης που επιβεβαιώνει αυτή τη συμμόρφωση. 

▼M4
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4. Οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 διευκρινίζουν 
το κατά πόσον ή με ποιον τρόπο τα κράτη μέλη ενημερώνουν τα άλλα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε μεμονωμένη περίπτωση ή ομάδα 
περιπτώσεων χρήσης. 

▼M29 
▼M30 

Άρθρο 15α 

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οποιοσδήποτε στην αντίληψη του 
οποίου υποπίπτει η παρουσία επιβλαβούς οργανισμού που παρατίθεται 
στο παράρτημα I ή στο παράρτημα II ή επιβλαβούς οργανισμού που 
καλύπτεται από μέτρο δυνάμει του άρθρου 16 παράγραφος 2 ή παρά 
γραφος 3, ή έχει λόγους να υποπτεύεται την παρουσία του, ενημερώνει 
πάραυτα την αρμόδια αρχή και, εφόσον το ζητήσει η αρμόδια αρχή, 
παρέχει τις πληροφορίες που έχει στην κατοχή του σχετικά με την εν 
λόγω παρουσία. Όταν η γνωστοποίηση δεν πραγματοποιείται εγγράφως, 
η αρμόδια αρχή προβαίνει στην επίσημη καταχώρισή της. 

▼B 

Άρθρο 16 

1. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί αμέσως ►M4 γραπτώς ◄ προς 
την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη οποιαδήποτε παρουσία στο 
έδαφός του επιβλαβών οργανισμών, από τους απαριθμούμενους στο 
παράρτημα I μέρος Α κεφάλαιο I ή στο παράρτημα II μέρος Α κεφά 
λαιο I ή οποιαδήποτε εμφάνιση επιβλαβών οργανισμών σε ένα μέρος 
του εδάφους του, στο οποίο η παρουσία τους δεν ήταν γνωστή μέχρι τη 
στιγμή εκείνη, από τους οργανισμούς που απαριθμούνται στο παράρ 
τημα I μέρος Α κεφάλαιο II ή μέρος Β ή στο παράρτημα II μέρος Α 
κεφάλαιο II ή μέρος Β. 

Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα με σκοπό την εξάλειψη ή, αν αυτή 
δεν είναι δυνατή, την αναχαίτιση των σχετικών επιβλαβών οργανισμών. 
Ενημερώνει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με τα 
ληφθέντα μέτρα. 

2. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί αμέσως ►M4 γραπτώς ◄ προς 
την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη την εμφάνιση —πραγματική ή 
εικαζόμενη— επιβλαβών οργανισμών, που δεν απαριθμούνται στο 
παράρτημα I ή στο παράρτημα II, και των οποίων η παρουσία ήταν 
άγνωστη μέχρι στιγμής στο έδαφός του. Επίσης πληροφορεί την Επι 
τροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με τα προστατευτικά μέτρα τα 
οποία έλαβε ή προτίθεται να λάβει. Τα μέτρα αυτά πρέπει, μεταξύ 
άλλων, να αποτρέπουν κάθε κίνδυνο διάδοσης των εν λόγω επιβλαβών 
οργανισμών στο έδαφος των άλλων κρατών μελών. 

Όσον αφορά την αποστολή φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικει 
μένων προέλευσης τρίτων χωρών, που πιστεύεται ότι αποτελούν άμεσο 
κίνδυνο εισαγωγής ή διάδοσης των επιβλαβών οργανισμών που αναφέ 
ρονται στις παραγράφους 1 και στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παρα 
γράφου, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος λαμβάνει αμέσως τα αναγκαία 
μέτρα για να προστατεύσει το έδαφος της Κοινότητας από τον κίνδυνο 
αυτό και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη. 

Όταν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος άλλος από 
τον αναφερόμενο στο δεύτερο εδάφιο, ανακοινώνει αμέσως 
►M4 γραπτώς ◄ στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τα 
μέτρα που θα ήθελε να ληφθούν. Αν κρίνει ότι τα μέτρα αυτά δεν 
λαμβάνονται αρκετά γρήγορα προκειμένου να αποφευχθεί η είσοδος ή 
η διάδοση στο έδαφός του επιβλαβών οργανισμών, μπορεί να λάβει τα 
προσωρινά μέτρα τα οποία θεωρεί αναγκαία, για όσο χρονικό διάστημα 
η Επιτροπή δεν λαμβάνει μέτρα κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3. 

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση για την εφαρμογή της 
διάταξης αυτής, συνοδευόμενη, ενδεχομένως, από προτάσεις μέχρι τις 
31 Δεκεμβρίου 1992 το αργότερο. 

▼M4
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3. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2, η Επιτροπή εξετάζει 
την κατάσταση το συντομότερο δυνατό στα πλαίσια της μόνιμης φυτοϋ 
γειονομικής επιτροπής. Υπό την ευθύνη της Επιτροπής και σύμφωνα με 
τις κατάλληλες διατάξεις του άρθρου 21 μπορούν να διεξαχθούν επιτό 
πιες έρευνες. ►M4 Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο 
άρθρο 18 παράγραφος 2 ◄, είναι δυνατόν να θεσπιστούν τα απαιτού 
μενα μέτρα ►M4 βάσει ανάλυσης φυτοϋγειονομικού κινδύνου ή προ 
καταρτικής ανάλυσης φυτοϋγειονομικού κινδύνου για τις περιπτώσεις οι 
οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 2 ◄, στα οποία συμπεριλαμβά 
νονται και τα μέτρα με τα οποία μπορεί να αποφασιστεί εάν τα μέτρα 
που έχουν λάβει τα κράτη μέλη πρέπει να ανακληθούν ή να τροποποι 
ηθούν. Η Επιτροπή παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης και, 
σύμφωνα με την ίδια διαδικασία, τροποποιεί ή καταργεί, ανάλογα με 
τις εξελίξεις, τα προαναφερόμενα μέτρα. Το κράτος μέλος μπορεί να 
διατηρήσει τα μέτρα που έχει εφαρμόσει, εφόσον δεν έχει θεσπιστεί 
κανένα μέτρο κατά την προαναφερόμενη διαδικασία. 

4. Εφόσον είναι αναγκαίο, οι λεπτομέρειες εφαρμογής των παραγρά 
φων 1 και 2 θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του ►M4 άρθρου 
18 παράγραφος 2 ◄. 

▼M4 
5. Εάν η Επιτροπή δεν έχει ενημερωθεί για τα μέτρα που ελήφθησαν 
δυνάμει των παραγράφων 1 ή 2 ή αν θεωρεί ότι τα μέτρα που ελή 
φθησαν είναι ακατάλληλα, μπορεί, εν αναμονή της συνεδρίασης της 
μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής, να λάβει, με βάση προκαταρκτική 
ανάλυση φυτοϋγειονομικού κινδύνου, συντηρητικά μέτρα για την εξά 
λειψη ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, την παρεμπόδιση της εξάπλωσης 
του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού. Τα μέτρα αυτά υποβάλλο 
νται στη μόνιμη φυτοϋγειονομική επιτροπή, το συντομότερο δυνατό, για 
να επιβεβαιωθούν, να τροποποιηθούν ή να ακυρωθούν σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2. 

__________ 

Άρθρο 18 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη φυτοϋγειονομική επι 
τροπή η οποία συστήνεται με την απόφαση 76/894/ΕΟΚ ( 1 ), εφεξής 
αποκαλούμενη «επιτροπή». 

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται 
τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ. 

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 
1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες. 

3. Η Επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό. 

__________ 

▼B 

Άρθρο 20 

1. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις κοινοτικές διατάξεις, οι οποίες 
αφορούν, για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα, απαιτήσεις φυτοϋγει 
ονομικού χαρακτήρα, εφόσον δεν προβλέπει, ή δεν διατυπώνει ρητά για 
το θέμα αυτό αυστηρότερες προϋποθέσεις. 

▼B 

( 1 ) ΕΕ L 340 της 9.12.1976, σ. 25.
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2. ►M4 Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 
2 ◄ θεσπίζονται οι τροποποιήσεις της παρούσας οδηγίας που είναι 
αναγκαίες προκειμένου να είναι σύμφωνη προς τις κοινοτικές διατάξεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1. 

3. Τα κράτη μέλη δύνανται να λαμβάνουν, κατά την εισαγωγή στο 
έδαφός τους φυτών ή φυτικών προϊόντων, ιδίως δε εκείνων που απα 
ριθμούνται στο παράρτημα VI καθώς και για τη συσκευασία τους ή τα 
οχήματα που εξασφαλίζουν τη μεταφορά τους, ειδικές φυτοϋγειονομικές 
διατάξεις κατά των επιβλαβών οργανισμών οι οποίοι, κατά γενικό κανό 
να, προσβάλλουν τα φυτά ή τα αποθηκευμένα φυτικά προϊόντα. 

Άρθρο 21 

1. Για να εξασφαλιστεί η σωστή και ομοιόμορφη εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας και με την επιφύλαξη των ελέγχων που πραγματο 
ποιούν τα κράτη μέλη, η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει σε εμπειρογνώ 
μονες να διενεργούν ελέγχους υπό την καθοδήγησή της, στα πλαίσια 
των καθηκόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 3, επί τόπου ή 
αλλού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

Εφόσον οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται σε κάποιο κράτος μέλος, πρέπει 
να γίνονται σε συνεργασία με τον επίσημο φυτοϋγειονομικό οργανισμό 
του εν λόγω κράτους μέλους, όπως ορίζεται στις παραγράφους 4 και 5 
και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που προβλέπονται στην παράγραφο 7. 

2. Οι εμπειρογώμονες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορεί: 

— να προσλαμβάνονται από την Επιτροπή, 

— να προσλαμβάνονται από τα κράτη μέλη και να τίθενται στη διά 
θεση της Επιτροπής σε προσωρινή βάση ή ad hoc. 

Πρέπει να έχουν αποκτήσει, σε ένα τουλάχιστον κράτος μέλος, τα 
προσόντα που απαιτούνται για τα πρόσωπα τα οποία αναλαμβάνουν 
τη διενέργεια και την επίβλεψη των επίσημων φυτοϋγειονομικών ερευ 
νών. 

▼M4 
3. Οι έλεγχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να διε 
νεργούνται όσον αφορά τα ακόλουθα καθήκοντα: 

— την επίβλεψη των ελέγχων, σύμφωνα με το άρθρο 6, 

— τη διεξαγωγή των επίσημων ελέγχων, σύμφωνα με το άρθρο 12 
παράγραφος 3, 

— την επίβλεψη ή στο πλαίσιο των διατάξεων του πέμπτου εδαφίου 
της παραγράφου 5, τη διενέργεια, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, 
επιθεωρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1, 

— την άσκηση ή επίβλεψη των δραστηριοτήτων που προσδιορίζονται 
στους τεχνικούς διακανονισμούς, που αναφέρονται στο άρθρο 13β 
παράγραφος 6, 

— τη διενέργεια των ερευνών που αναφέρονται στο άρθρο 15 παρά 
γραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 16 παράγραφος 3, 

▼B
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— τις δραστηριότητες επίβλεψης που απαιτούνται δυνάμει των διατά 
ξεων που καθορίζουν τους όρους υπό τους οποίους ορισμένοι επι 
βλαβείς οργανισμοί, φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα 
μπορούν να εισάγονται ή να διακινούνται στην Κοινότητα ή σε 
ορισμένες προστατευμένες ζώνες της, για δοκιμές ή επιστημονικούς 
σκοπούς ή για εργασίες επιλογής φυτικών ποικιλιών, που προβλέ 
πονται στο άρθρο 3 παράγραφος 9, το άρθρο 4 παράγραφος 5, το 
άρθρο 5 παράγραφος 5 και το άρθρο 13β παράγραφος 4, 

— τις δραστηριότητες επίβλεψης που απαιτούνται δυνάμει των αδειών 
οι οποίες χορηγούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 15 δυνάμει των 
μέτρων που λαμβάνουν τα κράτη μέλη κατ' εφαρμογή του άρθρου 
16, παράγραφος 1 ή 2, ή δυνάμει των μέτρων που θεσπίζονται βάσει 
του άρθρου 16, παράγραφοι 3 ή 5, 

— την παροχή βοήθειας στην Επιτροπή για τα θέματα που αναφέρο 
νται στην παράγραφο 6, 

— την εκτέλεση κάθε άλλου καθήκοντος που ανατίθεται στους εμπει 
ρογνώμονες με τους λεπτομερείς κανόνες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 7. 

▼B 
4. Προκειμένου να εκπληρώσουν τα καθήκοντα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3, οι εμπειρογνώμονες που αναφέρονται στην παρά 
γραφο 1 μπορούν: 

— να επισκέπτονται φυτώρια, γεωργικές εκμεταλλεύσεις και άλλους 
χώρους όπου καλλιεργούνται, παράγονται, μεταποιούνται ή αποθη 
κεύονται —επί του παρόντος ή στο παρελθόν— φυτά, φυτικά προϊ 
όντα ή άλλα αντικείμενα, 

— να επισκέπτονται τους χώρους όπου πραγματοποιούνται οι έλεγχοι 
που αναφέρονται στο άρθρο 6 ή οι επιθεωρήσεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 13, 

— να συμβουλεύονται υπαλλήλους των επίσημων φυτοϋγειονομικών 
οργανισμών των κρατών μελών, 

— να συνοδεύουν τους εθνικούς επιθεωρητές των κρατών μελών όταν 
ασκούν δραστηριότητες για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. 

5. Στα πλαίσια της συνεργασίας που αναφέρθηκε στην παράγραφο 1 
δεύτερο εδάφιο, ο επίσημος φυτοϋγειονομικός οργανισμός του κράτους 
μέλους πρέπει να ενημερώνεται εγκαίρως σχετικά με το έργο που θα 
πρέπει να επιτελεστεί ώστε να μπορέσουν να ληφθούν τα αναγκαία 
μέτρα. 

Τα κράτη μέλη οφείλουν να λαμβάνουν κάθε εύλογο μέτρο προκειμέ 
νου να εξασφαλίζεται η αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου για την επί 
τευξη των στόχων και την αποτελεσματικότητα των επιθεωρήσεων. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι εμπειρογνώμονες εκτελούν 
τα καθήκοντά τους χωρίς να περεμποδίζονται και λαμβάνουν όλα τα 
δυνατά μέτρα για να τους παρέχεται, ύστερα από σχετικό αίτημά τους, 
ο διαθέσιμος απαραίτητος εξοπλισμός, στον οποίο θα περιλαμβάνεται 
το υλικό και το προσωπικό εργαστηρίου. Η Επιτροπή αποδίδει τις 
δαπάνες που συνεπάγονται τα αιτήματα αυτά, εντός των ορίων των 
διαθέσιμων για το σκοπό αυτό πιστώσεων του γενικού προϋπολογισμού 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ►M4 Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται 
σε δαπάνες που απορρέουν από τις ακόλουθες κατηγορίες αιτήσεων που 
υποβάλλονται λόγω συμμετοχής των εν λόγω εμπειρογνωμόνων στις 
επιθεωρήσεις εισαγωγών των κρατών μελών: εργαστηριακές δοκιμές 
και δειγματοληψίες για οπτική επιθεώρηση ή για εργαστηριακές δοκι 
μές, και οι οποίες ήδη καλύπτονται από τα τέλη που αναφέρονται στο 
άρθρο 13δ. ◄ 

▼M4
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Οι εμπειρογνώμονες πρέπει, εφόσον το απαιτεί η εθνική νομοθεσία, να 
έχουν λάβει σχετική εντολή από τον επίσημο φυτοϋγειονομικό οργανι 
σμό του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους και να τηρούν τους κανόνες 
και την πρακτική που επιβάλλεται να τηρούν οι υπάλληλοι αυτού του 
κράτους μέλους. 

Όταν πρόκειται για επίβλεψη ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 6 ή 
επίβλεψη επιθεωρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 
ή για διενέργεια ερευνών που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 
και στο άρθρο 16 παράγραφος 3, δεν μπορεί να ληφθεί απόφαση επί 
τόπου. Οι εμπειρογνώμονες υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά 
με τις δραστηριότητες και τα πορίσματά τους. 

Όταν πρόκειται για διενέργεια, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, επι 
θεωρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1, οι επιθεω 
ρήσεις αυτές πρέπει να εντάσσονται σε ένα καταρτισθέν πρόγραμμα 
επιθεωρήσεων και πρέπει να τηρούνται οι διαδικαστικοί κανόνες που 
έχει θεσπίσει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος· πάντως, στην περίπτωση 
κοινής επιθεωρήσεως, το συγκεκριμένο κράτος μέλος επιτρέπει την 
είσοδο μιας παρτίδας στην Κοινότητα μόνον εάν ο φυτοϋγειονομικός 
οργανισμός του και η Επιτροπή συμφωνούν. ►M4 Σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2 ◄, ο όρος αυτός μπορεί να 
επεκταθεί σε άλλες επιτακτικές απαιτήσεις που εφαρμόζονται στις παρ 
τίδες πριν την εισαγωγή τους στην Κοινότητα εάν η εμπειρία δείχνει ότι 
αυτή η επέκταση είναι αναγκαία. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του 
κοινοτικού εμπειρογνώμονα και του εθνικού επιθεωρητή, το συγκεκρι 
μένο κράτος μέλος λαμβάνει τα επιβαλλόμενα συντηρητικά μέτρα, 
μέχρις ότου ληφθεί οριστική απόφαση. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι εθνικές διατάξεις περί ποινικής ευθύνης και 
διοικητικών κυρώσεων εφαρμόζονται σύμφωνα με τις συνήθεις διαδι 
κασίες. Οσάκις οι εμπειρογνώμονες έχουν υπόνοιες για ενδεχόμενη 
παράβαση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, αυτό το γενονός πρέ 
πει να κοινοποιείται στις αρμόδιες αρχές του συγκεκριμένου κράτους 
μέλους. 

6. Η Επιτροπή: 

— δημιουργεί δίκτυο για την κοινοποίηση των νέων περιπτώσεων επι 
βλαβών οργανισμών, 

— διατυπώνει συστάσεις για τη σύνταξη σημειώσεων για την καθοδή 
γηση των εμπειρογνωμόνων και των εθνικών επιθεωρητών κατά την 
εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους. 

Για να συνδράμουν την Επιτροπή κατά την εκπλήρωση του τελευταίου 
αυτού καθήκοντος, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις εθνι 
κές τους διαδικασίες επιθεώρησης που ισχύουν στο φυτοϋγειονομικό 
τομέα. 

7. Η Επιτροπή θεσπίζει, ►M4 σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 18 παράγραφος 2 ◄, τις λεπτομέρειες εφαρμογής του παρό 
ντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών με τη συνεργα 
σία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο. 

8. Η Επιτροπή υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο, το αργότερο μέχρι 
τις 31 Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με την πείρα που αποκτήθηκε από την 
εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Το Συμβούλιο, αποφα 
σίζοντας με ειδική πλειοψηφία και ύστερα από πρόταση της Επιτροπής, 
λαμβάνει τα μέτρα που είναι αναγκαία προκειμένου να τροποποιηθούν, 
εφόσον συντρέχει λόγος, οι διατάξεις αυτές με βάση την εν λόγω πείρα. 

▼M29 __________ 

▼B
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Άρθρο 27 

Η οδηγία 77/93/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από τις πράξεις που εμφαί 
νονται στο παράρτημα VIII μέρος Α καταργείται, χωρίς να θίγονται οι 
υποχρεώσεις των κρατών μελών σχετικά με τις προθεσμίες ενσωμάτω 
σης και εφαρμογής, που αναφέρονται στο παράρτημα VIII μέρος Β. 

Οι αναφορές στην οδηγία που καταργείται θεωρούνται ότι γίνονται 
στην παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντι 
στοιχίας που εμφαίνεται στο παράρτημα IX. 

▼M11 
▼C3 

Άρθρο 27α 

Για το σκοπό της παρούσας οδηγίας και με την επιφύλαξη του άρθρου 
21 της εν λόγω οδηγίας, ισχύουν, ανάλογα με την περίπτωση, τα άρθρα 
41 έως 46 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοι 
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διε 
νέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί 
ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την 
καλή διαβίωση των ζώων ( 1 ). 

▼B 

Άρθρο 28 

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημο 
σίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Άρθρο 29 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. 

▼B 

( 1 ) ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΜΕΡΟΣ Α 

ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Ή ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΩΝ 
ΟΠΟΙΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΕΙ 

Κ ε φ ά λ α ι ο I 

ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΙ ΣΕ 
ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ή ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ 

α) Έντομα, ακάρεα και νηματώδεις, σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους 

1. Acleris spp. (είδος εκτός Ευρώπης) 

▼M27 
1.1. Agrilus anxius Gory 

1.2. Agrilus planipennis Fairmaire 

1.3. Anthonomus eugenii Cano 

▼B 
2. Amauromyza maculosa (Malloch) 

3. Anomala orientalis Waterhouse 

4. Anoplophora chinensis (Thomson) 

▼M3 
4.1. Anoplophora glabripennis (Motschulsky) 

▼M31 __________ 

▼B 
6. Arrhenodes minutus Drury 

▼M31 
6.1. Bactericera cockerelli (Sulc.) 

▼B 
7. Bemisia tabaci Genn. (πληθυσμοί εκτός Ευρώπης), φορέας ιών όπως 

αυτοί που προκαλούν: 

α) Κίτρινη μωσαΐκωση του φασολίου 

β) Cowpea mild mottle virus 

γ) Ίκτερος του μαρουλιού (lettuce infectious yellows) 

δ) Pepper mild tigré virus 

ε) Καρούλιασμα των φύλλων της κολοκυθιάς 

στ) Μωσαΐκωση του ευφόρβιου 

ζ) Florida tomato virus 

8. Cicadellidae (εκτός Ευρώπης) γνωστοί ως φορείς της νόσου του 
Pierce (που προκαλείται από την Xylella fastidiosa), όπως: 

α) Carneocephala fulgida Nottingham 

β) Draeculacephala minerva Ball 

γ) Graphocephala atropunctata (Signoret) 

9. Choristoneura spp. (είδος εκτός Ευρώπης) 

10. Conotrachelus nenuphar (Herbst) 

▼M21 
10.0. Dendrolimus sibiricus Tschetverikov 

▼B 
10.1. Diabrotica barberi Smith & Lawrence 

▼B
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10.2. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber 

10.3. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim 

▼M21 
10.4. Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith 

▼M27 
10.5. Diaphorina citri Kuway 

▼B 
11. Heliothis zea (Boddie) 

11.1. Hirschmanniella spp., εκτός από Hirschmanniella gracilis (de Man) 
Luc & Goodey 

▼M31 
11.2. Keiferia lycopersicella (Walsingham) 

▼B 
12. Liriomyza sativae Blanchard 

13. Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen 

14. Monochamus spp. (μη ευρωπαϊκό είδος) 

15. Myndus crudus Van Duzee 

16. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen 

▼M3 
16.1. Naupactus leucoloma Boheman 

▼B 
17. Premnotrypes spp. (είδος εκτός Ευρώπης) 

18. Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) 

19. Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) 

▼M21 
19.1. Rhynchophorus palmarum (L.) 

▼M31 
19.2. Saperda candida Fabricius 

▼B 
20. Scaphoideus luteolus (Van Duzee) 

21. Spodoptera eridania (Cramer) 

22. Spodoptera frugiperda (Smith) 

23. Spodoptera litura (Fabricius) 

24. Thrips palmi Karny 

25. Tephritidae (είδη εκτός Ευρώπης) όπως: 

α) Anastrepha fraterculus (Wiedemann) 

β) Anastrepha ludens (Loew) 

γ) Anastrepha obliqua Macquart 

δ) Anastrepha suspensa (Loew) 

ε) Dacus ciliatus Loew 

στ) Dacus cucurbitae Coquillet 

ζ) Dacus dorsalis Hendel 

η) Dacus tryoni (Froggatt) 

θ) Dacus tsuneonis Miyake 

ι) Dacus zonatus Saund 

ια) Epochra canadensis (Loew) 

ιβ) Pardalaspis cyanescens Bezzi 

ιγ) Pardalaspis quinaria Bezzi 

▼B
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ιδ) Pterandrus rosa (Karsch) 

ιε) Rhacochelaena japonica Ito 

ιστ) Rhagoletis cingulata (Loew) 

ιζ) Rhagoletis completa Cresson 

ιη) Rhagoletis fausta (Osten-Sacken) 

ιθ) Rhagoletis indifferens Curran 

κ) Rhagoletis mendax Curran 

κα) Rhagoletis pomonella Walsh 

κβ) Rhagoletis ribicola Doane 

κγ) Rhagoletis suavis (Loew) 

▼M31 
25.1. Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) 

▼B 
26. Xiphinema americanum Cobb sensu lato (είδη εκτός Ευρώπης) 

27. Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo 

β) Βακτήρια 

▼M27 
0.1. Candidatus Liberibacter spp., παράγων πρόκλησης της νόσου Huan

glongbing των εσπεριδοειδών/πρασίνισμα των εσπεριδοειδών 

▼M31 __________ 

2. Xanthomonas citri pv. aurantifolii 

2.1. Xanthomonas citri pv. citri 

▼B 
γ) Μύκητες 

1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt 

2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel 

3. Cronartium spp. (μη ευρωπαϊκά είδη) 

4. Endocronartium spp. (μη ευρωπαϊκά είδη) 

5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito 

6. Gymnosporangium spp. (μη ευρωπαϊκά είδη) 

7. Inonotus weirii (Murril) Kotlaba et Pouzar 

8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis 

▼M27 __________ 

▼B 
10. Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al. 

11. Mycosphaerella populorum G. E. Thompson 

12. Phoma andina Turkensteen 

▼M31 
12.1. Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa 

▼B 
13. ►M31 Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart ◄ 

14. Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema 

15. Thecaphora solani Barrus 

15.1. Tilletia indica Mitra 

16. Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers 

▼B
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δ) Ιοί και παθογόνα όμοια με τους ιούς 

▼M31 __________ 

▼B 
2. Ιοί και όμοια με τους ιούς παθογόνα των γεωμήλων: 

α) Λανθάνων ιός των γεωμήλων των Άνδεων 

β) Ιός που προκαλεί κηλίδωση των γεωμήλων των Άνδεων 

γ) Arracacha virus B, oca strain 

δ) Δακτυλιωτή μελάνωση των γεωμήλων 

▼M31 __________ 

▼B 
στ) Ιός Τ των γεωμήλων 

ζ) Απομονώσεις, εκτός Ευρώπης, των ιών A, M, S, V, X και Y (συ 
μπεριλαμβανομένων και των Y 

o , Y 
n και Y 

c ), των γεωμήλων και ο 
ιός που προκαλεί καρούλιασμα των φύλλων των γεωμήλων 

3. Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης του καπνού 

4. Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας 

5. Ιοί και όμοια με τους ιούς παθογόνα των Cydonia Mill., Fragaria L., 
Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. και Vitis L. όπως 
ιοί που προκαλούν: 

α) Στιγμάτωση των φύλλων του μύρτιλου 

β) Μαρασμό των φύλλων της κερασιάς (αμερικανικό είδος) 

γ) Μωσαΐκωση της ροδακινιάς 

δ) Ψευδορικετσίωση της ροδακινιάς (Peach phony rickettsia) 

ε) Μωσαΐκωση — ρόδακας της ροδακινιάς (Peach rosette mosaic virus) 

στ) Ρόδακας της ροδακινιάς (μυκόπλασμα) 

ζ) Ασθένεια — Χ της ροδακινιάς (Μυκόπλασμα) 

η) Χλώρωση της ροδακινιάς (μυκόπλασμα-peach yellows) 

θ) Γραμμικός ιός της δαμασκηνιάς (αμερικανικό είδος) 

ια) Λανθάνων ιός «C» της φράουλας 

ιβ) Νέκρωση των νευρώσεων της φράουλας (Strawberry vein banding) 

ιγ) «Σκούπα της μάγισσας» της φράουλας 

ιδ) Ιοί και όμοια με τους ιούς παθογόνα που δεν υπάρχουν στην Ευρώ 
πη: Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., 
Ribes L., Rubus L. και Vitis L. 

6. Ιοί που μεταδίδονται από την Bemisia tabaci Genn. όπως αυτοί που 
προκαλούν: 

α) Κίτρινη μωσαΐκωση του φασολιού 

β) Cowpea mild mottle virus 

γ) Ίκτερος του μαρουλιού (lettuce infectious yellows) 

δ) Pepper mild tigré virus 

ε) Καρούλιασμα των φύλλων της κολοκυθιάς 

στ) Μωσαΐκωση του ευφόρβιου 

ζ) Florida tomato virus 

▼B
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ε) Παράσιτα φυτά 

1. Arceuthobium spp. (εκτός Ευρώπης) 

Κ ε φ ά λ α ι ο I I 

ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ 

α) Έντομα, ακάρεα και νηματώδεις σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους 

▼M27 
0.01. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Bührer) Nickle et al. 

▼M26 __________ 

▼B 
1. Globodera pallida (Stone) Behrens 

2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens 

▼M19 __________ 

▼M3 __________ 

▼B 
6.1. Meloidogyne chitwoodi Golden και al. (όλοι οι πληθυσμοί) 

6.2. Meloidogyne fallax Karssen 

7. Opogona sacchari (Bojer) 

8. ►M31 Popillia japonica Newman ◄ 

8.1. Rhizoecus hibisci Kawai etκαι Takagi 

9. Spodoptera littoralis (Boisduval) 

▼M27 
10. Trioza erytreae Del Guercio 

▼B 
β) Βακτήρια 

1. Clavibacter michiganensi (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spiec
kermann et Kotthoff) Davis et al. 

2. ►M27 Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. ◄ 

▼M31 
3. Xylella fastidiosa (Wells et al.) 

▼B 
γ) Μύκητες 

1. Melampsora medusae Thümen 

2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival 

δ) Ιοί και παθογόνα όμοια με τους ιούς που προκαλούν 

1. Ασθένεια ανώμαλου πολλαπλασιασμού των κυττάρων της μηλιάς (μυ 
κόπλασμα-apple proliferation) 

2. Χλωρωτικό καρούλιασμα των φύλλων της βερικοκιάς (μυκόπλασμα) 

▼M31 
2.1. «Candidatus Phytoplasma ulmi» 

▼B 
3. «Παρακμή» (Decline) της αχλαδιάς (μυκόπλασμα) 

▼B
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ΜΕΡΟΣ Β 

ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΕΙ Η 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ 

α) Έντομα, ακάρεα και νηματώδεις σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους 

Είδη Προστατευμένη ζώνη 

▼M31 

1. Bemisia tabaci Genn. (ευρωπαϊκοί 
πληθυσμοί) 

IRL, P (Azores, Beira Interior, Beira Litoral, 
Entre Douro e Minho και Trás-os-Montes), 
UK, S, FI 

▼A1 

1.1. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) CY 

▼M31 

1.2. Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu IRL, UK 

2. Globodera pallida (Stone) Behrens FI, LV, P (Αζόρες), SI, SK 

2.1. Globodera rostochiensis (Wollenwe
ber) Behrens 

P (Αζόρες) 

3. Leptinotarsa decemlineata Say E (Ίμπιζα και Μινόρκα), IRL, CY, M, P (Αζό 
ρες και Μαδέρα), UK, S (κομητείες Blekinge, 
Gotland, Halland, Kalmar και Skåne), FI (δια 
μερίσματα Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, 
Satakunta, Turku και Uusimaa) 

▼M3 

4. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) IRL, UK (Βόρεια Ιρλανδία) 

▼M31 

5. Thaumetopoea processionea L. IRL, UK (με εξαίρεση τις περιοχές τοπικής 
αυτοδιοίκησης Barnet· Brent· Bromley· Cam
den· City of London· City of Westminster· 
Croydon· Ealing· Elmbridge District· Epsom 
and Ewell District· Guildford· Hackney· Ham
mersmith & Fulham· Haringey· Harrow· Hillin
gdon· Hounslow· Islington· Kensington & 
Chelsea· Kingston upon Thames· Lambeth· 
Lewisham· Merton· Reading· Richmond Upon 
Thames· Runnymede District· Slough· South 
Oxfordshire· Southwarκ· Spelthorne District· 
Sutton· Tower Hamlets· Wandsworth· West 
Berkshire και Woking) 

▼B
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β) Ιοί και όμοιοι με τους ιούς παθογόνοι οργανισμοί 

Είδη Προτατευμένη ζώνη 

▼M10 

1. Ιός των νεκρωτικών κίτρινων νευρώ 
σεων του τεύτλου 

►M14 __________ ◄ F (Βρετάνη), FI, 
IRL, ►M17 __________ ◄ P (Αζόρες), 
UK (Βόρεια Ιρλανδία) 

▼B 

2. Κηλίδωση μαρασμού της τομάτας ►M1 __________ ◄ ►M31 S ◄ 

▼B
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΜΕΡΟΣ Α 

ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΑΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ 

ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Κ ε φ ά λ α ι ο I 

ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΗΣ 

α) Έντομα, ακάρεα και νηματώδεις σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους 

Είδη Υποκείμενο της μόλυνσης 

1. Aculops fuchsiae Keifer Φυτά του είδους Fuchsia L., που προορίζονται 
για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά 

▼M27 

▼B 

2. ►M31 Aleurocanthus spp. ◄ Φυτά των Citrus L., Fortunella Swingle, Pon
cirus Raf., και τα υβρίδιά τους, εκτός των καρ 
πών και των σπόρων προς σπορά 

3. Anthonomus bisignifer (Schenkling) Φυτά του είδους Fragaria L., που προορίζονται 
για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς 
σπορά 

4. Anthonomus signatus (Say) Φυτά τους είδους Fragaria L., που προορίζο 
νται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων 
προς σπορά 

5. ►M31 Aonidiella citrina Coquil
let ◄ 

Φυτά Citrus L.,Fortunella Swingle, Poncirus 
Raf., και τα υβρίδιά τους, εκτός των καρπών 
και των σπόρων προς σπορά 

6. Aphelenchoïdes besseyi Christie (*) Σπόροι προς σπορά Oryza spp. 

7. Aschistonyx eppoi Inouye Φυτά Juniperus L., εξαιρουμένων των καρπών 
και σπόρων προς σπορά, που προέρχονται από 
χώρες εκτός Ευρώπης 

▼M27 

▼B 

9. Carposina niponensis Walsingham Φυτά των ειδών Cydonia Mill., Malus Mill., 
Prunus L. και Pyrus L., εξαιρουμένων των 
σπόρων προς σπορά που προέρχονται από 
χώρες εκτός Ευρώπης 

▼M27 

▼B 

11. Enarmonia packardi (Zeller) Φυτά των ειδών Cydonia Mill., Malus Mill., 
Prunus L. και Pyrus L., εξαιρουμένων των 
σπόρων προς σπορά που προέρχονται από 
χώρες εκτός Ευρώπης 

▼B
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Είδη Υποκείμενο της μόλυνσης 

12. Enarmonia prunivora Walsh Φυτά των ειδών Crataegus L., Malus Mill., 
Photinia Ldl., Prunus L. και Rosa L., που προ 
ορίζονται για φύτευση, εκτός από σπόρους 
προς σπορά, και φρούτα των ειδών Malus 
Mill. και Prunus L. καταγωγής χωρών εκτός 
Ευρώπης 

13. Eotetranychus lewisi McGregor Φυτά Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus 
Raf., και τα υβρίδιά τους εκτός των σπόρων 
προς σπορά 

▼A1 

▼B 

15. Grapholita inopinata Heinrich Φυτά των ειδών Cydonia Mill., Malus Mill., 
Prunus L. και Pyrus L., εξαιρουμένων των 
σπόρων προς σπορά που προέρχονται από 
χώρες εκτός Ευρώπης 

16. Hishomonus phycitis Φυτά Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus 
Raf., και τα υβρίδιά τους εκτός των σπόρων 
προς σπορά 

17. Leucaspis japonica Ckll. Φυτά Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus 
Raf., και τα υβρίδιά τους εκτός των σπόρων 
προς σπορά 

18. Listronotus bonariensis (Kuschel) Σπόροι προς σπορά Cruciferae, Graminae και 
Trifolium spp.,καταγωγής Αργεντινής, Αυστρα 
λίας, Βολιβίας, Χιλής, Νέας Ζηλανδίας και 
Ουρουγουάης 

19. Margarodes, είδη εκτός Ευρώπης 
όπως: 

α) Margarodes vitis (Phillipi) 

β) Margarodes vredendalensis de 
Klerk 

γ) Margarodes prieskaensis Jakub
ski 

Φυτά του είδους Vitis L., εξαιρουμένων των 
καρπών και των σπόρων προς σπορά 

20. Numonia pirivorella (Matsumura) Φυτά του είδους Pyrus L., εξαιρουμένων των 
σπόρων προς σπορά, που κατάγονται από 
χώρες εκτός Ευρώπης 

21. Oligonychus perditus Pritchard et 
Baker 

Φυτά του είδους Juniperus L., εξαιρουμένων 
των σπόρων προς σπορά, που κατάγονται από 
χώρες εκτός Ευρώπης 

22. Pissodes spp. (εκτός Ευρώπης) Φυτά κωνοφόρων (Coniferales), εξαιρουμένων 
των καρπών και σπόρων προς σπορά, ξυλεία 
κωνοφόρων (Coniferales), με φλοιό και μεμο 
νωμένος φλοιός κωνοφόρων (Coniferales), που 
κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης 

▼B
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Είδη Υποκείμενο της μόλυνσης 

23. Radopholus citrophilus Huettel 
Dickson et Kaplan 

Φυτά των Citrus L., Fortunella Swingle, Pon
cirus Raf., και τα υβρίδιά τους εκτός των καρ 
πών και των σπόρων προς σπορά και φυτά των 
Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., 
Strelitziaceae, έρριζα ή με καλλιεργητικό υπό 
στρωμα προσκολλημένο ή συνδεδεμένο 

▼M21 

▼B 

25. Scirtothrips aurantii Faure Φυτά των Citrus L., Fortunella Swingle, Pon
cirus Raf. και τα υβρίδιά τους, με εξαίρεση 
τους σπόρους προς σοπρά 

26. Scirtothrips dorsalis Hood Φυτά των Citrus L., Fortunella Swingle, Pon
cirus Raf., και τα υβρίδιά τους εκτός των καρ 
πών και των σπόρων προς σπορά 

27. Scirtothrips citri (Moultex) Φυτά των Citrus L., Fortunella Swingle, Pon
cirus Raf. και τα υβρίδιά τους, με εξαίρεση 
τους σπόρους προς σπορά 

28. Scolytidae spp. (είδη εκτός Ευρώ 
πης) 

Φυτά κωνοφόρων (Coniferales), ύψους τριών 
μέτρων και άνω, εξαιρουμένων των καρπών 
και των σπόρων προς σπορά, ξυλεία κωνοφό 
ρων (Coniferales) με φλοιό και μεμονωμένος 
φλοιός κωνοφόρων (Coniferales), που κατάγο 
νται από χώρες εκτός Ευρώπης 

▼M21 

28.1. Scrobipalpopsis solanivora Povolny Κόνδυλοι του Solanum tuberosum L. 

▼B 

29. Tachypterellus quadrigibbus Say Φυτά των Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus 
L. και Pyrus L., εξαιρουμένων των σπόρων 
προς σπορά που κατάγονται από χώρες εκτός 
Ευρώπης 

30. Toxoptera citricida Kirk. Φυτά των Citrus L., Fortunella Swingle, Pon
cirus Raf., και τα υβρίδιά τους εκτός των καρ 
πών και των σπόρων προς σπορά 

▼M27 

▼B 

32. Unaspis citri Comstock Φυτά των Citrus L., Fortunella Swingle, Pon
cirus Raf., και τα υβρίδιά τους εκτός των καρ 
πών και των σπόρων προς σπορά 

(*) Aphelenchoides besseyi Christie δεν εμφανίζεται στην Oryza spp. στην Κοινότητα. 

▼B
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β) Βακτήρια 

Είδη Υποκείμενο της μόλυνσης 

▼M27 

▼B 

2. Citrus variegated chlorosis Φυτά Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus 
Raf., και τα υβρίδιά τους εκτός των καρπών και 
των σπόρων προς σπορά 

3. Erwinia stewartii (Smith) Dye ►M31 Σπόροι προς σπορά Zea mays L. ◄ 

▼M31 

▼B 

5. Xanthomonas campestris pv. oryzae 
(Ishiyama) Dye et pv. oryzicola 
(Fang. et al.) Dye 

Σπόροι προς σπορά Oryza spp. 

γ) Μύκητες 

Είδη Υποκείμενο της μόλυνσης 

1. Alternaria alternata (Fr.) Keissler 
(παθογόνες απομονώσεις εκτός 
Ευρώπης) 

Φυτά των Cydonia Mill., Malus Mill. και Pyrus L. 
για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς 
σπορά, τα οποία κατάγονται από χώρες εκτός 
Ευρώπης 

▼M3 

1.1. Anisogramma anomala (Peck) 
E. Müller 

Τα φυτά των Corylus L., που προορίζονται για 
φύτευση, εκτός από τους σπόρους προς σπορά, 
καταγωγής Καναδά και Ηνωμένων Πολιτειών 
της Αμερικής 

▼B 

2. Apiosporina morbosa (Schwein.) 
v. Arx 

Φυτά Prunus L. που προορίζονται για φύτευση, 
εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά 

3. Atropellis spp. Φυτά του Pinus L., εξαιρουμένων των καρπών 
και σπόρων προς σπορά, απομονωμένος φλοιός 
και ξυλεία του Pinus L. 

▼M12 

4. Ceratocystis virescens (Davidson) 
Moreau. 

Φυτά Acer saccharum Marsh., εκτός από καρ 
πούς και σπόρους, καταγωγής ΗΠΑ και Κανα 
δά, ξυλεία Acer saccharum Marsh., συμπερι 
λαμβανομένης της ξυλείας που δεν διατήρησε 
τη φυσική στρόγγυλη επιφάνειά της, καταγωγής 
ΗΠΑ και Καναδά 

▼B 

5. Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori 
et Nambu) Deighton 

Φυτά Pinus L., εξαιρουμένων των καρπών και 
σπόρων προς σπορά, και ξυλεία Pinus L. 

6. Cercospora angolensis Carv. et 
Mendes 

Φυτά Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus 
Raf., και τα υβρίδιά τους, εκτός των σπόρων 
προς σπορά 

▼M27 

▼B 

8. Diaporthe vaccinii Shaer Φυτά Vaccinium spp., που προορίζονται για 
φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά 

▼B
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Είδη Υποκείμενο της μόλυνσης 

9. Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. Mendes Φυτά των Fortunella Swingle, Poncirus Raf., 
και τα υβρίδιά τους, με εξαίρεση τους σπόρους 
προς σπορά, και φυτά των Citrus L. και τα 
υβρίδιά τους, με εξαίρεση τους σπόρους προς 
σπορά, και τους καρπούς εκτός των καρπών 
των Citrus reticulata Blanco και Citrus sinensis 
(L.) Osbeck, καταγωγής Νοτίου Αμερικής 

10. Fusarium oxysporum f. sp. albedinis 
(Kilian et Maire) Gordon 

Φυτά Phoenix spp., εξαιρουμένων των καρπών 
και των σπόρων προς σπορά 

▼M31 

▼B 

12. Guignardia piricola (Nosa) Yama
moto 

Φυτά Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. 
και Pyrus L., εξαιρουμένων των σπόρων προς 
σπορά, που κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώ 
πης 

13. Puccinia pittieriana Hennings Φυτά Solanaceae, εξαιρουμένων των καρπών 
και των σπόρων προς σπορά 

14. Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers Φυτά Pinus L., εξαιρουμένων των καρπών και 
των σπόρων προς σπορά 

▼M21 

14.1. Stegophora ulmea (Schweinitz: 
Fries) Sydow & Sydow 

Φυτά των ειδών Ulmus L. και Zelkova L., που 
προορίζονται για φύτευση, εκτός από τους σπό 
ρους προς σπορά 

▼B 

15. Venturia nashicola Tanaka et Yama
moto 

Φυτά Pyrus L., που προορίζονται για φύτευση, 
εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά, και τα 
οποία κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης 

δ) Ιοί και παθογόνα όμοια με τους ιούς 

Είδη Υποκείμενο της μόλυνσης 

1. Βοστρυχοειδής κορυφή των τεύτλων 
(ιοί που δεν έχουν απομονωθεί στην 
Ευρώπη) 

Φυτά Beta vulgaris L., που προορίζονται για 
φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς 
σπορά 

2. Λανθάνων ιός των μαύρων φραγκο 
στάφυλων 

Φυτά Rubus L., που προορίζονται για φύτευση 

3. Αφίδες και αφιδοειδή Φυτά Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus 
Raf., και υβρίδιά τους εκτός των καρπών και 
των σπόρων προς σπορά 

4. Ιοειδές Cadang-Cadang Φυτά Palmae, που προορίζονται για φύτευση, 
εξαιρουμένων των σπόρων που κατάγονται από 
χώρες εκτός Ευρώπης 

5. Καρούλιασμα των φύλλων της κερα 
σιάς (*) 

Φυτά Rubus L., που προορίζονται για φύτευση 

▼M21 

5.1. Ιός νέκρωσης του στελέχους των 
χρυσανθέμων 

Φυτά των ειδών Dendranthema (DC.) Des Moul. 
και ►M27 Solanum lycopersicum L. ◄, που 
προορίζονται για φύτευση, εκτός από τους σπό 
ρους προς σπορά 

▼B
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Είδη Υποκείμενο της μόλυνσης 

6. Μωσαΐκωση των εσπεριδοειδών Φυτά Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus 
Raf., και τα υβρίδιά τους εκτός των καρπών και 
των σπόρων προς σπορά 

7. Ιός που προκαλεί μαρασμό (tristeza) 
των εσπεριδοειδών 

Φυτά Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus 
Raf., και τα υβρίδιά τους εκτός των καρπών και 
των σπόρων προς σπορά 

8. Λέπρωση Φυτά Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus 
Raf., και τα υβρίδιά τους εκτός των καρπών και 
των σπόρων προς σπορά 

9. Παθογόνο που προκαλεί μικροκαρ 
πία της κερασιάς (ιοί που δεν 
έχουν απομονωθεί στη Ευρώπη) 

Φυτά Prunus cerasus L., Prunus avium L., 
Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., 
Prunus serrula Franch., Prunus serrulata 
Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Pru
nus subhirtella Miq., Prunus yedoensis 
Matsum., και υβρίδια και καλλιεργούμενες ποι 
κιλίες που προορίζονται για φύτευση, εξαιρου 
μένων των σπόρων προς σπορά 

10. Φυσικώς εξαπλούμενη ψύρωση Φυτά Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus 
Raf., και τα υβρίδιά τους εκτός των καρπών και 
των σπόρων προς σπορά 

11. Κιτρινόχρου μυκόπλασμα νέκρωσης 
του φοινικόδεντρου 

Φυτά Palmae, που προορίζονται για φύτευση, 
εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά, που 
κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης 

12. Ιός που προκαλεί τη νεκρωτική 
κηλίδωση του προύνου (**) 

Φυτά Rubus L., που προορίζονται για φύτευση 

13. Satsuma dwarf virus Φυτά Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus 
Raf., και τα υβρίδιά τους εκτός των καρπών και 
των σπόρων προς σπορά 

14. Tatter leaf virus Φυτά Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus 
Raf., και τα υβρίδιά τους εκτός των καρπών και 
των σπόρων προς σπορά 

15. Σκούπα της μάγισσας (MLO) Φυτά Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus 
Raf., και τα υβρίδιά τους εκτός των καρπών και 
των σπόρων προς σπορά 

(*) Ο ιός που προκαλεί καρούλιασμα των φύλλων της κερασιάς δεν εμφανίζεται στο Rubus L. στην 
Κοινότητα. 

(**) Ιός που προκαλεί τη νεκρωτική κηλίδωση του προύνου δεν εμφανίζεται στο Rubus L. στην Κοινό 
τητα. 

Κ ε φ ά λ α ι ο I I 

ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΦΟΡΟΥΝ 
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ 

α) Έντομα, ακάρεα και νηματώδεις σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους 

Είδη Υποκείμενο της μόλυνσης 

1. Aphelenchoides besseyi Christie Φυτά Fragaria L., που προορίζονται για φύτευ 
ση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά 

2. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) Φυτά Vitis L., εξαιρουμένων των καρπών και 
των σπόρων προς σπορά 

▼B
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Είδη Υποκείμενο της μόλυνσης 

3. Ditylenchus destructor Thorne Βολβοί ανθέων του Crocus L., τεχνητές ποικι 
λίες φυτών σε σμίκρυνση και τα μερίδιά τους 
του γένους Gladiolus Toun. ex L., όπως οι 
Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvil
lei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus 
ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., Hya
cinthus L., Trigridia Juss, Tulipa L., που προ 
ορίζονται για φύτευση, και κόνδυλοι γεωμήλων 
(Solanum tuberosum L.) που προορίζονται για 
φύτευση 

4. Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev Σπόροι προς σπορά και βολβοί του Allium asca
lonicum L., Allium cepa L. και Allium schoeno
prasum L., που προορίζονται για φύτευση και 
φυτά του Allium porrum L. που προορίζονται 
για φύτευση, βολβοί των Camassia Lindl., Chio
nodoxa Boiss., Crocus flavus Weston «Golden 
Yellow», Galanthus L. Galtonia candicans (Ba
ker) Decne, Hyacinthus L., Ismene Herbert, 
Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., 
Puschkinia Adams, Scilla L., Tulipa L., που προ 
ορίζονται για φύτευση, βολβοί ανθέων προς 
φύτευση και σπόροι για σπορά Medicago sativa L. 

5. Circulifer haematoceps Φυτά Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus 
Raf., και τα υβρίδιά τους εκτός των καρπών και 
των σπόρων προς σπορά 

6. Circulifer tenellus Φυτά Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus 
Raf., και τα υβρίδιά τους εκτός των καρπών και 
των σπόρων προς σπορά 

▼A1 

6.1 Eutetranychus orientalis Klein Φυτά Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus 
Raf. και τα υβρίδιά τους εκτός των σπόρων 
προς σπορά 

▼M19 

6.2. Helicoverpa armigera (Hübner) Φυτά των Dendranthema (DC.) Des Moul, 
Dianthus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait. και 
της οικογένειας Solanaceae, που προορίζονται 
για φύτευση, εκτός από σπόρους 

▼M21 

6.3. Parasaissetia nigra (Nietner) Φυτά των ειδών Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf. και τα υβρίδιά τους, εκτός των 
καρπών και των σπόρων προς σπορά 

▼B 

7. Radopholus similis (Cobb) Thorne Φυτά Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea 
spp., Strelitziaceae, έρριζα ή με καλλεργητικό 
υπόστρωμα προσκολλημένο ή συνδεδεμένο 

▼M3 

8. Liriomyza huidobrensis (Blanchard) Κομμένα άνθη, φυλλώδη λαχανικά του Apium 
graveolens L. και φυτά ποωδών ειδών, που 
προορίζονται για φύτευση, εκτός από: 

— βολβούς, 

— φυτά της οικογένειας των Gramineae, 

— ριζώματα, 

— σπόρους προς σπορά. 

▼B
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Είδη Υποκείμενο της μόλυνσης 

9. Liriomyza trifolii (Burgess) Κομμένα άνθη, φυλλώδη λαχανικά του Apium 
graveolens L. και φυτά ποωδών ειδών, που 
προορίζονται για φύτευση, εκτός από: 

— βολβούς, 

— φυτά της οικογένειας των Gramineae, 

— ριζώματα, 

— σπόρους προς σπορά 

▼M21 

10. Paysandisia archon (Burmeister) Φυτά Palmae, που προορίζονται για φύτευση, 
με διάμετρο στελέχους στη βάση άνω των 
5 cm και τα οποία ανήκουν στα ακόλουθα 
γένη: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops 
L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., 
Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. 
Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf. 

▼B 

β) Βακτήρια 

Είδη Υποκείμενο της μόλυνσης 

1. Clavibacter michiganensis spp. insi
diosus (McCulloch) Davis et al. 

Σπόροι προς σπορά Medicago sativa L. 

2. Clavibacter michiganensis spp. 
michiganensis (Smith) Davis et al. 

Φυτά ►M27 Solanum lycopersicum L. ◄, που 
προορίζονται για φύτευση 

3. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. 
et al. 

►M8 Φυτά Amelanchier Med., Chaenomeles 
Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydo
nia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., 
Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, 
Pyracantha Roem., Pyrus L. και Sorbus L., που 
προορίζονται για φύτευση εκτός από τους σπό 
ρους ◄ 

4. Erwinia chrysanthemi pv. dianthi
cola (Hellmers) Dickey 

Φυτά Dianthus L., που προορίζονται για φύτευ 
ση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά 

5. Pseudomonas caryophylli (Burkhol
der) Starr et Burkholder 

Φυτά Dianthus L. που προορίζονται για φύτευ 
ση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά 

6. Pseudomonas syringae pv. persicae 
(Prunier et al.) Young et al. 

Φυτά Prunus persica (L.) Batsch και Prunus 
persica var. nectarina (Ait.) Maxim, που προ 
ορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπό 
ρων προς σπορά 

7. Xanthomonas campestris pv. phase
oli (Smith) Dye 

Σπόροι προς σπορά Phaseolus L. 

8. ►M31 Xanthomonas arboricola pv. 
pruni (Smith) Vauterin et al. ◄ 

Φυτά Prunus L., που προορίζονται για φύτευ 
ση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά 

▼M3
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Είδη Υποκείμενο της μόλυνσης 

9. Xanthomonas campestris pv. vesica
toria (Doidge) Dye 

Φυτά ►M27 Solanum lycopersicum L. ◄, και 
Capsicum spp., που προορίζονται προς φύτευση 

10. Xanthomonas fragariae Kennedy et 
King 

Φυτά Fragaria L., που προορίζονται για φύτευ 
ση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά 

11. Xylophilus ampelinus (Panagopou
los) Willems et al. 

Φυτά Vitis L., εξαιρουμένων των καρπών και 
των σπόρων προς σπορά 

γ) Μύκητες 

Είδη Υποκείμενο της μόλυνσης 

▼M28 

1. Ceratocystis platani (J. M. Walter) 
Engelbr. & T. C. Harr. 

Φυτά Platanus L., που προορίζονται για φύτευ 
ση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά και 
ξυλεία του Platanus L., συμπεριλαμβανομένης 
της ξυλείας που δεν έχει διατηρηθεί στη φυσική 
της στρογγυλή επιφάνεια 

▼M19 

▼B 

3. Cryphonectria parasitica (Murrill) 
Barr 

►M12 Φυτά Castanea Mill. και Quercus L., 
που προορίζονται για φύτευση, πλην σπόρων 
για σπορά ◄ 

4. Didymella ligulicola (Baker, Dimock 
et Davis) v. Arx 

Φυτά Dendranthema (DC.) Des Moul., προς 
φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς 
σπορά 

5. Phialophora cinerescens (Wollenwe
ber) van Beyma 

Φυτά Dianthus L., που προορίζονται για φύτευ 
ση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά 

6. Phoma tracheiphila (Petri) Kancha
veli et Gikashvili 

Φυτά Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus 
Raf., και τα υβρίδιά τους εκτός των σπόρων 
προς σπορά 

7. Phytophthorae fragariae Hickmann 
var. fragariae 

Φυτά Fragaria L., που προορίζονται για φύτευ 
ση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά 

8. Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. 
et de Toni 

Σπόροι προς σπορά Helianthus annuus L. 

9. Puccinia horiana Hennings Φυτά Dendranthema (DC.) Des Moul., προς 
φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς 
σπορά 

10. Scirrhia pini Funk et Parker Φυτά Pinus L., προς φύτευση, εξαιρουμένων 
των σπόρων προς σπορά 

11. Verticillium albo-atrum Reinke et 
Berthold 

Φυτά Humulus lupulus L., προς φύτευση, εξαι 
ρουμένων των σπόρων προς σπορά 

12. Verticillium dahliae Klebahn Φυτά Humulus lupulus L., προς φύτευση, εξαι 
ρουμένων των σπόρων προς σπορά 

▼B
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δ) Ιοί και παθογόνα όμοια με τους ιούς 

Είδη Υποκείμενο της μόλυνσης 

1. Μωσαΐκωση της αραβίδας Φυτά Fragaria L. und Rubus L., για φύτευση, 
εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά 

2. Κατσάρωμα των φύλλων των τεύτ 
λων 

Φυτά Beta vulgaris L., προς φύτευση, εξαιρου 
μένων των σπόρων προς σπορά 

3. Νανισμός του χρυσάνθεμου (ιοειδές) 
(Chrysanthemum stunt viroid) 

Φυτά Dendranthema (DC.) Des Moul., προς 
φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς 
σπορά 

4. Μαρασμός (tristeza) των εσπεριδοει 
δών (ευρωπαϊκοί ιοί) 

Φυτά Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus 
Raf., και τα υβρίδιά τους, εκτός των καρπών 
και των σπόρων προς σπορά 

▼M27 

▼B 

6. Κίτρινη μωσαϊκή της αμπέλου (Gra
pevine Flavescence dorée MLO 

Φυτά Vitis L., εξαιρουμένων των καρπών και 
των σπόρων προς σπορά 

7. Ιός της ευλογιάς ή ιός της «σάρκας» Φυτά Prunus L., για φύτευση, εξαιρουμένων 
των σπόρων προς σπορά 

▼M31 

7.1. Ιοειδές της ατράκτωσης των κονδύ 
λων των γεωμήλων 

Φυτά προς φύτευση (συμπεριλαμβανομένων 
των σπόρων) Solanum lycopersicum L. και 
των υβριδίων αυτού, Capsicum annuum L., 
Capsicum frutescens L. και φυτά Solanum tube
rosum L. 

▼B 

8. Potato stolbur mycoplasm Φυτά Solanaceae, για φύτευση, εξαιρουμένων 
των σπόρων προς σπορά 

9. Δακτυλιοειδής ασθένεια των σμέου 
ρων 

Φυτά Fragaria L. και Rubus L., για φύτευση, 
εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά 

10. Spiroplasma citri Saglio et al. Φυτά Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus 
Raf., και τα υβρίδιά τους, εκτός των καρπών 
και των σπόρων προς σπορά 

11. Κατσάρωμα της φράουλας Φυτά Fragaria L., για φύτευση, εξαιρουμένων 
των σπόρων προς σπορά 

12. Λανθάνων ιός που προκαλεί τη 
δακτυλιοειδή ασθένεια στη φράουλα 

Φυτά Fragaria L. και Rubus L., για φύτευση, 
εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά 

13. Ελαφρά χλώρωση των άκρων των 
φύλλων της φράουλας 

Φυτά Fragaria L., για φύτευση, εξαιρουμένων 
των σπόρων προς σπορά 

14. Δακτυλιωτή μελάνωση της τομάτας Φυτά Fragaria L. και Rubus L., για φύτευση, 
εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά 

15. Νεκρωτικός μαρασμός της τομάτας Φυτά Apium graveolens L., Capsicum annuum 
L., Cucumis melo L., Dendranthema (DC.) Des 
Moul., όλες οι ποικιλίες υβριδίων Νέας Γουι 
νέας Impatiens, Lactuca sativa L., 
►M27 Solanum lycopersicum L. ◄ Nicotiana 
tabacum L., για τα οποία θα πρέπει να αποδει 
κνύεται ότι προορίζονται για πώληση στον 
τομέα της εμπορικής παραγωγής καπνού, Sola
num melongena L., Solanum tuberosum L., 
προς φύτευση εξαιρουμένων των σπόρων προς 
σπορά 

▼B
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Είδη Υποκείμενο της μόλυνσης 

16. Ιός που προκαλεί το κιτρίνισμα και 
το κατσάρωμα των φύλλων της 
τομάτας 

Φυτά ►M27 Solanum lycopersicum L. ◄, που 
προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των 
σπόρων προς σπορά 

ΜΕΡΟΣ Β 

ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΣΕ 
ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΕΙ ΑΝ 

ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΦΥΤΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

α) Έντομα, ακάρεα και νηματώδεις, σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους 

Είδη Υποκείμενο της μόλυνσης Προστατευμένη ζώνη 

1. Anthonomus grandis 
(Boh.) 

Σπόροι προς σπορά και 
καρποί (κάψες) του Gossy
pium spp. και μη εκκοκκι 
σμένο βαμβάκι 

EL, E (Ανδαλουσία, Κατα 
λωνία, Εξτρεμαδούρα, Mur
cia, Βαλέντσια) 

2. Cephalcia lariciphila 
(Klug) 

Φυτά Larix Mill., που προ 
ορίζονται για φύτευση, 
εξαιρουμένων των σπόρων 
προς σπορά 

IRL, UK (Νήσος Μαν και 
Τζέρσεϊ) 

3. Dendroctonus micans 
Kugelan 

Φυτά Abies Mill., Larix 
Mill., Picea A. Dietr., 
Pinus L. και Pseudotsuga 
Carr., πάνω από 3 μέτρα 
ύψος, εκτός από τους καρ 
πούς και τους σπόρους προς 
σπορά, ξυλεία κωνοφόρων 
(Coniferales), με φλοιό, 
μεμονωμένο φλοιό κωνοφό 
ρων 

►M14 EL, IRL, UK (Βό 
ρεια Ιρλανδία, Νήσος Μαν 
και Τζέρσεϊ) ◄ 

4. Gilphinia hercyniae 
(Hartig) 

Φυτά Picea A. Dietr., που 
προορίζονται για φύτευση, 
εξαιρουμένων των σπόρων 
προς σπορά 

EL, IRL, UK (N-IRL, Νήσος 
Μαν και Τζέρσεϊ) 

5. Gonipterus scutellatus 
Gyll. 

Φυτά Eucalyptus l'Herit., 
εξαιρουμένων των καρπών 
και των σπόρων προς 
σπορά 

►M7 EL, P (Αζόρες) ◄ 

6. α) Ips amitinus Eichhof Φυτά Abies Mill., Larix 
Mill., Picea A. Dietr. και 
Pinus L., πάνω από 3 
μέτρα ύψος, εκτός από 
τους καρπούς και τους σπό 
ρους προς σπορά, ξυλεία 
κωνοφόρων (Coniferales) 
με φλοιό, μεμονωμένος 
φλοιός κωνοφόρων 

►M27 EL, IRL, UK ◄ 

β) Ips cernbrae Heer Φυτά Abies Mill., Larix 
Mill., Picea A. Dietr., 
Pinus L. και Pseudotsuga 
Carr., πάνω από 3 μέτρα 
ύψος, εκτός από τους καρ 
πούς και τους σπόρους προς 
σπορά, ξυλεία κωνοφόρων 
(Coniferales) με φλοιό, 
μεμονωμένος φλοιός κωνο 
φόρων 

EL, IRL, UK (N-IRL, Νήσος 
Μαν) 

▼B
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Είδη Υποκείμενο της μόλυνσης Προστατευμένη ζώνη 

γ) Ips duplicatus Sahl
berg 

Φυτά Abies Mill., Larix 
Mill., Picea A. Dietr. και 
Pinus L., πάνω από 3 
μέτρα ύψος, εκτός από 
τους καρπούς και τους σπό 
ρους προς σπορά, ξυλεία 
κωνοφόρων (Coniferales) 
με φλοιό, μεμονωμένος 
φλοιός κωνοφόρων 

EL, IRL, UK 

▼A1 

δ) Ips sexdentatus 
Börner 

Φυτά Abies Mill., Larix 
Mill., Picea A. Dietr., 
Pinus L, πάνω από 3 
μέτρα ύψος, εκτός από 
τους καρπούς και τους σπό 
ρους προς σπορά, ξυλεία 
κωνοφόρων (Coniferales) 
με φλοιό, μεμονωμένος 
φλοιός κωνοφόρων 

IRL, CY, UK Βόρεια Ιρλαν 
δία, νήσος Μαν) 

▼B 

ε) Ips typographus Heer Φυτά Abies Mill., Larix 
Mill., Picea A. Dietr., 
Pinus L. καιPseudotsuga 
Carr., πάνω από 3 μέτρα 
ύψος, εκτός από τους καρ 
πούς και τους σπόρους προς 
σπορά, ξυλεία κωνοφόρων 
(Coniferales) με φλοιό, 
μεμονωμένος φλοιός κωνο 
φόρων 

IRL, UK 

▼M31 

6.1. Paysandisia archon 
(Burmeister) 

Φυτά της οικογένειας Pal
mae που προορίζονται για 
φύτευση, με διάμετρο στε 
λέχους στη βάση άνω των 
5 cm και τα οποία ανήκουν 
στα ακόλουθα γένη: Brahea 
Mart., Butia Becc., Chama
erops L., Jubaea Kunth, 
Livistona R. Br., Phoenix 
L., Sabal Adans., Syagrus 
Mart., Trachycarpus H. 
Wendl., Trithrinax Mart., 
Washingtonia Raf. 

IRL, MT, UK 

6.2. Rhynchophorus ferrugi
neus (Olivier) 

Φυτά οικογένειας Palmae 
που προορίζονται για 
φύτευση, με διάμετρο στε 
λέχους στη βάση άνω των 
5 cm και τα οποία ανήκουν 
στις ακόλουθες ταξινομικές 
ομάδες: Areca catechu L., 
Arenga pinnata (Wurmb) 
Merr., Bismarckia Hildebr. 

IRL, P (Αζόρες), UK 

▼B
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Είδη Υποκείμενο της μόλυνσης Προστατευμένη ζώνη 

& H. Wendl., Borassus fla
bellifer L., Brahea armata 
S. Watson, Brahea edulis 
H. Wendl., Butia capitata 
(Mart.) Becc., Calamus 
merrillii Becc., Caryota 
maxima Blume, Caryota 
cumingii Lodd. ex Mart., 
Chamaerops humilis L., 
Cocos nucifera L., Coperni
cia Mart., Corypha utan 
Lam., Elaeis guineensis 
Jacq., Howea forsteriana 
Becc., Jubaea chilensis 
(Molina) Baill., Livistona 
australis C. Martius, Livi
stona decora (W. Bull) 
Dowe, Livistona rotundifo
lia (Lam.) Mart., Metroxy
lon sagu Rottb., Phoenix 
canariensis Chabaud, Phoe
nix dactylifera L., Phoenix 
reclinata Jacq., Phoenix 
roebelenii O'Brien, Phoenix 
sylvestris (L.) Roxb., Phoe
nix theophrasti Greuter, 
Pritchardia Seem. & H. 
Wendl., Ravenea rivularis 
Jum. & H. Perrier, Roysto
nea regia (Kunth) O. F. 
Cook, Sabal palmetto (Wal
ter) Lodd. ex Schult. & 
Schult. f., Syagrus roman
zoffiana (Cham.) Glassman, 
Trachycarpus fortunei 
(Hook.) H. Wendl. και 
Washingtonia Raf. 

▼M2 

▼M1 

▼B 

9. Sternochetus mangiferae 
Fabricius 

Σπόροι Mangifera spp. προ 
ερχόμενοι από τρίτες χώρες 

Ε (Γρανάδα και Μάλαγα), P 
(Alentejo, Algarve και 
Μαδέιρα) 

▼M31 

10. Thaumetopoea pityo
campa Denis & Schiffer
müller 

Φυτά Pinus L. προς φύτευ 
ση, εκτός των καρπών και 
σπόρων προς σπορά 

UK 

▼M19 

▼M31
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β) Βακτήρια 

Είδη Υποκείμενο της μόλυνσης Προστατευμένη ζώνη 

1. Curtobacterium flaccum
faciens pv. flaccumfa
ciens (Hedges) Collins et 
Jones 

Σπόροι για σπορά Phaseo
lus vulgaris L. και Dolichos 
Jacq. 

EL, E 
►M31 __________ ◄ 

▼M10 

2. Erwinia amylovora 
(Burr.) Winsl. et al. 

Μέρη φυτών, εκτός των 
καρπών και των σπόρων 
προς σπορά, προοριζόμενα 
για φύτευση, συμπεριλαμ 
βανομένης όμως της ζωντα 
νής γύρης για επικονίαση 
των Amelanchier Med., 
Chaenomeles Lindl., Coto
neaster Ehrh., Crataegus 
L., Cydonia Mill., Eriobo
trya Lindl., Malus Mill., 
Mespilus L., Photinia davi
diana (Dcne.) Cardot, Pyra
cantha Roem., Pyrus L. και 
Sorbus L. 

►M31 E [εκτός των αυτο 
νόμων κοινοτήτων Andalu
cia, Aragón, Castilla la Man
cha, Castilla y León, Extre
madura, της αυτόνομης κοι 
νότητας της Μαδρίτης, Mur
cia, Navarra και La Rioja, 
της επαρχίας Guipuzcoa 
(Χώρα των Βάσκων), 
Comarcas Garrigues, Nogue
ra, Pla d'Urgell, Segrià και 
Urgell στην επαρχία Lleida 
(Communidad autonoma de 
Catalunya), Comarcas Alt 
Vinalopó και El Vinalopó 
Mitjà στην επαρχία Alicante 
και των δήμων Alborache 
και Turís στην επαρχία 
Valencia (Comunidad Valen
ciana)], EE, F (Κορσική), 
IRL (εκτός της πόλης Gal
way), I [Abruzzo, Puglia, 
Basilicata, Calabria, Campa
nia, Emilia-Romagna (επαρ 
χίες Parma και Piacenza), 
Lazio, Liguria, Lombardia 
(εκτός των επαρχιών Mantua, 
Milano, Sondrio και Varese), 
Marche, Molise, Piemonte 
(εκτός των δήμων Busca, 
Centallo και Tarantasca 
στην επαρχία Cuneo), Sarde
gna, Sicilia, Τοscana, 
Umbria, Valle d'Aosta, 
Veneto (εκτός των επαρχιών 
Rovigo και Venezia, των 
δήμων Barbona, Boara Pisa
ni, Castelbaldo, Masi, Pia
cenza d'Adige, S. Urbano 
και Vescovana στην επαρχία 
Padova και της περιοχής που 
βρίσκεται νότια του αυτοκι 
νητοδρόμου A4 στην επαρ 
χία Verona)], LV, LT [εκτός 
των δήμων Babtai και Kėdai
niai (περιφέρεια Kaunas)], P, 
SI (εκτός των περιφερειών 
Gorenjska, Koroška, Maribor 
και Notranjska και των 
δήμων Lendava και Renče- 
Vogrsko (νότια του αυτοκι 
νητοδρόμου H4)], SK [εκτός 
του νομού Dunajská Streda 
και των Hronovce και Hron
ské Kľačany (νομός Levice), 
Dvory nad Žitavou (νομός 

▼B
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Nové Zámky), Málinec (νο 
μός Poltár), Hrhov (νομός 
Rožňava), Veľké Ripňany 
(νομός Topoľčany), Kazimír, 
Luhyňa, Malý Horeš, 
Svätuše και Zatín (νομός 
Trebišov)], FI, UK (Βόρεια 
Ιρλανδία: εκτός των δήμων 
Ballinran Upper, Carrigenagh 
Upper, Ballinran και Carrige
nagh στην κομητεία Down 
και το εκλογικό διαμέρισμα 
Dunmurry Cross στο Belfast 
της κομητείας Antrim· νήσος 
του Μαν και τα νησιά των 
στενών της Μάγχης). ◄ 

▼M31 

3. Xanthomonas arboricola 
pv. pruni (Smith) Vaute
rin et al. 

Φυτά Prunus L. προς 
φύτευση, εκτός των σπόρων 
προς σπορά 

UK 

▼B 

γ) Μύκητες 

Είδη Υποκείμενο της μόλυνσης Προταστευμένη ζώνη 

▼M28 

0.0.1. Ceratocystis platani (J. 
M. Walter) Engelbr. & T. 
C. Harr. 

Φυτά Platanus L., που προ 
ορίζονται για φύτευση, 
εξαιρουμένων των σπόρων 
προς σπορά και ξυλεία του 
Platanus L., συμπεριλαμβα 
νομένης και της ξυλείας 
που δεν έχει διατηρηθεί 
στη φυσική της στρογγυλή 
επιφάνεια 

►M31 IRL, UK ◄ 

▼M27 

0.1. Cryphonectria parasitica 
(Murrill) Barr. 

Ξυλεία, εκτός από ξυλεία 
απαλλαγμένη από φλοιό 
(bark-free), μεμονωμένος 
φλοιός και φυτά Castanea 
Mill που προορίζονται για 
φύτευση. 

CZ, IRL, S, UK 

▼B 

1. Glomerella gossypii 
Edgerton 

Σπόροι προς σπορά και 
καρποί (κάψα) Gossypium 
spp.) 

EL 

▼M10
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2. Gremmeniella abietina 
(Lag.) Morelet 

Φυτά Abies Mill., Larix 
Mill., Picea A. Dietr., 
Pinus L., Pseudotsuga 
Carr., που προορίζονται για 
φύτευση, εξαιρουμένων των 
σπόρων προς σπορά 

IRL, UK (N-IRL) 

3. Hypoxylon mammatum 
(Wahl.) J. Miller 

Φυτά Populus L., που προ 
ορίζονται για φύτευση, 
εξαιρουμένων των σπόρων 
προς σπορά 

IRL, UK (N-IRL) 

▼A1 
δ) Ιοί και ιοειδή 

Είδη Υποκείμενο της μόλυνσης Προστατευμένη/-ες ζώνη/-ες 

▼M31 

01. Candidatus Phytoplasma 
ulmi 

Φυτά Ulmus L. προς 
φύτευση, εκτός των σπόρων 
προς σπορά 

UK 

▼A1 

1. Ιός τριστέτσα των εσπερι 
δοειδών (ευρωπαϊκές απο 
μονώσεις) 

Καρποί των Citrus L., For
tunella Swingle, Poncirus 
Raf., και τα υβρίδιά τους, με 
μόσχους και φύλλα 

►M31 EL (εκτός από τις 
περιφερειακές ενότητες Αργ 
ολίδας και Χανίων), M, P 
(εκτός των Algarve, Madeira 
και της κομητείας Odemira 
στην Alentejo) ◄ 

▼M18 

2. Grapevine flavescence 
dorée MLO 

Φυτά Vitis L., εκτός από 
καρπούς και σπόρους προς 
σπορά. 

►M27 CZ, FR [Αλσατία, 
Champagne-Ardenne, Πικαρ 
δία (νομός L'Aisne), Ile de 
France (δήμοι Citry, Nante
uil-sur-Marne και Saâcy-sur- 
Marne) και Λορένη], Ι 
(Απουλία, Βασιλικάτα και 
Σαρδηνία) ◄ 

▼B
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

ΜΕΡΟΣ Α 

ΦΥΤΑ, ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ 

Περιγραφή Χώρα καταγωγής 

1. Φυτά Abies Mill., Cedrus Trew, Chama
ecyparis Spach, Juniperus L., Larix 
Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudo
tsuga Carr. και Tsuga Carr., εξαιρουμέ 
νων των καρπών και των σπόρων προς 
σπορά 

Χώρες εκτός Ευρώπης 

2. Φυτά Castanea Mill., και Quercus L., με 
φύλλα εξαιρουμένων των καρπών και 
των σπόρων προς σπορά 

Χώρες εκτός Ευρώπης 

3. Φυτά Populus L., με φύλλα, εξαιρουμέ 
νων των καρπών και των σπόρων προς 
σπορά 

Χώρες της Βορείου Αμερικής 

▼M12 
___________ 

▼B 

5. Μεμονωμένος φλοιός Castanea Mill. Τρίτες χώρες 

6. Μεμονωμένος φλοιός Quercus L., εκτός 
της Quercus suber L. 

Χώρες της Βορείου Αμερικής 

7. Μεμονωμένος φλοιός Acer saccharum 
Marsh. 

Χώρες της Βορείου Αμερικής 

8. Μεμονωμένος φλοιός Populus L. Χώρες της αμερικανικής ηπείρου 

9. Φυτά Chaenomeles Ldl, Cydonia Mill., 
Crateagus L., Malus Mill., Prunus L., 
Pyrus L., και Rosa L., που προορίζονται 
για φύτευση, εκτός των διακοσμητικών 
φυτών χωρίς φύλλα, λουλούδια και καρ 
πούς 

Χώρες εκτός Ευρώπης 

9.1. Φυτά Photinia LdL., που προορίζονται 
για φύτευση, εκτός των διακοσμητικών 
φυτών χωρίς φύλλα, λουλούδια και καρ 
πούς 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Κίνα, Ιαπω 
νία, Δημοκρατία της Κορέας και Λαοκρατική 
Δημοκρατία της Κορέας 

10. Κόνδυλοι Solanum tuberosum L., σπόροι 
γεωμήλων 

Τρίτες χώρες εκτός της Ελβετίας 

▼B
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Περιγραφή Χώρα καταγωγής 

11. Φυτά των ειδών που σχηματίζουν στόλω 
νες και κονδύλους των Solanum ή τα 
υβρίδιά τους, για φύτευση, εκτός των 
κονδύλων του Solanum tuberosum L. 
όπως ορίζονται στο παράρτημα III 
μέρος Α σημείο 10 

Τρίτες χώρες 

12. Κόνδυλοι των ειδών Solarium L. και τα 
υβρίδιά τους, εκτός εκείνων που ορίζο 
νται στα σημεία 10 και 11 

Με την επιφύλαξη των ειδικών απαιτήσεων που 
ισχύουν για τους κονδύλους γεωμήλων που ανα 
φέρονται στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I, 
τρίτες χώρες εκτός της Αλγερίας 
►A1 __________ ◄, της Αιγύπτου, του 
Ισραήλ, της Λιβύης ►A1 __________ ◄, 
του Μαρόκου, της Συρίας, της Ελβετίας, της 
Τυνησίας και της Τουρκίας, και άλλες τρίτες 
χώρες εκτός Ευρώπης που είτε αναγνωρίζονται 
ως απαλλαγμένες από Clavibacter michiganensis 
ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) 
Davis et al., ►M4 σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 ◄, 
είτε στις οποίες έχουν ληφθεί μέτρα που αναγνω 
ρίζονται ως ισοδύναμα με τα μέτρα της Κοινότη 
τας για την καταπολέμηση του Clavibacter mich
iganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kot
thoff) Davis et al. ►M4 σύμφωνα με τη διαδικα 
σία που ορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 ◄ 

13. Φυτά Solanaceae για φύτευση, εκτός των 
σπόρων προς σπορά και των ειδών που 
καλύπτονται από το παράρτημα III μέρος 
Α σημεία 10, 11 ή 12 

Τρίτες χώρες, με εξαίρεση τις ευρωπαϊκές και 
μεσογειακές χώρες 

14. Έδαφος και καλλιεργητικό υπόστρωμα 
το οποίο συνίσταται στο συνολικό ή εν 
μέρει από έδαφος ή στερεές ή οργανικές 
ουσίες όπως είναι τμήματα φυτών, χού 
μος, συμπεριλαμβανομένης και της τύρ 
φης ή του φλοιού, εκτός εκείνων που 
αποτελούνται εξ ολοκλήρου υπό τύρφη 

Τουρκία, Λευκορωσία ►A1 __________ ◄, 
Μολδαβία, Ρωσία, Ουκρανία και τρίτες χώρες 
εκτός ηπειρωτικής Ευρώπης εκτός: 
►A1 __________ ◄ της Αιγύπτου, του 
Ισραήλ ►A1 __________ ◄, της Λιβύης, 
του Μαρόκου και της Τυνησίας 

15. Φυτά Vitis L., εκτός των καρπών ►M9 Τρίτες χώρες εκτός της Ελβετίας ◄ 

16. Φυτά Citrus L., Fortunella Swingle, και 
Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους, εκτός 
των καρπών και των σπόρων προς σπορά 

Τρίτες χώρες 

17. Φυτά Phoenix spp. εκτός των καρπών 
και των σπόρων προς σπορά 

Αλγερία, Μαρόκο 

▼B
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Περιγραφή Χώρα καταγωγής 

18. Φυτά Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus 
L., και Pyrus L., και τα υβρίδιά τους και 
Fragaria L., για φύτευση, εκτός των 
σπόρων προς σπορά 

Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που 
ισχύουν για τα φυτά που απαριθμούνται στο 
παράρτημα III μέρος Α σημείο 9 κατά περίπτω 
ση, χώρες εκτός Ευρώπης, εκτός των χωρών 
της Μεσογείου, της Αυστραλίας, της Νέας 
Ζηλανδίας, του Καναδά και των ηπειρωτικών 
πολιτειών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμε 
ρικής 

19. Φυτά της οικογένειας των Gramineae, 
για φύτευση, εκτός των σπόρων για 
σπορά και άλλα αγρωστώδη πολυετή δια 
κοσμητικά φυτά των υποοικογενειών 
Bambusoideae, Panicoideae και γενών 
Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, 
Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hako
nechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Moli
nia, Phalaris L., Shibataea, Spartina 
Schreb., Stipa L. και Uniola L., που προ 
ορίζονται για φύτευση, εκτός των σπό 
ρων προς σπορά 

Τρίτες χώρες, εκτός των χωρών της Ευρώπης 
και της Μεσογείου 

▼A1 
ΜΕΡΟΣ Β 

ΦΥΤΑ, ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 
ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΕΙ 

Περιγραφή Προστατευμένη/-ες ζώνη/-ες 

▼M10 

1. Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που 
εφαρμόζονται για τα φυτά τα οποία αναφέ 
ρονται στο παράρτημα III μέρος A σημεία 
9, 9.1 και 18, κατά περίπτωση, τα φυτά και 
η ζωντανή γύρη για επικονίαση των: Ame
lanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cratae
gus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., 
Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha 
Roem., Pyrus L. και Sorbus L., εκτός των 
καρπών και των σπόρων προς σπορά, που 
κατάγονται από τρίτες χώρες εκτός από την 
Ελβετία και εκτός από τις χώρες για τις 
οποίες έχει αναγνωριστεί ότι είναι απαλλαγ 
μένες από την Erwinia amylovora (Burr.) 
Winsl. et al., σύμφωνα με τη διαδικασία 
που καθορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 
2, ή στις οποίες έχουν καθοριστεί περιοχές 
που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από 
την Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., 
σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα 
φυτοϋγειονομικών μέτρων, και οι οποίες 
έχουν αναγνωριστεί ως τέτοιες σύμφωνα 
με τη διαδικασία που καθορίζεται στο 
άρθρο 18 παράγραφος 2. 

►M31 E [εκτός των αυτονόμων κοινοτήτων 
Andalucia, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla 
y León, Extremadura, της αυτόνομης κοινότη 
τας της Μαδρίτης, Murcia, Navarra και La Rio
ja, της επαρχίας Guipuzcoa (Χώρα των 
Βάσκων), Comarcas Garrigues, Noguera, Pla 
d'Urgell, Segrià και Urgell στην επαρχία Lleida 
(Communidad autonoma de Catalunya), Comar
cas Alt Vinalopó και El Vinalopó Mitjà στην 
επαρχία Alicante και των δήμων Alborache και 
Turís στην επαρχία Valencia (Comunidad 
Valenciana)], EE, F (Κορσική), IRL (εκτός 
της πόλης Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basili
cata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna 
(επαρχίες Parma και Piacenza), Lazio, Liguria, 
Lombardia (εκτός των επαρχιών Mantua, Mila
no, Sondrio και Varese), Marche, Molise, Pie
monte (εκτός των δήμων Busca, Centallo και 
Tarantasca στην επαρχία Cuneo), Sardegna, 
Sicilia, Τοscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto 
(εκτός των επαρχιών Rovigo και Venezia, των 
δήμων Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, 
Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano και Vesco
vana στην επαρχία Padova και της περιοχής 
που βρίσκεται νότια του αυτοκινητοδρόμου 
A4 στην επαρχία Verona)], LV, LT [εκτός 
των δήμων Babtai και Kėdainiai (περιφέρεια 
Kaunas)], P, SI (εκτός των περιφερειών Gorenj
ska, Koroška, Maribor και Notranjska και των 
δήμων Lendava και Renče-Vogrsko (νότια του 
αυτοκινητοδρόμου H4)], SK [εκτός του νομού 
Dunajská Streda και των Hronovce και Hronské 
Kľačany (νομός Levice), Dvory nad Žitavou 
(νομός Nové Zámky), Málinec (νομός Poltár), 

▼B
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Hrhov (νομός Rožňava), Veľké Ripňany (νομός 
Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, 
Svätuše και Zatín (νομός Trebišov)], FI, UK 
(Βόρεια Ιρλανδία: εκτός των δήμων Ballinran 
Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran και Carri
genagh στην κομητεία Down και το εκλογικό 
διαμέρισμα Dunmurry Cross στο Belfast της 
κομητείας Antrim· νήσος του Μαν και τα 
νησιά των στενών της Μάγχης). ◄ 

2. Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που 
εφαρμόζονται για τα φυτά τα οποία αναφέ 
ρονται στο παράρτημα III μέρος A σημεία 
9, 9.1 και 18, κατά περίπτωση, τα φυτά και 
η ζωντανή γύρη για επικονίαση των: Coto
neaster Ehrh. και Photinia davidiana (Dcne) 
Cardot, εκτός των καρπών και των σπόρων 
προς σπορά, που κατάγονται από τρίτες 
χώρες εκτός από εκείνες για τις οποίες 
έχει αναγνωριστεί ότι είναι απαλλαγμένες 
από την Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. 
et al., σύμφωνα με τη διαδικασία που καθο 
ρίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2, ή στις 
οποίες έχουν καθοριστεί περιοχές που ανα 
γνωρίζονται ως απαλλαγμένες από την 
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., 
σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα 
φυτοϋγειονομικών μέτρων, και οι οποίες 
έχουν αναγνωριστεί ως τέτοιες σύμφωνα 
με τη διαδικασία που καθορίζεται στο 
άρθρο 18 παράγραφος 2 

►M31 E [εκτός των αυτονόμων κοινοτήτων 
Andalucia, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla 
y León, Extremadura, της αυτόνομης κοινότη 
τας της Μαδρίτης, Murcia, Navarra και La Rio
ja, της επαρχίας Guipuzcoa (Χώρα των 
Βάσκων), Comarcas Garrigues, Noguera, Pla 
d'Urgell, Segrià και Urgell στην επαρχία Lleida 
(Communidad autonoma de Catalunya), Comar
cas Alt Vinalopó και El Vinalopó Mitjà στην 
επαρχία Alicante και των δήμων Alborache και 
Turís στην επαρχία Valencia (Comunidad 
Valenciana)], EE, F (Κορσική), IRL (εκτός 
της πόλης Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basili
cata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna 
(επαρχίες Parma και Piacenza), Lazio, Liguria, 
Lombardia (εκτός των επαρχιών Mantua, Mila
no, Sondrio και Varese), Marche, Molise, Pie
monte (εκτός των δήμων Busca, Centallo και 
Tarantasca στην επαρχία Cuneo), Sardegna, 
Sicilia, Τοscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto 
(εκτός των επαρχιών Rovigo και Venezia, των 
δήμων Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, 
Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano και Vesco
vana στην επαρχία Padova και της περιοχής 
που βρίσκεται νότια του αυτοκινητοδρόμου 
A4 στην επαρχία Verona)], LV, LT [εκτός 
των δήμων Babtai και Kėdainiai (περιφέρεια 
Kaunas)], P, SI (εκτός των περιφερειών Gorenj
ska, Koroška, Maribor και Notranjska και των 
δήμων Lendava και Renče-Vogrsko (νότια του 
αυτοκινητοδρόμου H4)], SK [εκτός του νομού 
Dunajská Streda και των Hronovce και Hronské 
Kľačany (νομός Levice), Dvory nad Žitavou 
(νομός Nové Zámky), Málinec (νομός Poltár), 
Hrhov (νομός Rožňava), Veľké Ripňany (νομός 
Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, 
Svätuše και Zatín (νομός Trebišov)], FI, UK 
(Βόρεια Ιρλανδία: εκτός των δήμων Ballinran 
Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran και Carri
genagh στην κομητεία Down και το εκλογικό 
διαμέρισμα Dunmurry Cross στο Belfast της 
κομητείας Antrim· νήσος του Μαν και τα 
νησιά των στενών της Μάγχης). ◄ 

▼M10
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΜΕΡΟΣ Α 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΣΠΙΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΥΤΩΝ, ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ 

Κ ε φ ά λ α ι ο I 

ΦΥΤΑ, ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ 
ΕΚΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα Ειδικές απαιτήσεις 

▼M27 

1.1. Ακόμη και εάν δεν περιλαμβάνεται 
στους κωδικούς ΣΟ (CN codes) 
στο παράρτημα V μέρος Β, ξυλεία 
κωνοφόρων (Coniferales), εκτός 
των Thuja L. και Taxus L., εκτός 
εκείνης με τη μορφή: 
— πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, 

πριονιδίων, ροκανιδίων [sha
vings], απορριμάτων και 
θραυσμάτων που προέρχονται 
εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από 
αυτά τα κωνοφόρα, 

— υλικού ξύλινων μέσων 
συσκευασίας, με τη μορφή 
κιβωτίων συσκευασίας, κιβω 
τίων [boxes], καφασιών, 
κύλινδρων και παρόμοιων 
συσκευασιών παλετών, παλε 
τοκιβώτιων και άλλων επίπε 
δων επιφανειών για φόρτωση, 
στεφανιών παλετών, ξύλινα 
υλικά σφηνώσεως ή υποστή 
ριξης φορτίων (dunnage) 
ακόμη και αν δεν χρησιμοποι 
ούνται πράγματι για τη μετα 
φορά κάθε είδους αντικειμέ 
νων, εκτός των ξύλινων υλι 
κών σφηνώσεως ή υποστήρι 
ξης φορτίων (dunnage) που 
είναι κατασκευασμένα από 
ξύλο του ιδίου τύπου και ποι 
ότητας όπως η ξυλεία του 
φορτίου και που πληροί τις 
ίδιες φυτοϋγειονομικές απαι 
τήσεις της Ένωσης, όπως η 
ξυλεία του φορτίου, 

— ξυλείας Libocedrus decurrens 
Torr. εφόσον υπάρχουν απο 
δείξεις ότι η ξυλεία έχει υπο 
στεί κατεργασία ή επεξεργα 
σία για την κατασκευή μολυ 
βιών με εφαρμογή θερμικής 
μεταχείρισης για την επίτευξη 
ελάχιστης θερμοκρασίας 
82 °C για περίοδο 7 — 8 ημε 
ρών, 

αλλά συμπεριλαμβανομένης της 
ξυλείας η οποία δεν έχει διατήρη 
σει τη φυσική κυλινδρική επιφά 
νειά της, καταγωγής Καναδά, 
Κίνας, Ιαπωνίας, Δημοκρατίας 
της Κορέας, Μεξικού, Ταϊβάν και 
ΗΠΑ, όπου είναι γνωστή η εμφά 
νιση του Bursaphelenchus xyloph
ilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. 

Επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία έχει υποβληθεί 
καταλλήλως: 
α) σε θερμική μεταχείριση για την επίτευξη 

ελάχιστης θερμοκρασίας 56 °C στο κέν 
τρο του ξύλου για ελάχιστη διάρκεια 30 
συνεχόμενων λεπτών σε ολόκληρη την 
διατομή (profile) του ξύλου (συμπεριλαμ 
βανομένου του κέντρου του). Σχετικό 
αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η σήμανση 
«HT» που τίθεται επί της ξυλείας ή επί 
της συσκευασίας της, σύμφωνα με την 
τρέχουσα εμπορική πρακτική, και στα 
πιστοποιητικά που αναφέρονται στο 
άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii, 
ή 

β) σε υποκαπνισμό με προδιαγραφές που 
εγκρίνονται με τη διαδικασία που καθορί 
ζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2. Σχε 
τικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η ανα 
γραφή στα πιστοποιητικά που αναφέρο 
νται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο 
ii, της δραστικής ουσίας, της ελάχιστης 
θερμοκρασίας της ξυλείας, της δόσης 
(g/m 

3 ) και του χρόνου έκθεσης (h), 
ή 

γ) σε χημικό εμποτισμό υπό πίεση (chemical 
pressure impregnation) με ένα προϊόν εγκε 
κριμένο σύμφωνα με τη διαδικασία που 
καθορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2. 
Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η 
αναγραφή στα πιστοποιητικά που αναφέρο 
νται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii, 
της δραστικής ουσίας, της πίεσης (psi ή 
kPa) και της συγκέντρωσης (%), 

και 
επίσημη δήλωση ότι μετά την μεταχείριση η 
ξυλεία μεταφέρθηκε μέχρι την έξοδο από τη 
χώρα που εκδίδει τη δήλωση αυτή εκτός της 
περιόδου πτήσης του φορέα Monochamus, 
λαμβανομένου υπόψη ενός περιθωρίου ασφά 
λειας τεσσάρων επιπλέον εβδομάδων κατά 
την έναρξη και τη λήξη της αναμενόμενης 
περιόδου πτήσης, ή, εκτός από την περί 
πτωση ξυλείας απαλλαγμένης από οποι 
οδήποτε φλοιό (bark-free), με προστατευτική 
κάλυψη που εξασφαλίζει ότι η προσβολή με 
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Βόh
rer) Nickle et al. ή τον φορέα του δεν είναι 
δυνατή. 

▼B
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1.2. Ακόμη και εάν δεν περιλαμβάνε 
ται στους κωδικούς ΣΟ (CN 
codes) στο παράρτημα V μέρος 
Β, ξυλεία κωνοφόρων (Conifera
les), που είναι σε μορφή: 
— πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, 

πριονιδίων, ροκανιδίων [sha
vings], απορριμμάτων και 
θραυσμάτων, τα οποία προ 
έρχονται εξ ολοκλήρου ή εν 
μέρει από τα εν λόγω κωνο 
φόρα, 

καταγωγής Καναδά, Κίνας, 
Ιαπωνίας, Δημοκρατίας της 
Κορέας, Μεξικού, Ταϊβάν και 
ΗΠΑ, όπου είναι γνωστή η 
εμφάνιση του Bursaphelenchus 
xylophilus (Steiner et Bührer) 
Nickle et al. 

Επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία έχει υποβληθεί 
καταλλήλως: 
α) σε θερμική μεταχείριση για την επίτευξη 

ελάχιστης θερμοκρασίας 56°C στο κέντρο 
του ξύλου για ελάχιστη διάρκεια 30 συνε 
χόμενων λεπτών σε ολόκληρη την δια 
τομή (profile) του ξύλου (συμπεριλαμβα 
νομένου του κέντρου του), το τελευταίο 
να αναφέρεται στα πιστοποιητικά που 
αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 
1 σημείο ii, 
ή 

β) σε υποκαπνισμό με προδιαγραφές που 
εγκρίνονται με τη διαδικασία που καθορί 
ζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2. Σχε 
τικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η ανα 
γραφή στα πιστοποιητικά που αναφέρο 
νται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο 
ii, της δραστικής ουσίας, της ελάχιστης 
θερμοκρασίας της ξυλείας, της δόσης 
(g/m 

3 ) και του χρόνου έκθεσης (h), 
και 
επίσημη δήλωση ότι μετά την μεταχείριση η 
ξυλεία μεταφέρθηκε μέχρι την έξοδο από τη 
χώρα που εκδίδει τη δήλωση αυτή εκτός της 
περιόδου πτήσης του φορέα Monochamus, 
λαμβανομένου υπόψη ενός περιθωρίου ασφά 
λειας τεσσάρων επιπλέον εβδομάδων κατά 
την έναρξη και τη λήξη της αναμενόμενης 
περιόδου πτήσης, ή, εκτός την περίπτωση 
ξυλείας απαλλαγμένης από οποιοδήποτε 
φλοιό (bark-free),, με προστατευτική κάλυψη 
που εξασφαλίζει ότι η προσβολή με Bursaph
elenchus xylophilus (Steiner et Βόhrer) Nickle 
et al. ή τον φορέα του δεν είναι δυνατή. 

1.3. Ακόμη και εάν δεν περιλαμβάνε 
ται στους κωδικούς ΣΟ (CN 
codes) στο παράρτημα V μέρος 
Β, κατά περίπτωση, ξυλεία 
κωνοφόρων (coniferales), εκτός 
των Thuja L., και Taxus L., 
εκτός εκείνης με τη μορφή: 
— πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, 

πριονιδίων, ροκανιδίων, 
απορριμάτων και θραυσμά 
των που προέρχονται εξ ολο 
κλήρου ή εν μέρει από αυτά 
τα κωνοφόρα, 

— υλικού ξύλινων μέσων 
συσκευασίας, με τη μορφή 
κιβωτίων συσκευασίας, κιβω 
τίων [boxes], καφασιών, 
κυλίνδρων και παρόμοιων 
συσκευασιών, παλετών, 
παλετοκιβώτιων και άλλων 
επίπεδων επιφανειών για 
φόρτωση, στεφανιών παλε 
τών, ξύλινα υλικά σφηνώ 
σεως ή υποστήριξης φορτίων 
(dunnage) ακόμη και αν δεν 
χρησιμοποιούνται πράγματι 
για τη μεταφορά κάθε είδους 
αντικειμένων, εκτός των 
ξύλινων υλικών σφηνώσεως 
ή υποστήριξης φορτίων 

Επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία: 
α) είναι απαλλαγμένη από φλοιό (bark-free), 

ή 
β) έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο (kiln- 

drying) ώστε η περιεκτικότητα σε υγρασία 
να κατέλθει κάτω του 20 % εκφραζόμενη 
ως ποσοστό επί της ξηράς ουσίας, η οποία 
επιτυγχάνεται με κατάλληλο συνδυασμό 
χρόνου/θερμοκρασίας. Σχετικό αποδει 
κτικό στοιχείο αποτελεί η σήμανση 
«kiln-dried» ή «K.D.» ή άλλη διεθνώς 
αναγνωρισμένη σήμανση, η οποία τίθεται 
επί της ξυλείας ή επί της οποιαδήποτε 
συσκευασίας σύμφωνα με την τρέχουσα 
πρακτική, 
ή 

γ) έχει υποβληθεί σε μια κατάλληλη θερμική 
μεταχείριση για την επίτευξη ελάχιστης 
θερμοκρασίας 56°C στο κέντρο του 
ξύλου για ελάχιστη διάρκεια 30 συνεχό 
μενων λεπτών σε ολόκληρη την διατομή 
(profile) του ξύλου (συμπεριλαμβανομέ 
νου του κέντρου του). Σχετικό αποδει 
κτικό στοιχείο αποτελεί η σήμανση 
«HT» που τίθεται επί της ξυλείας ή επί 
της συσκευασίας της, σύμφωνα με την 
τρέχουσα εμπορική πρακτική, και στα 
πιστοποιητικά που αναφέρονται στο 
άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii), 
ή 

▼B
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(dunnage) που είναι κατα 
σκευασμένα από ξύλο του 
ιδίου τύπου και ποιότητας 
όπως η ξυλεία του φορτίου 
και που πληροί τις ίδιες 
φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις 
της Ένωσης, όπως η ξυλεία 
του φορτίου, 

αλλά συμπεριλαμβανομένης της 
ξυλείας η οποία δεν έχει διατή 
ρησει τη φυσική κυλινδρική επι 
φάνειά της, καταγωγής Καναδά, 
Κίνας, Ιαπωνίας, Δημοκρατίας 
της Κορέας, Μεξικού, Ταϊβάν 
και ΗΠΑ, όπου είναι γνωστή η 
εμφάνιση του Bursaphelenchus 
xylophilus (Steiner et Bührer) 
Nickle et al. 

δ) έχει υποβληθεί σε κατάλληλο υποκαπνι 
σμό με προδιαγραφές που εγκρίνονται με 
τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 
18 παράγραφος 2. Σχετικό αποδεικτικό 
στοιχείο αποτελεί η αναγραφή στα πιστο 
ποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 13 
παράγραφος 1 σημείο ii), της δραστικής 
ουσίας, της ελάχιστης θερμοκρασίας της 
ξυλείας, της δόσης (g/m 

3 ) και του χρόνου 
έκθεσης (h), 
ή 

ε) έχει υποβληθεί σε κατάλληλο χημικό εμπο 
τισμό υπό πίεση (chemical pressure impre
gnation) με ένα προϊόν εγκεκριμένο σύμ 
φωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται 
στο άρθρο 18 παράγραφος 2. Σχετικό απο 
δεικτικό στοιχείο αποτελεί η αναγραφή στα 
πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 
13 παράγραφος 1 σημείο ii), της δραστικής 
ουσίας, της πίεσης (psi ή kPa) και της 
συγκέντρωσης (%) 

__________ 

1.5. Ακόμη και εάν δεν περιλαμβάνε 
ται στους κωδικούς ΣΟ (CN 
codes) στο παράρτημα V μέρος 
Β, ξυλεία κωνοφόρων (Conifera
les), εκτός εκείνης με τη μορφή: 
— πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, 

πριονιδίων, ροκανιδίων, 
απορριμμάτων και θραυσμά 
των, τα οποία παράγονται εξ 
ολοκλήρου ή εν μέρει από τα 
εν λόγω κωνοφόρα, 

— υλικού ξύλινων μέσων 
συσκευασίας, με τη μορφή 
κιβωτίων συσκευασίας, κιβω 
τίων [boxes], καφασιών, 
κύλινδρων και παρόμοιων 
συσκευασιών, παλετών, 
παλετοκιβωτίων και άλλων 
επίπεδων επιφανειών για 
φόρτωση, στεφανιών παλε 
τών, ξύλινα υλικά σφηνώ 
σεως ή υποστήριξης φορτίων 
(dunnage) ακόμη και αν δεν 
χρησιμοποιούνται πράγματι 
για τη μεταφορά κάθε είδους 
αντικειμένων, εκτός ων ξύλι 
νων υλικών σφηνώσεως ή 
υποστηριξης φορτίων (dun
nage) που είναι κατασκευα 
σμένα από ξύλο του ιδίου 
τύπου και ποιότητας όπως η 
ξυλεία του φορτίου και που 
πληροί τις ίδιες φυτοϋγει 
ονομικές απαιτήσεις της 
Ένωσης, όπως η ξυλεία του 
φορτίου, 

αλλά συμπεριλαμβανομένης της 
ξυλείας η οποία δεν έχει διατή 
ρησει τη φυσική κυλινδρική επι 
φάνειά της, καταγωγής Ρωσίας, 
Καζακστάν και Τουρκίας. 

Επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία: 
α) κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζο 

νται ως απαλλαγμένες από: 
— Monochamus spp.(μη ευρωπαϊκό) 
— Pissodes spp. (μη ευρωπαϊκό) 
— Scolytidae spp. (μη ευρωπαϊκό) 

Η περιοχή πρέπει να αναγράφεται στα 
πιστοποιητικά που αναφέρονται στο 
άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii), στη 
στήλη «τόπος καταγωγής»· 
ή 

β) είναι απαλλαγμένη από φλοιό (bark-free), 
δεν παρουσιάζει οπές εντόμων που προ 
καλούνται από το γένος Monochamus 
spp. (μη ευρωπαϊκοί πληθυσμοί), οι 
οποίες για την παρούσα περίπτωση ορί 
ζονται ως εκείνες που έχουν διάμετρο 
μεγαλύτερη από 3 mm, 
ή 

γ) έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο 
kiln-drying ώστε η περιεκτικότητα σε 
υγρασία να κατέλθει κάτω του 20 %, 
εκφραζόμενη ως ποσοστό επί της ξηράς 
ουσίας, η οποία επιτυγχάνεται με κατάλ 
ληλο συνδυασμό χρόνου/θερμοκρασίας. 
Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η 
σήμανση «kiln-dried» ή «K.D.» ή άλλη 
διεθνώς αναγνωρισμένη σήμανση η 
οποία τίθεται επί της ξυλείας ή της 
συσκευασίας της σύμφωνα με την τρέ 
χουσα πρακτική· 
ή 

▼M27
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δ) έχει υποβληθεί σε κατάλληλη θερμική 
μεταχείριση για την επίτευξη ελάχιστης 
θερμοκρασίας 56°C στο κέντρο του 
ξύλου για ελάχιστη διάρκεια 30 συνεχό 
μενων λεπτών σε ολόκληρη την διατομή 
(profile) του ξύλου (συμπεριλαμβανομέ 
νου του κέντρου του). Σχετικό αποδει 
κτικό στοιχείο αποτελεί η σήμανση 
«HT» που τίθεται επί της ξυλείας ή επί 
της συσκευασίας της, σύμφωνα με την 
τρέχουσα εμπορική πρακτική, και στα 
πιστοποιητικά που αναφέρονται στο 
άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii), 
ή 

ε) έχει υποβληθεί σε κατάλληλο υποκαπνι 
σμό με προδιαγραφές που εγκρίνονται με 
τη διαδικασία που καθορίζεται στο 
άρθρο 18 παράγραφος 2. Σχετικό αποδει 
κτικό στοιχείο αποτελεί η αναγραφή στα 
πιστοποιητικά που αναφέρονται στο 
άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii), της 
δραστικής ουσίας, της ελάχιστης θερμο 
κρασίας της ξυλείας, της δόσης (g/m 

3 ) 
και του χρόνου έκθεσης (h), 
ή 

στ) έχει υποστεί κατάλληλο χημικό εμποτι 
σμό υπό πίεση (chemical pressure impre
gnation) με ένα προϊόν εγκεκριμένο σύμ 
φωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται 
στο άρθρο 18 παράγραφος 2. Σχετικό 
αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η ανα 
γραφή στα πιστοποιητικά που αναφέρο 
νται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο 
ii), της δραστικής ουσίας, της πίεσης (psi 
ή kPa) και της συγκέντρωσης (%). 

1.6. Ακόμη και εάν δεν περιλαμβάνε 
ται στους κωδικούς ΣΟ (CN 
codes) στο παράρτημα V μέρος 
Β, ξυλεία κωνοφόρων (Conifera
les), εκτός εκείνης με τη μορφή: 
— πλακιδίων, μικρών τεμα 

χίων, πριονιδίων, ροκανι 
δίων, απορριμμάτων και 
θραυσμάτων, τα οποία 
παράγονται εξ ολοκλήρου ή 
εν μέρει από τα εν λόγω 
κωνοφόρα, 

— υλικού ξύλινων μέσων 
συσκευασίας, με τη μορφή 
κιβωτίων συσκευασίας, 
κιβωτίων [boxes], καφα 
σιών, κύλινδρων και παρό 
μοιων συσκευασιών, παλέ 
των, παλετοκιβωτίων και 
άλλων επίπεδων επιφανειών 
για φόρτωση, στεφανιών 
παλετών, ξύλινα υλικά σφη 
νώσεως ή υποστηρίξεως 
φορτίων (dunnage) ακόμη 
και αν δεν χρησιμοποιούνται 
πράγματι για τη μεταφορά 
κάθε είδους αντικειμ- 
ένων, εκτός των ξύλινων 

Επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία: 
α) είναι απαλλαγμένη από φλοιό (bark-free) 

και δεν παρουσιάζει οπές εντόμων που 
προκαλούνται από το γένος Monochamus 
spp. (μη ευρωπαϊκό), οι οποίες για την 
παρούσα περίπτωση ορίζονται ως εκείνες 
που έχουν διάμετρο μεγαλύτερη από 
3 mm, 
ή 

β) έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο (kiln- 
drying) ώστε η περιεκτικότητα σε υγρασία 
να κατέλθει κάτω του 20 % εκφραζόμενη 
ως ποσοστό επί της ξηράς ουσίας, η οποία 
επιτυγχάνεται με κατάλληλο συνδυασμό 
χρόνου/θερμοκρασίας. Σχετικό αποδει 
κτικό στοιχείο αποτελεί η σήμανση 
«kiln-dried» ή «K.D.» ή άλλη διεθνώς 
αναγνωρισμένη σήμανση, η οποία τίθεται 
επί της ξυλείας ή επί της συσκευασίας 
σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτική, 
ή 
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υλικών σφηνώσεως ή υπο 
στηρίξεως φορτίων (dunna
ge) που είναι κατασκευα 
σμένα από ξύλο του ιδίου 
τύπου και ποιότητας όπως η 
ξυλεία του φορτίου και που 
πληροί τις ίδιες φυτοϋγει 
ονομικές απαιτήσεις της 
Ένωσης, όπως η ξυλεία του 
φορτίου, 

συμπεριλαμβανομένης όμως της 
ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει 
τη φυσική κυλινδρική επιφάνειά 
της, καταγωγής τρίτων χωρών 
εκτός: 
— Ρωσίας, Καζακστάν και 

Τουρκίας, 
— ευρωπαϊκών χωρών, 
— Καναδά, Κίνας, Ιαπωνίας, 

Δημοκρατίας της Κορέας, 
Μεξικού, Ταϊβάν και ΗΠΑ, 
όπου είναι γνωστή η εμφά 
νιση του Bursaphelenchus 
xylophilus (Steiner et Bührer) 
Nickle et al. 

γ) έχει υποβληθεί κατάλληλο υποκαπνισμό 
με προδιαγραφές που εγκρίνονται με τη 
διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 
18 παράγραφος 2. Σχετικό αποδεικτικό 
στοιχείο αποτελεί η αναγραφή στα πιστο 
ποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 13 
παράγραφος 1 σημείο ii), της δραστικής 
ουσίας, της ελάχιστης θερμοκρασίας της 
ξυλείας, της δόσης (g/m 

3 ) και του χρόνου 
έκθεσης (h), 
ή 

δ) έχει υποστεί κατάλληλο χημικό εμποτισμό 
υπό πίεση (chemical pressure impregna
tion) με ένα προϊόν εγκεκριμένο σύμφωνα 
με τη διαδικασία που καθορίζεται στο 
άρθρο 18 παράγραφος 2. Σχετικό αποδει 
κτικό στοιχείο αποτελεί η αναγραφή στα 
πιστοποιητικά που αναφέρονται στο 
άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii), της 
δραστικής ουσίας, της πίεσης (psi ή kPa) 
και της συγκέντρωσης (%), 
ή 

ε) έχει υποβληθεί σε κατάλληλη θερμική 
μεταχείριση για την επίτευξη ελάχιστης 
θερμοκρασίας 56°C στο κέντρο του 
ξύλου για ελάχιστη διάρκεια 30 συνεχό 
μενων λεπτών σε ολόκληρη την διατομή 
(profile) του ξύλου (συμπεριλαμβανομέ 
νου του κέντρου του). Σχετικό αποδει 
κτικό στοιχείο αποτελεί η σήμανση 
«HT» που τίθεται επί της ξυλείας ή επί 
της συσκευασίας της, σύμφωνα με την 
τρέχουσα πρακτική, καθώς και στα πιστο 
ποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 13 
παράγραφος 1 σημείο ii). 

▼M12 

1.7. Σύμφωνα με τους κωδικούς ΣΟ 
που αναγράφονται στο παράρ 
τημα V μέρος B, κατά περίπτω 
ση, η ξυλεία σε μορφή πλακι 
δίων, μικρών τεμαχίων, πριονι 
δίων, απορριμμάτων ή θραυσμά 
των, που λαμβάνονται εξ ολο 
κλήρου ή μερικώς από κωνο 
φόρα (Coniferales) καταγωγής: 

— Ρωσίας, Καζακστάν και 
Τουρκίας, 

— η ευρωπαϊκών χωρών, εκτός 
Καναδά, Κίνας, Ιαπωνίας, 
Δημοκρατίας της Κορέας, 
Μεξικού, Ταϊβάν και ΗΠΑ, 
χώρες στις οποίες είναι γνω 
στή η εμφάνιση του Bursaph
elenchus xylophilus (Steiner 
και Bührer) Nickle κ.ά. 

Επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία 

α) κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζο 
νται ως απαλ-λαγμένες από: 

— Monochamus spp. (non-European), 

— Pissodes spp. (non-European), 

— Scolytidae spp. (non-European). 

Η περιοχή πρέπει να αναγράφεται στα 
πιστοποιητικά που αναφέρονται στο 
άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii), στη 
στήλη «τόπος καταγωγής»· 

ή 

β) έχει παραχθεί από αποφλοιωμένη στρόγ 
γυλη ξυλεία· 

ή 

γ) έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο ώστε να 
περιέχει υγρασία κάτω του 20 %, εκφρα 
ζόμενη ως ποσοστό σε ξηρή ύλη, που επι 
τυγχάνεται με κατάλληλο πρόγραμμα χρό 
νου/θερμοκρασίας· 

ή 
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δ) έχει υποστεί κατάλληλο υποκαπνισμό 
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπε 
ται στο άρθρο 18 παράγραφος 2. Σχετικό 
αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η ανα 
γραφή στα πιστοποιητικά που αναφέρο 
νται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο 
ii) του δραστικού συστατικού, της ελάχι 
στης θερμοκρασίας της ξυλείας, της 
δόσης (g/m 

3 ) και του χρόνου έκθεσης (h)· 

ή 

►M27 ε) έχει υποστεί κατάλληλη θερμική 
μεταχείριση για την επίτευξη ελάχιστης 
θερμοκρασίας 56°C στο κέντρο του 
ξύλου για ελάχιστη διάρκεια 30 συνεχόμε 
νων λεπτών σε ολόκληρη την διατομή 
(profile) του ξύλου (συμπεριλαμβανομέ 
νου του κέντρου του), το τελευταίο να 
αναφέρεται στα πιστοποιητικά που αναφέ 
ρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 
σημείο ii). ◄ 

▼M27 

2. Ξύλινες συσκευασίες όπως 
κιβώτια κάθε μεγέθους, κιβώτια 
[boxes], καφάσια, κύλινδροι και 
παρόμοιες συσκευασίες, παλέ 
τες, παλετοκιβώτια, και άλλες 
επίπεδες επιφάνειες για φόρτω 
ση, στεφάνια παλετών, ξύλινα 
υλικά σφήνωσης ή υποστήριξης 
φορτίων (dunnage) ακόμη και αν 
δεν χρησιμοποιούνται πράγματι 
για τη μεταφορά κάθε είδους 
αντικειμένων, εκτός της ακατέρ 
γαστης ξυλείας πάχους 6 mm ή 
λιγότερου, κατεργασμένη ξυλεία 
που έχει παραχθεί με συγκόλλη 
ση, θέρμανση και πίεση ή με 
συνδυασμό των μεθόδων αυτών, 
και ξύλινων υλικών σφήνωσης ή 
υποστήριξης φορτίων (dunnage) 
που είναι κατασκευασμένα από 
ξύλο του ιδίου τύπου και ποι 
ότητας όπως η ξυλεία του φορ 
τίου και που πληροί τις ίδιες 
φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις 
της Ένωσης, όπως η ξυλεία του 
φορτίου, καταγωγής τρίτων 
χωρών, εκτός της Ελβετίας. 

►M31 Το υλικό των ξύλινων συσκευασιών: 

— αποτελείται από αποφλοιωμένη ξυλεία, 
όπως καθορίζεται στο παράρτημα I του 
διεθνούς προτύπου για φυτοϋγειονομικά 
μέτρα αριθ. 15 του FAO σχετικά με 
τους κανόνες που αφορούν τις προδια 
γραφές υλικών για ξύλινες συσκευασίες 
στο διεθνές εμπόριο, 

— έχει υποστεί κάποια από τις εγκεκριμένες 
κατεργασίες που καθορίζονται στο 
παράρτημα I του εν λόγω διεθνούς προ 
τύπου, και 

— φέρει σήμα όπως ορίζεται στο παράρ 
τημα II του εν λόγω διεθνούς προτύπου, 
το οποίο δηλώνει ότι το υλικό της ξύλι 
νης συσκευασίας έχει υποστεί εγκεκρι 
μένη φυτοϋγειονομική κατεργασία σύμ 
φωνα με το εν λόγω πρότυπο. ◄ 

▼M12 

2.1. ►M27 Ξυλεία Acer saccharum 
Marsh., συμπεριλαμβανομένης 
και εκείνης που δεν έχει διατη 
ρήσει τη φυσική της κυλινδρική 
επιφάνεια, εκτός εκείνης με τη 
μορφή: 

— ξυλείας που προορίζεται για 
την παραγωγή ξύλινων επεν 
δύσεων (veneer sheets), 

— πλακιδίων, μικρών τεμα 
χίων, πριονιδιών, ροκανι 
δίων, απορριμμάτων και 
θραυσμάτων ξύλου, 

Επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία έχει υποστεί 
ξήρανση σε κλίβανο ώστε να περιέχει υγρα 
σία κάτω του 20 %, εκφραζόμενη ως ποσο 
στό σε ξηρή ύλη, που επιτυγχάνεται με 
κατάλληλο πρόγραμμα χρόνου/θερμοκρασίας. 
Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η 
σήμανση «kiln-dried» ή «K.D.» ή άλλη διε 
θνώς αναγνωρισμένη σήμανση την οποία 
φέρει η ξυλεία ή η συσκευασία της σύμφωνα 
με την τρέχουσα πρακτική 
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— Ξύλινων μέσων συσκευα 
σιών όπως κιβώτια 
συσκευασίας, κιβώτια [bo
xes], καφάσια, κύλινδροι 
και παρόμοιες συσκευασίες, 
παλέτες, παλετοκιβώτια, και 
άλλες επίπεδες επιφάνειες 
για φόρτωση, στεφάνια 
παλετών, ξύλινο υλικό σφή 
νωσης ή υποστήριξης φορ 
τίων, ακόμη και αν δεν χρη 
σιμοποιούνται πράγματι για 
τη μεταφορά κάθε είδους 
αντικειμένων, εκτός των 
ξύλινων υλικών σφήνωσης 
ή υποστήριξης φορτίων, 
που είναι κατασκευασμένα 
από ξύλο του ιδίου τύπου 
και ποιότητας όπως η ξυλεία 
του φορτίου και που πληροί 
τις ίδιες φυτοϋγειονομικές 
απαιτήσεις της Ένωσης, 
όπως η ξυλεία του φορτίου, 

καταγωγής ΗΠΑ και Κανα 
δά. ◄ 

2.2. Ξυλεία Acer saccharum Marsh., 
που προορίζεται για την παρα 
γωγή ξύλινων επενδύσεων, 
καταγωγής ΗΠΑ. 

Επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία κατάγεται από 
περιοχές που έχουν αποδειχθεί απαλλαγμένες 
από τη Ceratocystis virescens (Davidson) 
Moreau και προορίζεται για την παραγωγή 
ξύλινων επενδύσεων 

▼M27 

2.3. Ακόμη και εάν δεν περιλαμβάνε 
ται μεταξύ των κωδικών ΣΟ 
(CN codes) στο παράρτημα V 
μέρος B, ξυλεία Fraxinus L., 
Juglans ailantifolia Carr., 
Juglans mandshurica Maxim., 
Ulmus davidiana Planch. και 
Pterocarya rhoifolia Siebold & 
Zucc., εκτός εκείνης με τη μορ 
φή: 

— πλακιδίων, μικρών τεμα 
χίων, πριονιδίων, ροκανι 
δίων, απορριμμάτων και 
θραυσμάτων ξύλου, τα 
οποία παράγονται εξ ολο 
κλήρου ή εν μέρει από τα 
εν λόγω δένδρα, 

— υλικών ξύλινων μέσων 
συσκευασιών όπως κιβώτια 
συσκευασίας, κιβώτια [bo
xes], καφάσια, κύλινδροι 
και παρόμοιες συσκευασίες, 
παλέτες απλές, παλετοκιβώ 
τια και άλλες επίπεδες επι 
φάνειες για φόρτωση, στε 
φάνια παλετών, ξύλινο 
υλικό σφηνώσεως ή υποστη 
ρίξεως φορτίων (dunnage) 
ανεξάρτητα από το αν χρη 
σιμοποιούνται πράγματι για 
τη μεταφορά 

Επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία: 

α) κατάγεται από μια περιοχή που αναγνωρί 
ζεται ως απαλλαγμένη από Agrilus plani
pennis Fairmaire, σύμφωνα με τη διαδικα 
σία που αναφέρεται στο άρθρο 18 παρά 
γραφος 2. Το όνομα της περιοχής αναγρά 
φεται στα πιστοποιητικά που αναφέρονται 
στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii), 

ή 

β) ο φλοιός και τουλάχιστον 2,5 cm του 
εξωτερικού σομφού έχουν αφαιρεθεί σε 
εγκατάσταση που έχει λάβει άδεια λει 
τουργίας και εποπτεύεται από την εθνική 
υπηρεσία φυτοπροστασίας, 

ή 

γ) η ξυλεία έχει υποβληθεί σε ιοντίζουσα 
ακτινοβολία για την επίτευξη ελάχιστης 
απορροφούμενης δόσης 1 kGy σε όλο το 
ξύλο. 
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κάθε είδους αντικειμένων, 
εκτός του ξύλινου υλικού 
σφηνώσεως ή υποστήριξης 
φορτίων (dunnage) που είναι 
κατασκευασμένα από ξύλο 
του ιδίου τύπου και ποι 
ότητας όπως η ξυλεία του 
φορτίου και που πληροί τις 
ίδιες φυτοϋγειονομικές απαι 
τήσεις της Ένωσης, όπως η 
ξυλεία του φορτίου, 

συμπεριλαμβανομένης όμως της 
ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει 
την αρχική της κυλινδρική επι 
φάνεια, καθώς και έπιπλα και 
άλλα αντικείμενα κατασκευα 
σμένα από μη επεξεργασμένη 
ξυλεία, 

καταγωγής Καναδά, Κίνας, Λαϊ 
κής Δημοκρατίας της Κορέας, 
Ιαπωνίας, Μογγολίας, Δημοκρα 
τίας της Κορέας, Ρωσίας, Ταϊ 
βάν και ΗΠΑ 

2.4. Ακόμη και εάν δεν περιλαμβάνε 
ται μεταξύ των κωδικών ΣΟ 
(CN codes) στο παράρτημα V 
μέρος B, ξυλεία με τη μορφή 
πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, 
πριονιδίων, ροκανιδίων, απορ 
ριμμάτων και θραυσμάτων, τα 
οποία λαμβάνονται εξ ολοκλή 
ρου ή εν μέρει από Fraxinus 
L., Juglans ailantifolia Carr., 
Juglans mandshurica Maxim., 
Ulmus davidiana Planch. και 
Pterocarya rhoifolia Siebold & 
Zucc. 

καταγωγής Καναδά, Κίνας, Λαϊ 
κής Δημοκρατίας της Κορέας, 
Ιαπωνίας, Μογγολίας, Δημοκρα 
τίας της Κορέας, Ρωσίας, Ταϊ 
βάν και ΗΠΑ 

Επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία κατάγεται από 
μια περιοχή που αναγνωρίζεται ως απαλλαγ 
μένη από Agrilus planipennis Fairmaire, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 18 παράγραφος 2. Το όνομα της 
περιοχής θα αναφέρεται στα πιστοποιητικά 
που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 
1 σημείο ii). 

2.5. Ακόμη και εάν δεν περιλαμβάνε 
ται μεταξύ των κωδικών ΣΟ 
(CN codes) στο παράρτημα V 
μέρος B, μεμονωμένος φλοιός 
και αντικείμενα κατασκευα 
σμένα από φλοιό των Fraxinus 
L., Juglans ailantifolia Carr., 
Juglans mandshurica Maxim., 
Ulmus davidiana Planch. και 
Pterocarya rhoifolia Siebold & 
Zucc., καταγωγής Καναδά, 
Κίνας, Λαϊκή Δημοκρατίας της 
Κορέας, Ιαπωνίας, Μογγολίας, 
Δημοκρατίας της Κορέας, 
Ρωσίας, Ταϊβάν και ΗΠΑ 

Επίσημη δήλωση ότι ο φλοιός κατάγεται από 
μια περιοχή που αναγνωρίζεται ως απαλλαγ 
μένη από Agrilus planipennis Fairmaire, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 18 παράγραφος 2. Το όνομα της 
περιοχής θα αναφέρεται στα πιστοποιητικά 
που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 
1 σημείο ii). 
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▼M12 

3. ►M27 Ξυλεία Quercus L., 
εκτός εκείνης με τη μορφή: 

— πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, 
πριονιδιών, ροκανιδίων, 
απορριμμάτων και θραυσμά 
των, 

— βαρελιών, κάδων, ανοιχτών 
δοχείων και άλλων προϊ 
όντων βαρελοποιίας και των 
μερών τους, από ξύλεία, 
περιλαμβάνομένων και των 
καμπυλών βαρελοσανίδων 
(δούγες), όπου υπάρχουν 
έγγραφες αποδείξεις ότι η 
ξυλεία έχει παραχθεί ή κατα 
σκευασθεί με θερμική μετα 
χείριση για την επίτευξη ελά 
χιστης θερμοκρασίας 176 °C 
επί 20 λεπτά 

— Ξύλινων μέσων συσκευασιών 
όπως κιβώτια συσκευασίας, 
κιβώτια [boxes], καφάσια, 
κύλινδροι και παρόμοιες 
συσκευασίες, παλέτες, παλε 
τοκιβώτια, και άλλες επίπε 
δες επιφάνειες για φόρτωση, 
στεφάνια παλετών, ξύλινο 
υλικό σφήνωσης ή υποστήρι 
ξης φορτίων (dunnage), 
ακόμη και αν δεν χρησιμο 
ποιούνται πράγματι για τη 
μεταφορά κάθε είδους αντι 
κειμένων, εκτός των ξύλινων 
υλικών σφήνωσης ή υποστή 
ριξης φορτίων (dunnage), 
που είναι κατασκευασμένα 
από ξύλο του ιδίου τύπου 
και ποιότητας όπως η ξυλεία 
του φορτίου και που πληροί 
τις ίδιες φυτοϋγειονομικές 
απαιτήσεις της Ένωσης, 
όπως η ξυλεία του φορτίου, 

συμπεριλαμβανομένης, όμως, 
ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει 
τη φυσική της κυλινδρική επιφά 
νεια, καταγωγής ΗΠΑ. ◄ 

Επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία: 

α) έχει υποβληθεί σε πρίση ώστε να αφαιρε 
θεί εντελώς η στρόγγυλη επιφάνειά της· 

ή 

β) έχει αποφλοιωθεί και η περιεκτικότητά 
της σε νερό δεν υπερβαίνει το 20 %, 
εκφραζόμενη ως ποσοστό σε ξηρή ύλη· 

ή 

γ) έχει αποφλοιωθεί και έχει απολυμανθεί με 
κατάλληλη επεξεργασία με θερμό αέρα ή 
θερμό νερό· 

ή 

δ) στην περίπτωση πριστής ξυλείας, έχει 
υποστεί ξήρανση σε κλίβανο ώστε να 
περιέχει υγρασία κάτω του 20 %, εκφρα 
ζόμενη ως ποσοστό σε ξηρή ύλη, που επι 
τυγχάνεται με κατάλληλο πρόγραμμα χρό 
νου/θερμοκρασίας. Σχετικό αποδεικτικό 
στοιχείο αποτελεί η σήμανση kiln-dried 
ή K.D. ή άλλη διεθνώς αναγνωρισμένη 
σήμανση την οποία φέρει η ξυλεία ή η 
συσκευασία της σύμφωνα με την τρέ 
χουσα πρακτική 

__________ 

▼M27 

4.1 Ακόμη και αν δεν περιλαμβάνε 
ται μεταξύ των κωδικών ΣΟ 
(CN codes) που αναγράφονται 
στο παράρτημα V μέρος B, 
ξυλεία Betula L., εκτός εκείνης 
με τη μορφή 

— πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, 
πριονιδίων, ροκανιδίων, 
απορριμμάτων και θραυσμά 
των, τα οποία παράγονται εξ 
ολοκλήρου ή εν μέρει από τα 
εν λόγω δένδρα, 

Επίσημη δήλωση ότι: 

α) ο φλοιός και τουλάχιστον 2,5 cm του 
εξωτερικού σομφού έχουν αφαιρεθεί σε 
εγκατάσταση που έχει λάβει άδεια λει 
τουργίας και εποπτεύεται από την εθνική 
υπηρεσία φυτοπροστασίας, 

ή 

β) η ξυλεία έχει υποβληθεί σε ιοντίζουσα 
ακτινοβολία για την επίτευξη ελάχιστης 
απορροφούμενης δόσης 1 kGy σε όλο το 
ξύλο. 

▼B
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— ξύλινων μέσων συσκευασίας 
όπως κιβώτια συσκευασίας, 
κιβώτια [boxes], καφάσια, 
κύλινδροι και παρόμοιες 
συσκευασίες, παλέτες, παλε 
τοκιβώτια, και άλλες επίπε 
δες επιφάνειες για φόρτωση, 
στεφάνια παλετών, ξύλινο 
υλικό σφήνωσης ή υποστήρι 
ξης φορτίων (dunnage), ανε 
ξάρτητα από το αν χρησιμο 
ποιούνται πράγματι για τη 
μεταφορά κάθε είδους αντι 
κειμένων, ξύλινων υλικών 
σφήνωσης ή υποστήριξης 
φορτίων (dunnage), που 
είναι κατασκευασμένα από 
ξύλο του ιδίου τύπου και ποι 
ότητας όπως η ξυλεία του 
φορτίου και που πληροί τις 
ίδιες φυτοϋγειονομικές απαι 
τήσεις της Ένωσης, όπως η 
ξυλεία του φορτίου, 

αλλά συμπεριλαμβανομένης 
ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει 
την αρχική της κυλινδρική επι 
φάνεια καθώς και επίπλων και 
άλλων αντικειμένων κατασκευα 
σμένων από μη επεξεργασμένη 
ξυλεία καταγωγής Καναδά και 
ΗΠΑ, όπου είναι γνωστή η 
εμφάνιση Agrilus anxius Gory. 

4.2 Ακόμη και αν δεν περιλαμβάνε 
ται μεταξύ των κωδικών ΣΟ 
(CN codes) που αναγράφονται 
στο παράρτημα V μέρος B, η 
ξυλεία σε μορφή πλακιδίων, 
μικρών τεμαχίων, πριονιδίων, 
ροκανιδίων, απορριμμάτων και 
θραυσμάτων, που παράγονται 
εξ ολοκλήρου ή μερικώς από 
ξυλεία Betula L. 

Επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία κατάγεται από 
χώρα που αναγνωρίζεται ως απαλλαγμένη 
από Agrilus anxius Gory. 

4.3 Ακόμη και αν δεν περιλαμβάνε 
ται μεταξύ των κωδικών ΣΟ 
(CN codes) που αναγράφονται 
στο παράρτημα V μέρος B, 
φλοιός και αντικείμενα κατα 
σκευασμένα από φλοιό Betula 
L., καταγωγής Καναδά και 
ΗΠΑ όπου είναι γνωστή η 
ύπαρξη Agrilus anxius Gory. 

Επίσημη δήλωση ότι ο φλοιός είναι απαλλαγ 
μένος από ξύλο. 

▼M28 

5. ►M31 Ξυλεία Platanus L., 
εκτός ξυλείας σε μορφή: 

— πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, 
πριονιδιών, απορριμμάτων ή 
θραυσμάτων, 

— ξύλινου υλικού συσκευασίας 
όπως κιβώτια κάθε μεγέθους, 
καφάσια, τύμπανα και παρό 
μοιες συσκευασίες, απλές 

Επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία έχει υποστεί 
ξήρανση σε κλίβανο ώστε να περιέχει υγρα 
σία κάτω του 20 %, εκφραζόμενη ως ποσο 
στό ξηρής ύλης, που επιτυγχάνεται με κατάλ 
ληλο πρόγραμμα χρόνου/θερμοκρασίας. Σχε 
τικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η 
σήμανση «kiln-dried» ή «KD» ή άλλη διε 
θνώς αναγνωρισμένη σήμανση την οποία 
φέρει η ξυλεία ή η οιαδήποτε συσκευασία 
της σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτική 

▼M27
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παλέτες, παλετοκιβώτια και 
άλλες επίπεδες επιφάνειες για 
φόρτωση, στεφάνια παλετών, 
υλικό σφήνωσης φορτίων 
πλοίων, ανεξάρτητα από το 
αν χρησιμοποιούνται πράγ 
ματι για τη μεταφορά κάθε 
είδους αντικειμένων, εκτός 
των υλικών σφήνωσης φορ 
τίων πλοίων που είναι κατα 
σκευασμένα από ξύλο του 
ιδίου τύπου και ποιότητας 
όπως η ξυλεία του φορτίου 
και που πληροί τις ίδιες 
φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις 
της Ένωσης όπως και η ξυλεία 
του φορτίου, 

συμπεριλαμβανομένης της 
ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει 
τη φυσική της στρογγυλή επιφά 
νεια, καταγωγής Αρμενίας, Ελβε 
τίας ή ΗΠΑ. ◄ 

▼M12 

6. ►M27 Ξυλεία Populus L., 
εκτός εκείνης με τη μορφή: 

— πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, 
πριονιδιών, ροκανιδίων, 
απορριμμάτων ή θραυσμά 
των, 

— ξύλινων μέσων συσκευασίας 
όπως κιβώτια συσκευασίας, 
κιβώτια [boxes], καφάσια, 
κύλινδροι και παρόμοιες 
συσκευασίες, παλέτες, παλε 
τοκιβώτια, και άλλες επίπε 
δες επιφάνειες για φόρτωση, 
στεφάνια παλετών, ξύλινο 
υλικό σφήνωσης ή υποστήρι 
ξης φορτίων (dunnage), 
ακόμη και αν δεν χρησιμο 
ποιούνται πράγματι για τη 
μεταφορά κάθε είδους αντι 
κειμένων, ξύλινων υλικών 
σφήνωσης ή υποστήριξης 
φορτίων (dunnage), που 
είναι κατασκευασμένα από 
ξύλο του ιδίου τύπου και ποι 
ότητας όπως η ξυλεία του 
φορτίου και που πληροί τις 
ίδιες φυτοϋγειονομικές απαι 
τήσεις της Ένωσης, όπως η 
ξυλεία του φορτίου, 

συμπεριλαμβανομένης όμως της 
ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει 
τη φυσική της κυλινδρική επιφά 
νεια, καταγωγής χωρών της αμε 
ρικανικής ηπείρου. ◄ 

Επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία: 

— είναι αποφλοιωμένη, 

ή 

— έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο ώστε να 
περιέχει υγρασία κάτω του 20 %, εκφρα 
ζόμενη ως ποσοστό σε ξηρή ύλη, που επι 
τυγχάνεται με κατάλληλο πρόγραμμα χρό 
νου/θερμοκρασίας. Σχετικό αποδεικτικό 
στοιχείο αποτελεί η σήμανση «kiln-dried» 
ή «K.D.» ή άλλη διεθνώς αναγνωρισμένη 
σήμανση την οποία φέρει η ξυλεία ή η 
συσκευασία της σύμφωνα με την τρέ 
χουσα πρακτική 

▼M28
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▼M28 

7.1.1. Είτε αναφέρεται είτε όχι στους 
κωδικούς ΣΟ στο παράρτημα V 
μέρος B, η ξυλεία σε μορφή 
πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, 
πριονιδίων, απορριμμάτων ή 
θραυσμάτων, που λαμβάνονται 
εξ ολοκλήρου ή μερικώς από: 

— Acer saccharum Marsh., 
καταγωγής ΗΠΑ και Κανα 
δά, 

— Populus L., καταγωγής 
χωρών της αμερικανικής 
ηπείρου 

Επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία: 

α) έχει παραχθεί από αποφλοιωμένη στρογ 
γυλή ξυλεία, 

ή 

β) έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο ώστε να 
περιέχει υγρασία κάτω του 20 %, εκφρα 
ζόμενη ως ποσοστό σε ξηρή ύλη, που επι 
τυγχάνεται με κατάλληλο πρόγραμμα χρό 
νου/θερμοκρασίας, 

ή 

γ) έχει υποστεί κατάλληλο υποκαπνισμό 
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπε 
ται στο άρθρο 18 παράγραφος 2. Σχετικό 
αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η ανα 
γραφή στα πιστοποιητικά που αναφέρο 
νται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο 
ii) του δραστικού συστατικού, της ελάχι 
στης θερμοκρασίας της ξυλείας, της 
δόσης (g/m 

3 ) και του χρόνου έκθεσης (h), 

ή 

δ) έχει υποστεί κατάλληλη θερμική επεξερ 
γασία για την επίτευξη ελάχιστης θερμο 
κρασίας 56 °C για ελάχιστη διάρκεια 30 
συνεχόμενων λεπτών σε ολόκληρο το 
προφίλ του ξύλου (περιλαμβανομένου 
και του πυρήνα), για την οποία πρέπει 
να γίνεται μνεία στα πιστοποιητικά που 
αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 
1 σημείο ii) 

7.1.2. Είτε αναφέρεται είτε όχι στους 
κωδικούς ΣΟ στο παράρτημα V 
μέρος B, η ξυλεία σε μορφή 
πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, 
πριονιδίων, απορριμμάτων ή 
θραυσμάτων, που λαμβάνονται 
εξ ολοκλήρου ή μερικώς από: 

— Platanus L. καταγωγής 
Αρμενίας, Ελβετίας ή ΗΠΑ 

Επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία: 

α) έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο ώστε να 
περιέχει υγρασία κάτω του 20 %, εκφρα 
ζόμενη ως ποσοστό σε ξηρή ύλη, που επι 
τυγχάνεται με κατάλληλο πρόγραμμα χρό 
νου/θερμοκρασίας, 

ή 

β) έχει υποστεί κατάλληλο υποκαπνισμό 
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπε 
ται στο άρθρο 18 παράγραφος 2. Σχετικό 
αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η ανα 
γραφή στα πιστοποιητικά που αναφέρο 
νται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο 
ii) του δραστικού συστατικού, της ελάχι 
στης θερμοκρασίας της ξυλείας, της 
δόσης (g/m 

3 ) και του χρόνου έκθεσης (h), 

ή 

▼B
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γ) έχει υποστεί κατάλληλη θερμική επεξερ 
γασία για την επίτευξη ελάχιστης θερμο 
κρασίας 56 °C για ελάχιστη διάρκεια 30 
συνεχών λεπτών σε ολόκληρο το προφίλ 
του ξύλου (περιλαμβανομένου και του 
πυρήνα), για την οποία πρέπει να γίνεται 
μνεία στα πιστοποιητικά που αναφέρονται 
στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii). 

▼M12 

7.2. Σύμφωνα με τους κωδικούς ΣΟ 
που αναγράφονται στο παράρ 
τημα V μέρος B, η ξυλεία σε 
μορφή πλακιδίων, μικρών τεμα 
χίων, πριονιδίων, απορριμμάτων 
ή θραυσμάτων που λαμβάνονται 
εξ ολοκλήρου ή μερικώς από 
Quercus L. καταγωγής ΗΠΑ. 

Επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία 

α) έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο ώστε να 
περιέχει υγρασία κάτω του 20 %, εκφρα 
ζόμενη ως ποσοστό σε ξηρή ύλη, που επι 
τυγχάνεται με κατάλληλο πρόγραμμα χρό 
νου/θερμοκρασίας· 

ή 

β) έχει υποστεί κατάλληλο υποκαπνισμό 
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπε 
ται στο άρθρο 18 παράγραφος 2. Σχετικό 
αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η ανα 
γραφή στα πιστοποιητικά που αναφέρο 
νται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο 
ii) του δραστικού συστατικού, της ελάχι 
στης θερμοκρασίας της ξυλείας, της 
δόσης (g/m 

3 ) και του χρόνου έκθεσης (h)· 

ή 

►M27 (c) έχει υποβληθεί κατάλληλη θερ 
μική μεταχείριση για την επίτευξη ελάχι 
στης θερμοκρασίας 56 °C για ελάχιστη 
διάρκεια 30 συνεχών λεπτών σε ολόκληρη 
την διατομή (profile) του ξύλου (συμπερι 
λαμβανομένου και του κέντρου), το τελευ 
ταίο να αναγράφεται στα πιστοποιητικά 
που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγρα 
φος 1 σημείο ii). ◄ 

7.3. Μεμονωμένος φλοιός κωνοφό 
ρων (Coniferales) καταγωγής 
μη ευρωπαϊκών χωρών. 

►M27 Επίσημη δήλωση ότι ο μεμονωμένος 
φλοιός: 

α) έχει υποβληθεί κατάλληλο υποκαπνισμό 
με προϊόν υποκαπνισμού που έχει εγκριθεί 
σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζε 
ται στο άρθρο 18 παράγραφος 2. Σχετικό 
αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η ανα 
γραφή στα πιστοποιητικά που αναφέρο 
νται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο 
ii) της δραστικής ουσίας, της ελάχιστης 
θερμοκρασίας του φλοιού, της δόσης 
(g/m 

3 ) και του χρόνου έκθεσης (h), 

ή 

β) έχει υποβληθεί κατάλληλη θερμική μετα 
χείριση για την επίτευξη ελάχιστης θερμο 
κρασίας 56°C για ελάχιστη διάρκεια 30 
συνεχών λεπτών σε ολόκληρη την δια 
τομή (profile) του φλοιού (περιλαμβανο 
μένου και του κέντρου του), το τελευταίο 
να αναγράφεται στα πιστοποιητικά που 
αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 
1 σημείο ii), 

και 

▼M28
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επίσημη δήλωση ότι μετά την μεταχείριση ο 
φλοιός μεταφέρθηκε μέχρι την έξοδο από τη 
χώρα που εκδίδει τη δήλωση αυτή εκτός της 
περιόδου πτήσης του φορέα Monochamus, 
λαμβανομένου υπόψη ενός περιθωρίου ασφά 
λειας τεσσάρων επιπλέον εβδομάδων κατά 
την έναρξη και τη λήξη της αναμενόμενης 
πτητικής περίοδου, ή με προστατευτική 
κάλυψη που εξασφαλίζει ότι η μόλυνση με 
τον Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et 
Βόhrer) nickle et al. ή τον φορέα του δεν 
είναι δυνατή. ◄ 

▼M31 

7.4. Έστω κι αν δεν συμπεριλαμβά 
νεται στους κωδικούς ΣΟ στο 
μέρος Β του παραρτήματος V, 
ξυλεία Amelanchier Medik., 
Aronia Medik., Cotoneaster 
Medik., Crataegus L., Cydonia 
Mill., Malus Mill., Prunus L., 
Pyracantha M. Roem., Pyrus 
L. και Sorbus L., άλλη από την 
ξυλεία σε μορφή: 

— πλακιδίων, πριονιδιών και 
ροκανιδιών, τα οποία λαμβά 
νονται εξολοκλήρου ή εν 
μέρει από τα εν λόγω φυτά, 

— ξύλινου υλικού συσκευασίας 
όπως κιβώτια κάθε μεγέθους, 
καφάσια, τύμπανα και παρό 
μοιες συσκευασίες, απλές 
παλέτες, παλετοκιβώτια και 
άλλες επίπεδες επιφάνειες 
για φόρτωση, στεφάνια παλε 
τών, υλικό σφήνωσης φορ 
τίων πλοίων, ανεξάρτητα 
από το αν χρησιμοποιούνται 
πράγματι για τη μεταφορά 
κάθε είδους αντικειμένων, 
εκτός των υλικών σφήνωσης 
φορτίων πλοίων που είναι 
κατασκευασμένα από ξύλο 
του ιδίου τύπου και ποι 
ότητας όπως η ξυλεία του 
φορτίου και που πληροί τις 
ίδιες φυτοϋγειονομικές απαι 
τήσεις της Ένωσης όπως και 
η ξυλεία του φορτίου, 

αλλά συμπεριλαμβανομένης της 
ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει 
τη φυσική της στρογγυλή επιφά 
νεια, καταγωγής Καναδά ή 
ΗΠΑ. 

Επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία: 

α) προέρχεται από περιοχή απαλλαγμένη από 
Saperda candida Fabricius, όπως διαπι 
στώθηκε από την εθνική υπηρεσία φυτο 
προστασίας της χώρας καταγωγής, σύμ 
φωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για 
τα φυτοϋγειονομικά μέτρα, γεγονός που 
δηλώνεται στα πιστοποιητικά που αναφέ 
ρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 
σημείο ii), στο σημείο «Πρόσθετη δήλω 
ση», 

ή 

β) έχει υποστεί κατάλληλη θερμική επεξερ 
γασία για την επίτευξη ελάχιστης θερμο 
κρασίας 56 °C για ελάχιστη διάρκεια 30 
λεπτών συνεχώς σε ολόκληρο το προφίλ 
του ξύλου, γεγονός που θα πρέπει να 
δηλώνεται στα πιστοποιητικά που αναφέ 
ρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 
σημείο ii), 

ή 

γ) έχει εκτεθεί σε κατάλληλη ιοντίζουσα 
ακτινοβολία ώστε να επιτευχθεί ελάχιστη 
απορροφηθείσα δόση 1 kGy σε ολόκληρη 
τη μάζα του ξύλου, γεγονός που θα πρέπει 
να δηλώνεται στα πιστοποιητικά που ανα 
φέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 
σημείο ii). 

▼M12



 

02000L0029 — EL — 01.04.2018 — 026.001 — 80 

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα Ειδικές απαιτήσεις 

7.5. Έστω κι αν δεν συμπεριλαμβά 
νεται στους κωδικούς ΣΟ στο 
μέρος Β του παραρτήματος V, 
ξυλεία σε μορφή πλακιδίων που 
λαμβάνονται εξολοκλήρου ή εν 
μέρει από Amelanchier Medik., 
Aronia Medik., Cotoneaster 
Medik., Crataegus L., Cydonia 
Mill., Malus Mill., Prunus L., 
Pyracantha M. Roem., Pyrus 
L. και Sorbus L. καταγωγής 
Καναδά ή ΗΠΑ. 

Επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία: 

α) προέρχεται από περιοχή απαλλαγμένη από 
Saperda candida Fabricius, όπως διαπι 
στώθηκε από την εθνική υπηρεσία φυτο 
προστασίας της χώρας καταγωγής, σύμ 
φωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για 
τα φυτοϋγειονομικά μέτρα, γεγονός που 
δηλώνεται στα πιστοποιητικά που αναφέ 
ρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 
σημείο ii), στο σημείο «Πρόσθετη δήλω 
ση», 

ή 

β) έχει κατατμηθεί σε τεμάχια πάχους και 
πλάτους έως 2,5 cm, 

ή 

γ) έχει υποστεί κατάλληλη θερμική επεξερ 
γασία για την επίτευξη ελάχιστης θερμο 
κρασίας 56 °C για ελάχιστη διάρκεια 30 
λεπτών σε ολόκληρο το προφίλ των πλα 
κιδίων, γεγονός που θα πρέπει να δηλώ 
νεται στα πιστοποιητικά που αναφέρονται 
στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii). 

▼M27 

__________ 

▼B 

8.1. Φυτά κωνοφόρων (Coniferales) 
εκτός των καρπών και των σπό 
ρων προς σπορά που κατάγονται 
από χώρες εκτός Ευρώπης 

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που 
ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 1, κατά περί 
πτωση επίσημη δήλωση ότι τα φυτά παρήχ 
θησαν σε φυτώρια και ότι ο τόπος παραγω 
γής είναι απαλλαγμένος από Pissodes spp. 
(είδος εκτός Ευρώπης) 

8.2. Φυτά κωνοφόρων (Coniferales) 
εκτός των καρπών και των σπό 
ρων προς σπορά ύψους 3 
μέτρων και άνω, που κατάγονται 
από χώρες εκτός Ευρώπης 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο 
παράρτημα III μέρος Α σημείο Ι και στο 
παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημείο 
8.1, κατά περίπτωση επίσημη δήλωση ότι 
τα φυτά παρήχθησαν σε φυτώρια και ότι ο 
τόπος παραγωγής είναι απαλλαγμένος από 
Scolytidae spp. (είδος εκτός Ευρώπης) 

9. Φυτά Pinus L., για φύτευση, 
εκτός των σπόρων προς σπορά 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο 
παράρτημα III μέρος Α σημείο 1 και στο 
παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 
8.1 και 8.2, κατά περίπτωση επίσης δήλωση 
ότι δεν έχουν παρατηρηθεί στο πεδίο παρα 
γωγής ούτε στο άμεσο περιβάλλον του, συμ 
πτώματα Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers ή 
Scirrhia pini Funk et Parker από την έναρξη 
της τελευταίας πλήρους βλασικής περιόδου 

▼M31
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10. Φυτά Abies Mill., Larix Mill., 
Picea A. Dietr., Pinus L. Pseu
dotsuga Carr. και Tsuga Carr., 
εκτός των σπόρων προς σπορά 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο 
παράρτημα III μέρος Α σημείο 1 και στο 
παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 
8.1 και 8.2 ή 9, κατά περίπτωση επίσημη 
δήλωση ότι δεν έχουν παρατηρηθεί στο 
πεδίο παραγωγής ούτε στο άμεσο περιβάλλον 
του, συμπτώματα Melampsora medusae Thü
men από την έναρξη της τελευταίας πλήρους 
βλαστικής περιόδου 

▼M12 

11.01. Φυτά Quercus L., εκτός των 
καρπών και σπόρων, καταγωγής 
ΗΠΑ. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
ισχύουν για τα φυτά που απαριθμούνται στο 
παράρτημα III.A/2, επίσημη δήλωση ότι τα 
φυτά προέρχονται από περιοχές που είναι 
γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από Cerato
cystis fagacearum (Bretz) Hunt. 

11.1. Φυτά Castanea Mill. και Quer
cus L., εκτός των καρπών και 
σπόρων, καταγωγής μη ευρωπαϊ 
κών χωρών. 

Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που 
ισχύουν για τα φυτά που απαριθμούνται στο 
παράρτημα III.A/2 και IV.A.I/11.01, επίσημη 
δήλωση ότι δεν έχουν παρατηρηθεί συμπτώ 
ματα Cronartium spp. (μη ευρωπαϊκού) στον 
τόπο παραγωγής ή στο άμμεσο περιβάλλον 
του από την έναρξη του τελευταίου πλήρους 
κύκλου βλάστησης 

▼B 

11.2. Φυτά Castanea Mill. και Quer
cus L., για φύτευση, εκτός των 
σπόρων για σπορά 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
ισχύουν για τα φυτά που καταγράφονται 
στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 2 και 
στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I 
σημείο 11.1, επίσημη δήλωση ότι: 

α) τα φυτά κατάγονται από περιοχές που 
αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από 
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr ή 

β) ότι δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα 
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr 
από την αρχή της τελευταίας πλήρους 
βλαστικής περιόδου, ούτε εντός του 
πεδίου παραγωγής ούτε στο άμεσο περι 
βάλλον του 

▼M3 

11.3. Τα φυτά του Corylus L., που 
προορίζονται για φύτευση, 
εκτός από τους σπόρους προς 
σπορά, καταγωγής Καναδά και 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμε 
ρικής 

Επίσημη δήλωση ότι τα φυτά έχουν καλλιερ 
γηθεί σε φυτώρια και: 

α) προέρχονται από περιοχή που αναγνωρί 
στηκε από την εθνική υπηρεσία προστα 
σίας φυτών της χώρας εξαγωγής, ως 
απαλλαγμένη από Anisogramma anomala 
(Peck) E. Müller, σύμφωνα με τα σχετικά 
διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά 
μέτρα και αναφέρεται στη στήλη «Συ 
μπληρωματική δήλωση» των πιστοποι 
ητικών των άρθρων 7 ή 8 της παρούσας 
οδηγίας, 

ή 

▼B
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β) προέρχονται από τόπο παραγωγής που 
αναγνωρίστηκε από την εθνική υπηρεσία 
προστασίας φυτών της εν λόγω χώρας, ως 
απαλλαγμένος από Anisogramma ano
mala (Peck) E. Müller κατά τους επίση 
μους ελέγχους που διενεργήθηκαν στον 
τόπο παραγωγής ή στο άμεσο περιβάλλον 
από την έναρξη των τελευταίων τριών 
πλήρων βλαστικών περιόδων, σύμφωνα 
με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα 
φυτοϋγειονομικά μέτρα και αναφέρεται 
στη στήλη «Συμπληρωματική δήλωση» 
των πιστοποιητικών των άρθρων 7 ή 8 
της παρούσας οδηγίας και έχει αναγνωρι 
σθεί ως απαλλαγμένος από Anisogramma 
anomala (Peck) E. Müller 

▼M27 

11.4. Φυτά Fraxinus L., Juglans aila
ntifolia Carr., Juglans mandshu
rica Maxim., Ulmus davidiana 
Planch. και Pterocarya rhoifolia 
Siebold & Zucc., εκτός των καρ 
πών και των σπόρων προς σπο 
ρά, που περιλαμβάνουν όμως 
κομμένους κλάδους με ή χωρίς 
φύλλωμα, καταγωγής Καναδά, 
Κίνας, Λαϊκής Δημοκρατίας της 
Κορέας, Ιαπωνίας, Μογγολίας, 
Δημοκρατίας της Κορέας, 
Ρωσίας, Ταϊβάν και ΗΠΑ 

Επίσημη δήλωση ότι τα φυτά κατάγονται από 
περιοχή που αναγνωρίζεται ως απαλλαγμένη 
από Agrilus planipennisFairmaire, σύμφωνα 
με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 
18 παράγραφος 2. Το όνομα της περιοχής 
αναγράφεται στα πιστοποιητικά που 
αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 
σημείο ii). 

11.5 Φυτά Betula L., εκτός των καρ 
πών και των σπόρων προς σπο 
ρά, περιλαμβανομένων όμως 
κομμένων κλάδων Betula L. με 
ή χωρίς φύλλωμα 

Επίσημη δήλωση ότι τα φυτά κατάγονται από 
χώρα που αναγνωρίζεται ως απαλλαγμένη 
από Agrilus anxius Gory. 

▼M28 

12. Φυτά Platanus L., για φύτευση, 
εκτός σπόρων προς σπορά, 
καταγωγής Αρμενίας Ελβετίας 
ή ΗΠΑ 

Επίσημη δήλωση ότι δεν έχουν παρατηρηθεί 
συμπτώματα Ceratocystis platani (J. M. Wal
ter) Engelbr. & T. C. Harr. στον τόπο παρα 
γωγής ή στο άμεσο περιβάλλον αυτού, από 
την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστι 
κής περιόδου 

▼B 

13.1. Φυτά Populus L., που προορίζο 
νται για φύτευση εκτός των σπό 
ρων προς σπορά, καταγωγής τρί 
των χωρών 

Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που 
ισχύουν για τα φυτά που καταγράφονται 
στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 3, επί 
σημη δήλωση ότι δεν παρετηρήθη κανένα 
σύμπτωμα της Melampsora medusae Thümen 
από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλα 
στικής περιόδου στον τόπο παραγωγής ή στο 
άμεσο περιβάλλον του 

▼M3
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13.2. Φυτά Populus L., που προορίζο 
νται για φύτευση εκτός των καρ 
πών και των σπόρων προς σπο 
ρά, καταγωγής χωρών της αμε 
ρικανικής ηπείρου 

Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που 
ισχύουν για τα φυτά που καταγράφονται 
στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 3 και 
στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I 
σημείο 13.1 επίσημη δήλωση ότι δεν παρε 
τηρήθη κανένα σύμπτωμα Mycosphaerella 
populorum G. E. Thompson από την αρχή 
της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου 
στον τόπο παραγωγής ή στο άμεσο περιβάλ 
λον του 

14. Φυτά Ulmus L., για φύτευση, 
εκτός των σπόρων προς σπορά, 
καταγωγής χωρών της Βορείου 
Αμερικής 

►M31 Με την επιφύλαξη των διατάξεων 
που ισχύουν για τα φυτά που καταγράφονται 
στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I 
σημείο 11.4, επίσημη δήλωση ότι δεν παρα 
τηρήθηκε κανένα σύμπτωμα παρουσίας του 
Candidatus Phytoplasma ulmi από την 
έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής 
περιόδου στον τόπο παραγωγής ή στο 
άμεσο περιβάλλον του. ◄ 

▼M31 

14.1. Φυτά προς φύτευση, εκτός των 
εμβολίων, των μοσχευμάτων, 
των φυτών σε ιστοκαλλιέργεια, 
της γύρης και των σπόρων, 
Amelanchier Medik., Aronia 
Medik., Cotoneaster Medik., 
Crataegus L., Cydonia Mill., 
Malus Mill., Prunus L., Pyra
cantha M. Roem., Pyrus L. και 
Sorbus L. καταγωγής Καναδά ή 
ΗΠΑ. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο 
παράρτημα III μέρος Α σημεία 9 και 18, 
στο παράρτημα III μέρος Β σημείο 1 και 2 
ή στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I 
σημεία 17, 19,1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1 
και 23.2, κατά περίπτωση, επίσημη δήλωση 
σύμφωνα με την οποία τα φυτά: 

α) έχουν καλλιεργηθεί καθ' όλη τη διάρκεια 
της ανάπτυξής τους σε περιοχή απαλλαγ 
μένη από Saperda candida Fabricius, 
όπως διαπιστώθηκε από την εθνική υπη 
ρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγω 
γής, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρό 
τυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα, γεγο 
νός που δηλώνεται στα πιστοποιητικά που 
αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 
σημείο ii), στο σημείο «Πρόσθετη δήλω 
ση», 

ή 

β) έχουν καλλιεργηθεί για περίοδο τουλάχι 
στον δύο ετών πριν από την εξαγωγή ή, 
στην περίπτωση φυτών που είναι ηλικίας 
μικρότερης των δύο ετών, καθ' όλη τη 
διάρκεια της ανάπτυξής τους σε τόπο 
παραγωγής που έχει διαπιστωθεί ότι 
είναι απαλλαγμένος από Saperda candida 
Fabricius σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή 
πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα: 

i) ο οποίος έχει καταχωριστεί και επο 
πτεύεται από την εθνική υπηρεσία 
φυτοπροστασίας της χώρας καταγω 
γής, 

και 

ii) ο οποίος υποβάλλεται ετησίως σε δύο 
επίσημους ελέγχους για τυχόν ενδεί 
ξεις της παρουσίας Saperda candida 
Fabricius, που διενεργούνται σε 
κατάλληλες χρονικές στιγμές, 

και 

▼B
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iii) στον οποίο τα φυτά καλλιεργούνται 
σε τοποθεσία: 

— με πλήρη φυσική προστασία από 
την εισαγωγή της Saperda can
dida Fabricius, 

ή 

— στην οποία εφαρμόζονται κατάλ 
ληλες προληπτικές μεταχειρίσεις 
και η οποία περιβάλλεται από 
ζώνη απομόνωσης με πλάτος του 
λάχιστον 500 μέτρων στην οποία 
διενεργούνται ετησίως σε κατάλ 
ληλες χρονικές στιγμές επίσημες 
έρευνες για να επιβεβαιωθεί η 
απουσία της Saperda candida 
Fabricius, 

και 

iv) ακριβώς πριν από την εξαγωγή, τα 
φυτά υποβάλλονται σε σχολαστικό 
έλεγχο για να εντοπιστεί τυχόν παρου 
σία της Saperda candida Fabricius, 
ιδίως στα στελέχη των φυτών, μεταξύ 
άλλων και με δειγματοληψία κατα 
στροφής όπου χρειάζεται. 

▼M27 
__________ 

▼B 
16.1. Καρποί Citrus L., Fortunella 

Swingle, Poncirus Raf., και τα 
υβρίδιά τους, καταγωγής τρίτων 
χωρών 

Οι καρποί πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από 
μίσχους και φύλλα και η συσκευασία να 
φέρει το ενδεδειγμένο σήμα καταγωγής 

▼M31 
16.2. Φυτά Citrus L., Fortunella 

Swingle, Poncirus Raf., Microci
trus Swingle, Naringi Adans., 
Swinglea Merr. και τα υβρίδιά 
τους, καταγωγής τρίτων χωρών 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
ισχύουν για τους καρπούς που αναφέρονται 
στα σημεία 16.1, 16.3, 16.4, 16.5 και 16.6 
του κεφαλαίου I του μέρους Α του παραρτή 
ματος IV, επίσημη δήλωση σύμφωνα με την 
οποία: 

α) οι καρποί προέρχονται από χώρα αναγνω 
ρισμένα απαλλαγμένη από Xanthomonas 
citri pv. citri και Xanthomonas citri pv. 
aurantifolii σύμφωνα με τα σχετικά διε 
θνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά 
μέτρα, εφόσον αυτό το καθεστώς απαλλα 
γής έχει δηλωθεί γραπτώς εκ των προτέ 
ρων στην Επιτροπή από την εθνική υπη 
ρεσία φυτοπροστασίας της οικείας τρίτης 
χώρας, 

ή 

β) οι καρποί προέρχονται από περιοχή της 
χώρας καταγωγής η οποία έχει αναγνωρι 
στεί από την εθνική υπηρεσία φυτοπρο 
στασίας της χώρας ως απαλλαγμένη από 
Xanthomonas citri pv. citri και Xanthomo
nas citri pv. aurantifolii σύμφωνα με τα 
σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγει 
ονομικά μέτρα, γεγονός που δηλώνεται 
στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο 
άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii), στο 

▼M31
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σημείο «Πρόσθετη δήλωση», και εφόσον 
αυτό το καθεστώς απαλλαγής έχει δηλω 
θεί γραπτώς εκ των προτέρων στην Επι 
τροπή από την εθνική υπηρεσία φυτοπρο 
στασίας της οικείας τρίτης χώρας, 

ή 

γ) οι καρποί προέρχονται από τόπο παραγω 
γής τον οποίο η εθνική υπηρεσία φυτο 
προστασίας της χώρας καταγωγής έχει 
χαρακτηρίσει απαλλαγμένο από Xantho
monas citri pv. citri και Xanthomonas 
citri pv. aurantifolii σύμφωνα με τα σχε 
τικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγει 
ονομικά μέτρα, γεγονός που δηλώνεται 
στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο 
άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii), στο 
σημείο «Πρόσθετη δήλωση», 

ή 

δ) η τοποθεσία παραγωγής και ο περιβάλλων 
χώρος αυτής υποβάλλονται σε κατάλλη 
λες μεταχειρίσεις και καλλιεργητικές πρα 
κτικές για την καταπολέμηση των Xanth
omonas citri pv. citri και Xanthomonas 
citri pv. aurantifolii, 

και 

οι καρποί έχουν υποβληθεί σε μεταχείριση 
με ορθοφαινυλοφαινολικό νάτριο ή άλλη 
κατάλληλη μεταχείριση, η οποία δηλώνε 
ται στα πιστοποιητικά που αναφέρονται 
στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii), 
εφόσον η μέθοδος μεταχείρισης έχει 
δηλωθεί γραπτώς εκ των προτέρων στην 
Επιτροπή από την εθνική υπηρεσία φυτο 
προστασίας της οικείας τρίτης χώρας, 

και 

επίσημοι έλεγχοι που διενεργήθηκαν σε 
κατάλληλες χρονικές στιγμές πριν την 
εξαγωγή έχουν δείξει ότι οι καρποί είναι 
απαλλαγμένοι από συμπτώματα Xantho
monas citri pv. citri και Xanthomonas 
citri pv. aurantifolii, 

και 

πληροφορίες ιχνηλασιμότητας περιλαμβά 
νονται στα πιστοποιητικά που αναφέρονται 
στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii), 

ή 

ε) στην περίπτωση καρπών που προορίζο 
νται για βιομηχανική μεταποίηση, επίση 
μοι έλεγχοι που διενεργήθηκαν πριν την 
εξαγωγή έχουν δείξει ότι οι καρποί είναι 
απαλλαγμένοι από συμπτώματα Xantho
monas citri pv. citri και Xanthomonas 
citri pv. aurantifolii, 

και 
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η τοποθεσία παραγωγής και ο περιβάλλων 
χώρος αυτής υποβάλλονται σε κατάλλη 
λες μεταχειρίσεις και καλλιεργητικές πρα 
κτικές για την καταπολέμηση των Xanth
omonas citri pv. citri και Xanthomonas 
citri pv. aurantifolii, 

και 

η μετακίνηση, η αποθήκευση και η μετα 
ποίηση πραγματοποιούνται υπό συνθήκες 
που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδι 
κασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 
παράγραφος 2, 

και 

οι καρποί έχουν μεταφερθεί σε μεμονωμέ 
νες συσκευασίες που φέρουν ετικέτα, η 
οποία περιλαμβάνει κωδικό ιχνηλασιμότη 
τας και την ένδειξη ότι οι καρποί προορί 
ζονται για βιομηχανική μεταποίηση, 

και 

πληροφορίες ιχνηλασιμότητας περιλαμβά 
νονται στα πιστοποιητικά που αναφέρονται 
στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii). 

16.3. Καρποί Citrus L., Fortunella 
Swingle, Poncirus Raf. και των 
υβριδίων τους, καταγωγής τρί 
των χωρών 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
ισχύουν για τους καρπούς που αναφέρονται 
στα σημεία 16.1, 16.2, 16.4 και 16.5 του 
κεφαλαίου I του μέρους Α του παραρτήματος 
IV, επίσημη δήλωση σύμφωνα με την οποία: 

α) οι καρποί προέρχονται από χώρα αναγνω 
ρισμένα απαλλαγμένη από Cercospora 
angolensis Carv. et Mendes σύμφωνα με 
τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋ 
γειονομικά μέτρα, εφόσον αυτό το καθε 
στώς απαλλαγής έχει δηλωθεί γραπτώς εκ 
των προτέρων στην Επιτροπή από την 
εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της 
οικείας τρίτης χώρας, 

ή 

β) οι καρποί προέρχονται από περιοχή ανα 
γνωρισμένα απαλλαγμένη από Cercospora 
angolensis Carv. et Mendes σύμφωνα με 
τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋ 
γειονομικά μέτρα, γεγονός που δηλώνεται 
στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο 
άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii), στο 
σημείο «Πρόσθετη δήλωση», και εφόσον 
αυτό το καθεστώς απαλλαγής έχει δηλω 
θεί γραπτώς εκ των προτέρων στην Επι 
τροπή από την εθνική υπηρεσία φυτοπρο 
στασίας της οικείας τρίτης χώρας, 

ή 

▼M31



 

02000L0029 — EL — 01.04.2018 — 026.001 — 87 

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα Ειδικές απαιτήσεις 

γ) δεν έχουν διαπιστωθεί συμπτώματα από 
Cercospora angolensis Carv. et Mendes 
στην τοποθεσία παραγωγής και τον περι 
βάλλοντα χώρο αυτής από την έναρξη της 
τελευταίας βλαστικής περιόδου και κανέ 
νας από τους καρπούς που συλλέχθηκαν 
στην τοποθεσία παραγωγής δεν εμφάνισε, 
κατά την ενδεδειγμένη επίσημη εξέταση, 
συμπτώματα προσβολής από τον μικροορ 
γανισμό αυτόν. 

16.4. Καρποί Citrus L., Fortunella 
Swingle, Poncirus Raf. και των 
υβριδίων τους, εκτός από τους 
καρπούς Citrus aurantium L. 
και Citrus latifolia Tanaka, 
καταγωγής τρίτων χωρών 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
ισχύουν για τους καρπούς που αναφέρονται 
στα σημεία 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 και 16.6 
του κεφαλαίου I του μέρους Α του παραρτή 
ματος IV, επίσημη δήλωση σύμφωνα με την 
οποία: 

α) οι καρποί προέρχονται από χώρα αναγνω 
ρισμένα απαλλαγμένη από Phyllosticta 
citricarpa (McAlpine) Van der Aa σύμ 
φωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για 
τα φυτοϋγειονομικά μέτρα, εφόσον αυτό 
το καθεστώς απαλλαγής έχει δηλωθεί γρα 
πτώς εκ των προτέρων στην Επιτροπή 
από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας 
της οικείας τρίτης χώρας, 

ή 

β) οι καρποί προέρχονται από περιοχή της 
χώρας καταγωγής η οποία έχει αναγνωρι 
στεί από την εθνική υπηρεσία φυτοπρο 
στασίας της χώρας ως απαλλαγμένη από 
Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van 
der Aa σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή 
πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα, 
γεγονός που δηλώνεται στα πιστοποιητικά 
που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγρα 
φος 1 σημείο ii), στο σημείο «Πρόσθετη 
δήλωση», και εφόσον αυτό το καθεστώς 
απαλλαγής έχει δηλωθεί γραπτώς εκ των 
προτέρων στην Επιτροπή από την εθνική 
υπηρεσία φυτοπροστασίας της οικείας τρί 
της χώρας, 

ή 

γ) οι καρποί προέρχονται από τόπο παραγω 
γής τον οποίο η εθνική υπηρεσία φυτο 
προστασίας της χώρας καταγωγής έχει 
χαρακτηρίσει απαλλαγμένο από Phyllo
sticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa 
σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα 
για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα, γεγονός 
που δηλώνεται στα πιστοποιητικά που 
αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 
1 σημείο ii), στο σημείο «Πρόσθετη 
δήλωση», 

και 

οι καρποί έχουν βρεθεί απαλλαγμένοι από 
συμπτώματα Phyllosticta citricarpa 
(McAlpine) Van der Aa κατόπιν επίσημου 
ελέγχου αντιπροσωπευτικού δείγματος, 
όπως ορίζεται σύμφωνα με διεθνή πρότυ 
πα, 

ή 
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δ) οι καρποί προέρχονται από τοποθεσία 
παραγωγής που υποβάλλεται σε κατάλλη 
λες μεταχειρίσεις και καλλιεργητικές πρα 
κτικές για την καταπολέμηση της Phyllo
sticta citricarpa (McAlpine) van der Aa, 

και 

έχουν διεξαχθεί επίσημοι έλεγχοι στην 
τοποθεσία παραγωγής κατά τη διάρκεια 
της καλλιεργητικής περιόδου μετά την 
έναρξη της τελευταίας βλαστικής περιό 
δου και δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα 
Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van 
der Aa στους καρπούς, 

και 

οι καρποί που συλλέχθηκαν από την εν 
λόγω τοποθεσία παραγωγής έχουν βρεθεί 
απαλλαγμένοι από συμπτώματα Phyllo
sticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa 
κατόπιν επίσημου ελέγχου αντιπροσωπευ 
τικού δείγματος, όπως ορίζεται σύμφωνα 
με διεθνή πρότυπα, πριν από την εξαγωγή, 

και 

πληροφορίες ιχνηλασιμότητας περιλαμβά 
νονται στα πιστοποιητικά που αναφέρο 
νται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο 
ii), 

ή 

ε) στην περίπτωση καρπών που προορίζο 
νται για βιομηχανική μεταποίηση, οι καρ 
ποί έχουν βρεθεί απαλλαγμένοι από συμ 
πτώματα Phyllosticta citricarpa (McAlpi
ne) Van der Aa κατόπιν επίσημου ελέγχου 
αντιπροσωπευτικού δείγματος, όπως ορί 
ζεται σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, πριν 
από την εξαγωγή, 

και 

δήλωση σύμφωνα με την οποία οι καρποί 
προέρχονται από τοποθεσία παραγωγής 
που υποβάλλεται σε κατάλληλες μεταχει 
ρίσεις για την καταπολέμηση της Phyllo
sticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa 
σε κατάλληλες χρονικές στιγμές περιλαμ 
βάνεται στα πιστοποιητικά που αναφέρο 
νται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο 
ii), στο σημείο «Πρόσθετη δήλωση», 

και 

η μετακίνηση, η αποθήκευση και η μετα 
ποίηση πραγματοποιούνται υπό συνθήκες 
που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδι 
κασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 
παράγραφος 2, 

και 

οι καρποί έχουν μεταφερθεί σε μεμονωμέ 
νες συσκευασίες που φέρουν ετικέτα, η 
οποία περιλαμβάνει κωδικό ιχνηλασιμότη 
τας και την ένδειξη ότι οι καρποί προορί 
ζονται για βιομηχανική μεταποίηση, 

και 
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πληροφορίες ιχνηλασιμότητας περιλαμβά 
νονται στα πιστοποιητικά που αναφέρονται 
στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii). 

▼B 

16.5. Καρποί Citrus L., Fortunella 
Swingle, Poncirus Raf., και τα 
υβρίδιά τους που κατάγονται 
από τρίτες χώρες εκτός Ευρώπης 
όπου, στους εν λόγω καρπούς 
εμφανίζονται Tephritidae (είδη 
εκτός Ευρώπης) 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
ισχύουν για τους καρπούς που αναφέρονται 
►M22 __________ ◄ 3 και στο παράρ 
τημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 16.1, 
16.2 και 16.3, επίσημη δήλωση: 

α) ότι οι καρποί κατάγονται από περιοχές 
που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες 
από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό ή, 
αν δεν μπορεί να πληροί την προϋπόθεση 
αυτή 

β) ότι δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σύμ 
πτωμα παρουσίας του εν λόγω επιβλαβούς 
οργανισμού ούτε στο πεδίο παραγωγής 
ούτε στο άμεσο περιβάλλον του κατά 
τους επισήμους ελέγχους που διεξήχθησαν 
τουλάχιστον μία φορά το μήνα κατά τους 
τρεις μήνες που προηγούνται της συγκο 
μιδής και κανένας από τους καρπούς της 
συγκομιδής του τόπου παραγωγής δεν 
παρουσίασε, κατά την ενδεδειγμένη επί 
σημη εξέταση, συμπτώματα παρουσίας 
του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού 

γ) ότι οι καρποί βρέθηκαν, κατά την επίσημη 
εξέταση αντιπροσωπευτικών δειγμάτων, 
απαλλαγμένοι από τους εν λόγω επιβλα 
βείς οργανισμούς σε όλα τα στάδια ανά 
πτυξής τους ή, αν δεν μπορεί να πληροί 
ούτε και αυτόν τον όρο 

δ) ότι οι καρποί έχουν υποβληθεί στην 
κατάλληλη αγωγή· οποιαδήποτε αποδεκτή 
επεξεργασία με θερμό ατμό, ψυχρή επε 
ξεργασία ή αγωγή ταχείας καταψύξεως, 
η οποία έχει αποδειχτεί ότι είναι αποτελε 
σματική για την καταπολέμηση του εν 
λόγω επιβλαβούς οργανισμού χωρίς να 
βλάπει τον καρπό και, όταν δεν είναι δια 
θέσιμη, χημική αγωγή εφόσον είναι απο 
δεκτή από την κοινοτική νομοθεσία 

▼M31 

16.6. Καρποί Capsicum (L.), Citrus 
L., εκτός των Citrus limon (L.) 
Osbeck και Citrus aurantiifolia 
(Christm.) Swingle, Prunus per
sica (L.) Batsch και Punica gra
natum L. καταγωγής χωρών της 
αφρικανικής ηπείρου, Πράσινου 
Ακρωτηρίου, Αγίας Ελένης, 
Μαδαγασκάρης, Ρεϋνιόν, Μαυ 
ρικίου και Ισραήλ 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
ισχύουν για τους καρπούς που αναφέρονται 
στα σημεία 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 και 
36.3 του κεφαλαίου I του μέρους Α του 
παραρτήματος IV, επίσημη δήλωση σύμφωνα 
με την οποία οι καρποί: 

α) προέρχονται από χώρα αναγνωρισμένα 
απαλλαγμένη από Thaumatotibia leuco
treta (Meyrick) σύμφωνα με τα σχετικά 
διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά 
μέτρα, 

ή 
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β) προέρχονται από περιοχή απαλλαγμένη 
από Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) 
όπως διαπιστώθηκε από την εθνική υπη 
ρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγω 
γής, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρό 
τυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα, γεγο 
νός που δηλώνεται στα πιστοποιητικά που 
αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 
σημείο ii), στο σημείο «Πρόσθετη δήλω 
ση», 

ή 

γ) προέρχονται από τόπο παραγωγής απαλ 
λαγμένο από Thaumatotibia leucotreta 
(Meyrick) όπως διαπιστώθηκε από την 
εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της 
χώρας καταγωγής, σύμφωνα με τα σχε 
τικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγει 
ονομικά μέτρα, και πληροφορίες ιχνηλα 
σιμότητας περιλαμβάνονται στα πιστοποι 
ητικά που αναφέρονται στο άρθρο 13 
παράγραφος 1 σημείο ii), 

και 

στον τόπο παραγωγής και σε κατάλληλες 
χρονικές στιγμές κατά τη διάρκεια της 
καλλιεργητικής περιόδου έχουν διεξαχθεί 
επίσημοι έλεγχοι, που συμπεριλάμβαναν 
οπτικό έλεγχο αντιπροσωπευτικών δειγμά 
των καρπών, οι οποίοι έδειξαν ότι οι καρ 
ποί είναι απαλλαγμένοι από Thaumatoti
bia leucotreta (Meyrick), 

ή 

δ) έχουν υποβληθεί σε αποτελεσματική επε 
ξεργασία με ψύξη για να διασφαλιστεί ότι 
είναι απαλλαγμένοι από τη Thaumatotibia 
leucotreta (Meyrick), ή σε άλλη κατάλ 
ληλη μεταχείριση για να διασφαλιστεί 
ότι είναι απαλλαγμένοι από τη Thaumato
tibia leucotreta (Meyrick), και στοιχεία 
για τη μέθοδο μεταχείρισης δηλώνονται 
στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο 
άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii), εφό 
σον η μέθοδος μεταχείρισης έχει δηλωθεί 
γραπτώς εκ των προτέρων στην Επιτροπή 
από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας 
της οικείας τρίτης χώρας. 

▼M8 

17. Τα φυτά Plants of Amelanchier 
Med., Chaenomeles Lindl., 
Cotoneaster Ehrh., Crataegus 
L., Cydonia Mill., Eriobotrya 
Lindl., Malus Mill., Mespilus 
L., Photinia davidiana (Dcne.) 
Cardot, Pyracantha Roem., 
Pyrus L. και Sorbus L., τα 
οποία προορίζονται για φύτευση 
εκτός από τους σπόρους 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
ισχύουν για τα φυτά τα οποία αναγράφονται 
στα παραρτήματα III(A)(9), (9.1), (18), 
III(B)(1) ή IV(A)(I)(15), εν ανάγκη, επίσημη 
ανακοίνωση: 

α) ότι τα φυτά κατάγονται από τρίτες χώρες 
οι οποίες έχουν αναγνωριστεί ότι είναι 
απαλλαγμένες από την Erwinia amylovora 
(Burr.) Winsl. et al. σύμφωνα με τη δια 
δικασία που προβλέπει το άρθρο 18 παρά 
γραφος 2· 

ή 
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β) ότι τα φυτά που κατάγονται από περιοχές 
απαλλαγμένες από τη νόσο Erwinia amy
lovora (Burr.) Winsl. et al. σύμφωνα με τα 
σχετικά διεθνή πρότυπα φυτοϋγειονομι 
κών μέτρων και έχουν αναγνωριστεί σύμ 
φωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το 
άρθρο 18 παράγραφος 2· 

ή 

γ) ότι έχουν αφαιρεθεί τα φυτά από τους 
χώρους παραγωγής ή από τους χώρους 
άμεσης γειτνίασης με αυτούς σε περιοχές 
όπου έχουν εμφανιστεί συμπτώματα Erwi
nia amylovora (Burr.) Winsl. et al. 

▼B 
18. Φυτά Citrus L., Fortunella 

Swingle, Poncirus Raf., ή τα 
υβρίδιά τους, εκτός των καρπών 
και των σπόρων προς σπορά και 
φυτά των Araceae, Marantace
ae, Musaceae, Persea spp. και 
Strelitziaceae, έρριζα ή με καλ 
λιεργητικό υπόστρωμα προσκολ 
λημένο ή συνδεδεμένο 

Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που 
ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο 
παράρτημα III μέρος Α σημείο 9 και στο 
παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 
15 και 17, επίσημη δήλωση ότι δεν έχουν 
παρατηρηθεί συμπτώματα Phyllosticta solita
ria Ell. et Ev. σε φυτά του τόπου παραγωγής 
από την έναρξη της τελευταία πλήρους βλα 
στικής περιόδου: 

α) τα φυτά κατάγονται από χώρες που ανα 
γνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Rado
pholus citrophilus Huettel et al. και Rado
pholus similis (Cobb) Thorne ή 

β) ότι αντιπροσωπευτικά δείγματα χώματος 
και ριζών από το πεδίο παραγωγής 
έχουν υποβληθεί, από την έναρξη της 
τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου, 
σε επίσημη νηματολογική δοκιμασία για 
Radopholus citrophilus Huettel et al. και 
Radopholus similis (Cobb) Thorne τουλά 
χιστον, από την οποία διαπιστώθηκε ότι 
είναι απαλλαγμένα από αυτούς τους επι 
βλαβείς οργανισμούς 

▼M27 
18.1. Φυτά Aegle Corrêa, Aeglopsis 

Swingle, Afraegle Engl, Atalan
tia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, 
Burkillanthus Swingle, Caloden
drum Thunb., Choisya Kunth, 
Clausena Burm. f., Limonia L., 
Microcitrus Swingle., Murraya 
J. Koenig ex L., Pamburus 
Swingle, Severinia Ten., Swin
glea Merr., Triphasia Lour. και 
Vepris Comm., εκτός καρπών 
(περιλαμβανομένων όμως σπό 
ρων προς σπορά) και σπόροι 
Citrus L., Fortunella Swingle 
και Poncirus Raf., και τα υβρί 
διά τους, καταγωγής τρίτων 
χωρών 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο 
παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 
18.2 και 18.3, επίσημη δήλωση ότι τα φυτά 
κατάγονται από χώρα που αναγνωρίζεται ως 
απαλλαγμένη από Candidatus Liberibacter 
spp., παθογόνο παράγοντα της νόσου Huan
glongbing των εσπεριδοειδών του πρασινί 
σματος, σύμφωνα με τη διαδικασία που ανα 
φέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2. 

▼M31 
18.2. Φυτά Casimiroa La Llave, Choi

sya Kunth Clausena Burm. f., 
Murraya J.Koenig ex L., Vepris 
Comm, Zanthoxylum L., εκτός 
καρπών και σπόρων, καταγωγής 
τρίτων χωρών 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο 
παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 
18.1 και 18.3, επίσημη δήλωση σύμφωνα 
με την οποία: 

α) τα φυτά κατάγονται από χώρα όπου είναι 
γνωστό ότι δεν απαντά η Trioza erytreae 
Del Guercio, 

ή 

▼M8
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β) τα φυτά κατάγονται από περιοχή απαλ 
λαγμένη από Trioza erytreae Del Guercio, 
όπως διαπιστώθηκε από την εθνική υπη 
ρεσία φυτοπροστασίας σύμφωνα με τα 
σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγει 
ονομικά μέτρα, γεγονός που δηλώνεται 
στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο 
άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii), στο 
σημείο «Πρόσθετη δήλωση», 

ή 

γ) τα φυτά καλλιεργήθηκαν σε τόπο παρα 
γωγής ο οποίος έχει καταχωριστεί και 
εποπτεύεται από την εθνική υπηρεσία 
φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής, 

και 

όπου τα φυτά τοποθετούνται σε χώρο με 
πλήρη φυσική προστασία από την εισα 
γωγή της Trioza erytreae Del Guercio, 

και 

όπου, κατά την τελευταία πλήρη βλαστική 
περίοδο πριν από τη μετακίνηση, διενερ 
γήθηκαν δύο επίσημοι έλεγχοι σε κατάλ 
ληλες χρονικές στιγμές και δεν παρατηρή 
θηκαν συμπτώματα Trioza erytreae Del 
Guercio στη συγκεκριμένη τοποθεσία ή 
σε περιβάλλουσα ζώνη πλάτους τουλάχι 
στον 200 m. 

▼M27 

18.3. Φυτά Aegle Corrêa, Aeglopsis 
Swingle, Afraegle Engl., Amyris 
P. Browne, Atalantia Corrêa, 
Balsamocitrus Stapf, Choisya 
Kunth, Citropsis Swingle & Kel
lerman, Clausena Burm. f., Ere
mocitrus Swingle, Esenbeckia 
Kunth., Glycosmis Corrêa, Limo
nia L., Merrillia Swingle, 
Microcitrus Swingle, Murraya 
J. Koenig ex L., Naringi Adans., 
Pamburus Swingle, Severinia 
Ten., Swinglea Merr., Tetradium 
Lour., Toddalia Juss., Triphasia 
Lour., Vepris Comm., Zanthoxy
lum L., εκτός καρπών και σπό 
ρων προς σπορά, καταγωγής τρί 
των χωρών. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
ισχύουν για τα φυτά που περιλαμβάνονται 
στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο Ι 
σημεία 18.1 και 18.2, επίσημη δήλωση ότι: 

α) τα φυτά κατάγονται από χώρα όπου είναι 
γνωστό ότι δεν έχει διαπιστωθεί η παρου 
σία του Diaphorina citri Kuway, 

ή 

β) τα φυτά κατάγονται από περιοχή απαλ 
λαγμένη από Diaphorina citri Kuway, 
όπως διαπιστώθηκε από την εθνική υπη 
ρεσία προστασίας των φυτών σύμφωνα με 
τα σχετικά Διεθνή Πρότυπα Φυτοϋγει 
ονομικών Μέτρων και αναφέρεται στα 
πιστοποιητικά που αναφέρονται στο 
άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii) της 
παρούσας οδηγίας, στο σημείο «Πρόσθετη 
δήλωση». 

▼M31 

18.4. Φυτά Microcitrus Swingle, 
Naringi Adans. και Swinglea 
Merr., εκτός των καρπών και 
των σπόρων προς σπορά, κατα 
γωγής τρίτων χωρών 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
ισχύουν για τα φυτά που καταγράφονται 
στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I 
σημεία 18.1, 18.2 και 18.3, επίσημη δήλωση 
σύμφωνα με την οποία τα φυτά: 

▼M31
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α) προέρχονται από χώρα αναγνωρισμένα 
απαλλαγμένη από Xanthomonas citri pv. 
citri και Xanthomonas citri pv. aurantifo
lii σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρό 
τυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα, εφό 
σον αυτό το καθεστώς απαλλαγής έχει 
δηλωθεί γραπτώς στην Επιτροπή από την 
εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της 
οικείας τρίτης χώρας, 

ή 

β) προέρχονται από περιοχή της χώρας κατα 
γωγής η οποία έχει αναγνωριστεί από την 
εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της 
χώρας ως απαλλαγμένη από Xanthomonas 
citri pv. citri και Xanthomonas citri pv. 
aurantifolii σύμφωνα με τα σχετικά διε 
θνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά 
μέτρα, γεγονός που δηλώνεται στα πιστο 
ποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 13 
παράγραφος 1 σημείο ii), στο σημείο 
«Πρόσθετη δήλωση», και εφόσον αυτό 
το καθεστώς απαλλαγής έχει δηλωθεί γρα 
πτώς στην Επιτροπή από την εθνική υπη 
ρεσία φυτοπροστασίας της οικείας τρίτης 
χώρας. 

▼B 

19.1. Φυτά Crataegus L., για φύτευ 
ση, εκτός των σπόρων προς σπο 
ρά, που κατάγονται από χώρες 
που είναι γνωστό ότι δεν έχουν 
Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. 

Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που 
ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο 
παράρτημα III μέρος Α σημείο 9 και στο 
παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 
15 και 17, επίσημη δήλωση ότι δεν έχουν 
παρατηρηθεί συμπτώματα Phyllosticta solita
ria Ell. et Ev. σε φυτά του τόπου παραγωγής 
από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλα 
στικής περιόδου 

19.2. Φυτά Cydonia Mill., Fragaria 
L., Malus Mill., Prunus L., 
Pyrus L., Ribes L., Rubus L., 
για φύτευση, εκτός των σπόρων 
προς σπορά, που κατάγονται 
από χώρες όπου οι εν λόγω επι 
βλαβείς οργανισμοί είναι γνωστό 
ότι παρουσιάζονται στα εν λόγω 
γένη 

Οι εν λόγω επιβλαβείς οργανι 
σμοί είναι: 

— στο Fragaria L.: 

— Phytophtora fragariae 
Hickman, var. fragariae, 

— ιοί που προκαλούν 
μωσαΐκωση της αραβί 
δας, 

— δακτυλιωτή κηλίδωση 
του σμέουρου, 

— κατσάρωμα της φράου 
λας, 

— λανθάνουσα δακτυλιωτή 
κηλίδωση της φράουλας, 

— νεκρωτική χαλάρωση των 
άκρων των φύλλων της 
φράουλας, 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
ισχύουν για τα φυτά, κατά περίπτωση, και 
αναφέρονται στο παράρτημα III μέρος Α 
σημεία 9 και 18 ή στο παράρτημα IV μέρος 
Α κεφάλαιο I σημεία 15 και 17, επίσημη 
δήλωση ότι δεν έχουν παρατηρηθεί, στον 
τόπο παραγωγής, από την έναρξη της τελευ 
ταίας πλήρους βλαστικής περιόδου, ασθένειες 
που προκαλούνται από τους εν λόγω επιβλα 
βείς οργανισμούς 

▼M31
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— δκατυλιωτή μελάνωση 
της τομάτας, 

— Xanthomonas fragariae 
Kennedy et King, 

— στο Malus Mill.: 

— Phyllosticta solitaria Ell. 
et Ev., 

— στο Prunus L.: 

— μυκόπλασμα που προκα 
λεί χλωρωτικό καρούλια 
σμα των φύλλων της 
βερικοκιάς, 

— ►M31 Xanthomonas 
arboricola pv. pruni 
(Smith) Vauterin et al. ◄, 

— στο Prunus persica (L.) 
Batsch: 

— Pseudomonas syringae 
pv. persicae (Prunier 
et al.) Young et al., 

— στο Pyrus L.: 

— Phyllosticta solitaria Ell. 
et Ev., 

— στο Rubus L.: 

— ιοί που προκαλούν 
μωσαΐκωση της αραβί 
δος, 

— δακτυλιωτή κηλίδωση 
του σμέουρου, 

— λανθάνουσα δακτυλιωτή 
κηλίδωση της φράουλας, 

— δακτυλιωτή μελάνωση 
της τομάτας, 

— σε όλα τα είδη: 

άλλοι ιοί και όμοια με τους 
ιούς παθογόνα από χώρες 
εκτός Ευρώπης 

20. Φυτά Cydonia Mill. και Pyrus 
L., για φύτευση, εκτός των σπό 
ρων προς σπορά, που κατάγο 
νται από χώρες όπου είναι γνω 
στό ότι υπάρχει το μυκόπλασμα 
που προκαλεί την «παρακμή» 
(decline) της αχλαδιάς 

Με την επιφυλαξη των απαιτήσεων που 
εφαρμόζονται στα φυτά που καταγράφονται 
στο παράρτημα III μέρος Α σημεία 9 και 
18 και στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο 
I σημεία 15, 17 και 19.2 επίσημη δήλωση ότι 
τα φυτά του τόπου παραγωγής και του άμε 
σου περιβάλλοντος, τα οποία παρουσίασαν 
συμπτώματα που τα καθιστούν ύποπτα 
μολύνσεως από το μυκόπλασμα που προκα 
λεί «παρακμή» (decline) της αχλαδιάς, κατά 
τις τρεις τελευταίες πλήρεις βλαστικές περιό 
δους, εκριζώθηκαν 

▼B
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21.1. Φυτγά Fragaria L., για φύτευ 
ση, εκτός των σπόρων προς 
σπορά που κατάγονται από 
χώρες όπου είναι γνωστό ότι 
εμφανίζονται οι επιβλαβείς 
οργανισμοί: 

— λανθάνων ιός «C» της φρά 
ουλας, 

— ιός που προκαλεί νέκρωση 
των νευρώσεων της φράου 
λας (Strawberry vein banding 
virus), 

— μυκόπλασμα που προκαλεί 
τη «σκούπα της μάγισσας» 
στη φράουλα 

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που 
ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο 
παράρτημα III μέρος Α σημείο 18 και στο 
παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημείο 
19.2, επίσημη δήλωση 

α) ότι τα φυτά, εκτός των σποροφύτων: 

— είτε πιστοποιήθηκαν επίσημα στα 
πλαίσια ενός συστήματος πιστοποι 
ήσεως που απαιτεί να προέρχονται 
απευθείας από υλικό το οποίο έχει 
διατηρηθεί σε κατάλληλες συνθήκες 
και έχει υποβληθεί σε επίσημες συν 
θήκες και έχει υποβληθεί σε επίσημες 
δοκιμές, που αφορούν τουλάχιστον 
τους συγκεκριμένους επιβλαβείς οργα 
νισμούς, χρησιμοποιώντας τους 
κατάλληλους δείκτες ή ισοδύναμες 
μεθόδους και που έχουν αποδειχθεί, 
κατά την εκτέλεση αυτών των δοκι 
μών, απαλλαγμένα από τους σχετι 
κούς επιβλαβείς οργανισμούς 

— είτε προέρχονται απευθείας από υλικό 
το οποίο έχει διατηρηθεί σε κατάλλη 
λες συνθήκες και έχει υποβληθεί κατά 
τη διάρκεια των τριών τελευταίων 
πλήρων βλαστικών περιόδων σε μία 
τουλάχιστον επίσημη δοκιμή που 
αφορά τουλάχιστον τους συγκεκριμέ 
νους επιβλαβείς οργανισμούς, χρησι 
μοποιώντας κατάλληλους δείκτες ή 
ισοδύναμες μεθόδους και έχουν απο 
δειχθεί, κατά την εκτέλση αυτών των 
δοκιμών, απαλλαγμένα από τους επι 
βλαβείς αυτούς οργανισμούς 

β) ότι δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σύμ 
πτωμα ασθενειών που προκαλούνται από 
τους συγκεκριμένους επιβλαβείς οργανι 
σμούς από την αρχή της τελευταίας πλή 
ρους βλαστικής περιόδου, στα φυτά του 
τόπου παραγωγής ή στα ευαίσθητα φυτά 
που αμέσου περιβάλλοντός τους 

21.2. Φυτά Fragaria L., για φύτευση, 
εκτός των σπόρων προς σπορά, 
που κατάγονται από χώρες όπου 
είναι γνωστό ότι υπάρχει Aphe
lenchoides besseyi Christie 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
ισχύουν για τα φυτά που καταγράφονται 
στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 18 και 
στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I 
σημεία 19.2 και 21.1 επίσημη δήλωση ότι: 

α) είτε δεν έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα 
της Aphelenchoides besseyi Christie στον 
τόπο παραγωγής από την αρχή της τελευ 
ταίας πλήρους βλαστικής περιόδου 

β) είτε στην περίπτωση φυτών ιστοκαλλιέρ 
γειας, τα φυτά είναι παράγωγα φυτών που 
ανταποκρίνονται στους όρους του στοι 
χείου α) του παρόντος σημείου ή έχουν 
επισήμως ελεγχθεί με κατάλληλες νημα 
τολογικές μεθόδους και έχουν αποδειχθεί 
ότι είναι απαλλαγμένα από Aphelenchoi
des besseyi Christie 

▼B
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21.3. Φυτά Fragaria L. για φύτευση, 
εκτός των σπόρων προς σπορά 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο 
παράρτημα III μέρος Α σημείο 18 και στο 
παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 
19.2, 21.1 και 21.2 επίσημη δήλωση ότι τα 
φυτά κατάγονται από περιοχή που αναγνωρί 
ζεται ως απαλλαγμένη από Anthonomus 
signatus Say και Anthonomus bisignifer (Sch
enkling) 

22.1. Φυτά Malus Mill., προς φύτευ 
ση, εκτός των σπόρων για σπο 
ρά, που κατάγονται από χώρες 
όπου είναι γνωστό ότι εμφανίζο 
νται στο Malus Mill. οι επιβλα 
βείς οργανισμοί 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο 
παράρτημα III μέρος Α σημεία 9 και 18, 
στο παράρτημα III μέρος Β σήμειο 1 και 
στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I 
σημεία 15, 17 και 19.2 επίσημη δήλωση ότι: 

Ιοί που προκαλούν: 

— μαρασμό των φύλλων της 
κερασιάς (αμερικανικός ιός) 

— δακτυλιωτή κηλίδωση της 
τομάτας 

α) τα φυτά: 

— είτε πιστοποιήθηκαν επίσημα στα 
πλαίσια ενός συστήματος πιστοποι 
ήσεως που απαιτεί να προέρχονται 
απευθείας από υλικό που έχει διατη 
ρηθεί σε κατάλληλες συνθήκες και 
έχει υποστεί επίσημες δοκιμές τουλά 
χιστον για τους εν λόγω επιβλαβείς 
οργανισμούς χρησιμοποιώντας κατάλ 
ληλους δείκτες ή ισοδύναμες μεθό 
δους και έχουν αποδειχθεί, κατά την 
εκτέλεση των δοκιμών αυτών, απαλ 
λαγμένα από αυτούς τους επιβλαβείς 
οργανισμούς 

— είτε προέρχονται απευθείας υπό υλικό 
που διατηρήθηκε σε κατάλληλες συν 
θήκες και έχει υποβληθεί κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων τριών πλή 
ρων βλαστικών περιόδων σε μία του 
λάχιστον επίσημη δοκιμή, τουλάχι 
στον για τους εν λόγω επιβλαβείς 
οργανισμούς 

β) δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα 
ασθενείας προκαλούμενης από τους εν 
λόγω επιβλαβείς οργανισμούς από την 
αρχή των τελευταίων τριών πλήρων βλα 
στικών περιόδων, στα φυτά του αγρού 
παραγωγής ή στα ευαίσθητα φυτά του 
αμέσου περιβάλλοντός τους 

22.2. Φυτά Malus Mill., για φύτευση, 
εκτός των σπόρων προς σπορά, 
που κατάγονται από χώρες όπου 
είναι γνωστό ότι παρουσιάζεται 
το μυκόπλασμα που προκαλεί 
την ασθένεια του ανώμαλου 
πολλαπλασιασμού των κυττάρων 
της μηλιάς (apple proliferation 
mycoplasm) 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο 
παράρτημα III μέρος Α σημεία 9 και 18, 
στο παράρτημα III μέρος Β σημείο 1 και 
στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I 
σημεία 15, 17, 19.2 και 22.1, επίσημη 
δήλωση ότι: 

α) τα φυτά προέρχονται από περιοχές που 
αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από το 
μυκόπλασμα που προκαλεί τον ανώμαλο 
πολλαπλασιασμό των κυττάρων της 
μηλιάς ή 
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β) αα) τα φυτά, εκτός των σποροφύτων: 

— είτε πιστοποιήθηκαν επίσημα στα 
πλαίσια ενός συστήματος πιστο 
ποιήσεως που να απαιτεί ότι προ 
έρχονται απευθείας από υλικό που 
έχει διατηρηθεί σε κατάλληλες 
συνθήκες και έχει υποστεί επίση 
μες δοκιμές τουλάχιστον για το 
μυκόπλασμα που προκαλεί τον 
ανώμαλο πολλαπλασιασμό των 
κυττάρων της μηλιάς, χρησιμοποι 
ώντας κατάλληλους δείκτες ή ισο 
δύναμες μεθόδους και έχουν απο 
δειχθεί, κατά την εκτέλεση των 
δοκιμών αυτών, απαλλαγμένα 
από αυτόν τον επιβλαβή οργανι 
σμό 

— είτε προέρχονται απευθείας από 
υλικό που διατηρήθηκε σε κατάλ 
ληλες συνθήκες και έχει υποβλη 
θεί κατά τη διάρκεια των τελευ 
ταίων έξι πλήρων βλαστικών 
περιόδων σε μία τουλάχιστον επί 
σημη δοκιμή, τουλάχιστον για το 
μυκόπλασμα που προκαλεί τον 
ανώμαλο πολλαπλασιασμό της 
μηλιάς χρησιμοποιώντας κατάλλη 
λους δείκτες ή ισοδύναμες μεθό 
δους και έχουν αποδειχθεί, κατά 
την εκτέλεση των δοκιμών, απαλ 
λαγμένα από τον επιβλαβή οργανι 
σμό 

ββ) δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα 
ασθενείας προκαλούμενο από το 
μυκόπλασμα που προκαλεί τον ανώ 
μαλο πολλαπλασιασμό της μηλιάς 
από την αρχή των τελευταίων τριών 
πλήρων βλαστικών περιόδων, στα 
φυτά του τόπου παραγωγής ή στα 
ευαίσθητα φυτά του άμεσου περιβάλ 
λοντός τους 

23.1. Φυτά των ακολούθων ειδών 
Prunus L., για φύτευση, εκτός 
των σπόρων προς σπορά, που 
προέρχονται από χώρες όπου 
είναι γνωστό ότι υπάρχει ο ιός 
της ευλογιάς της δαμασκηνιάς 
(ιός της «σάρκας»): 

— Prunus amygdalus Batsch, 

— Prunus armeniaca L., 

— Prunus blireiana Andre, 

— Prunus brigantina Vill., 

— Prunus cerasifera Ehrh., 

— Prunus cistena Hansen, 

— Prunus curdica Fenzl et Fri
tsch., 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο 
παράρτημα III μέρος Α σημεία 9 και 18 και 
στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I 
σημείο 19.2 επίσημη δήλωση ότι: 

α) τα φυτά, εκτός των σποροφύτων: 

— είτε έχουν επίσημα πιστοποιηθεί στα 
πλαίσια ενός συστήματος πιστοποι 
ήσεως, που απαιτεί να προέρχονται 
απευθείας από υλικό το οποίο έχει 
διατηρηθεί σε κατάλληλες συνθήκες 
και υποβληθεί σε επίσημες δοκιμές 
που αφορούν, τουλάχιστον τον ιό της 
«σάρκας», χρησιμοποιώντας τους δεί 
κτες ή ισοδύναμες μεθόδους και έχουν 
αποδειχθεί, κατά την εκτέλεση των 
δοκιμών αυτών, απαλλαγμένα από 
τον επιβλαβή αυτόν οργανισμό 
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— Prunus domestica ssp. dome
stica L., 

— Prunus domestica ssp. insiti
tia (L.) C.K. Schneid., 

— Prunus domestica ssp. italica 
(Borkh.) Hegi., 

— Prunus glandulosa Thunb., 

— Prunus holosericea Batal., 

— Prunus hortulana Bailey, 

— Prunus japonica Thunb., 

— Prunus mandshurica 
(Maxim.) Koehne, 

— Prunus maritima Marsh., 

— Prunus mume Sieb et Zucc., 

— Prunus nigra Ait., 

— Prunus persica (L.) Batsch, 

— Prunus salicina L., 

— Prunus sibirica L., 

— Prunus simonii Carr., 

— Prunus spinosa L., 

— Prunus tomentosa Thunb., 

— Prunus triloba Lindl., 

— άλλα είδη του Prunus L. 
ευαίσθητα στον ιό της «σάρ 
κας» 

— είτε προέρχονται απευθείας υπό υλικό 
που έχει διατηρηθεί σε κατάλληλες 
συνθήκες και έχει υποβληθεί κατά τη 
διάρκεια των τριών τελευταίων πλή 
ρων βλαστικών περιόδων σε μία του 
λάχιστον επίσημη δοκιμή που αφορά 
τουλάχιστον τον ιό της «σάρκας», 
χρησιμοποιώντας κατάλληλους δεί 
κτες ή ισοδύναμες μεθόδους και 
έχουν αποδειχθεί, κατά τις δοκιμές 
αυτές, απαλλαγμένα από τον εν λόγω 
επιβλαβή οργανισμό 

β) ότι δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα 
ασθενείας, που προκαλείται από το ιό της 
ευλογιάς της δαμασκηνιάς, από την αρχή 
των τριών τελευταίων πλήρων βλαστικών 
περιόδων, στα φυτά του τόπου παραγωγής 
ή στα ευαίσθητα φυτά του άμεσου περι 
βάλλοντός τους 

γ) ότι εκριζώθηκαν τα φυτά του τόπου παρα 
γωγής τα οποία παρουσίασαν συμπτώματα 
ασθενείας από άλλους ιούς ή παρεμφερή 
με τους ιούς παθογόνα 

23.2. Φυτά Prunus L., που προορίζο 
νται για φύτευση: 

α) καταγωγής χωρών στις 
οποίες είναι γνωστή η εμφά 
νιση των συγκεκριμένων επι 
βλαβών οργανισμών στο 
Prunus L.· 

β) εκτός των σπόρων καταγω 
γής χωρών στις οποίες είναι 
γνωστή η εμφάνιση των 
συγκεκριμένων επιβλαβών 
οργανισμών· 

γ) εκτός των σπόρων καταγω 
γής χωρών εκτός Ευρώπης 
στις οποίες είναι γνωστή η 
εμφάνιση των συγκεκριμένων 
επιβλαβών οργανισμών 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
ισχύουν, κατά περίπτωση, για τα φυτά που 
αναφέρονται στο παράρτημα III μέρος Α 
σημεία 9 και 18 ή στο παράρτημα IV μέρος 
Α κεφάλαιο I σημεία 15, 19.2 και 23.1, επί 
σημη δήλωση ότι: 

α) τα φυτά: 

— είτε έχουν επίσημα πιστοποιηθεί στα 
πλαίσια ενός συστήματος πιστοποι 
ήσεως που απαιτεί να προέρχονται 
απευθείας από υλικό το οποίο έχει 
διατηρηθεί σε κατάλληλες συνθήκες 
και έχει υποβληθεί σε επίσημες δοκι 
μές που αφορούν τουλάχιστον τους 
συγκεκριμένους επιβλαβείς οργανι 
σμούς, χρησιμοποιώντας κατάλληλους 
δείκτες ή ισοδύναμες μεθόδους και 
αποδείχθηκαν, κατά την εκτέλεση 
των δοκιμών αυτών, απαλλαγμένα 
από τους επιβλαβείς αυτούς οργανι 
σμούς 
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Οι συγκεκριμένοι επιβλαβείς 
οργανισμοί είναι οι ακόλουθοι: 

— για την περίπτωση του στοι 
χείου α): 

— ιός που προκαλεί δακτυ 
λιωτή κηλίδωση της 
τομάτας 

— για την περίπτωση του στοι 
χείου β): 

— ιοί που προκαλούν μαρα 
σμό των φύλλων της 
κερασιάς (αμερικανικός), 

— Peach mosaic virus, 

— ψευδορικετσίωση της 
ροδακινιάς, 

— ρόδακα της ροδακινιάς 
(μυκόπλασμα), 

— κιτρίνισμα της ροδακι 
νιάς (μυκόπλασμα), 

— γραμμικός ιός της ροδα 
κινιάς (αμερικανικός), 

— μωσαϊκωση-Χ της ροδα 
κινιάς, 

— για την περίπτωση του στοι 
χείου γ): 

— παθογόνος οργανισμός 
που προκαλεί μικροκαρ 
πία της κερασιάς 

— είτε προέρχονται απευθείας από υλικό 
που έχει διατηρηθεί σε κατάλληλες 
συνθήκες και έχει υποβληθεί κατά τη 
διάρκεια των τριών τελευταίων πλή 
ρων βλαστικών περιόδων σε μία του 
λάχιστον επίσημη δοκιμή που αφορά 
τουλάχιστον τους συγκεκριμένους επι 
βλάβεις οργανισμούς χρησιμοποι 
ώντας κατάλληλους δείκτες ή ισοδύ 
ναμες μεθόδους και βρέθηκε, κατά 
την εκτέλεση των δοκιμών αυτών, 
απαλλαγμένο από τους επιβλαβείς 
αυτούς οργανισμούς 

β) δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα 
ασθενείας που προκαλείται από τους 
συγκεκριμένους επιβλαβείς οργανισμούς, 
από την αρχή των τριών τελευταίων πλή 
ρων βλαστικών περιόδων, στα φυτά του 
τόπου παραγωγής ή στα ευαίσθητα φυτά 
του άμεσου περιβάλλοντός τους 

24. Φυτά Rubus L., για φύτευση: 

α) που κατάγονται από χώρες 
όπου είναι γνωστό ότι εμφα 
νίζονται οι ακόλουθοι επι 
βλαβείς οργανισμοί στο 
Rubus L. 

β) εκτός των σπόρων προς σπο 
ρά, που κατάγονται από 
χώρες όπου υπάρχουν οι 
ακόλουθοι επιβλαβείς οργα 
νισμοί: 

Ιοί που προκαλούν: 

— στην περίπτωση που στοι 
χείου α): 

— δακτυλιωτή κηλίδωση 
της τομάτας, 

— λανθάνων ιός του μαύ 
ρου σμέουρου, 

— καρούλιασμα των φύλ 
λων της κερασιάς, 

— νεκρωτική κηλίδωση που 
προύνου 

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που 
εφαρμόζονται στα φυτά, που αναφέρονται 
στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I 
σημείο 19.2 

α) τα φυτά είναι απαλλαγμένα από αφίδες, 
συμπεριλαμβανομένων και των αυγών 
των αφίδων 

β) επίσημη δήλωση: 

αα) ότι τα φυτά: 

— είτε έχουν επίσημα πιστοποιηθεί 
στα πλαίσια ενός συστήματος 
πιστοποιήσεως, ότι προέρχονται 
απευθείας από υλικό που έχει δια 
τηρηθεί σε κατάλληλες συνθήκες 
και έχει υποβληθεί σε επίσημες 
δοκιμές που αφορούν τουλάχι 
στον τους συγκεκριμένους επι 
βλαβείς οργανισμούς χρησιμοποι 
ώντας κατάλληλους δείκτες ή 
ισοδύναμες μεθόδους και απο 
δείχθηκαν, κατά την εκτέλεση 
των δοκιμών αυτών, απαλλαγ 
μένα από τους επιβλαβείς αυτούς 
οργανισμούς 
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— στην περίπτωση του στοι 
χείου β): 

— κατσάρωμα των φύλλων 
του σμέουρου (αμερικα 
νικός), 

— ιοί που προκαλούν 
μαρασμό των φύλλων 
της κερασιάς (αμερικανι 
κός) 

— είτε προέρχονται απευθείας από 
υλικό που έχει διατηρηθεί σε 
κατάλληλες συνθήκες και έχει 
υποβληθεί κατά τη διάρκεια των 
τριών τελευταίων πλήρων βλαστι 
κών περιόδων τουλάχιστον σε μία 
επίσημη δοκιμή που αφορά του 
λάχιστον τους συγκεκριμένους 
επιβλαβείς οργανισμούς, χρησιμο 
ποιώντας τους κατάλληλους δεί 
κτες ή ισοδύναμες μεθόδους και 
βρέθηκε κατά την εκτέλεση των 
δοκιμών αυτών απαλλαγμένο 
από τους επιβλαβείς αυτούς οργα 
νισμούς 

ββ) ότι δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμ 
πτωμα ασθενειών που προκαλούνται 
από τους συγκεκριμένους επιβλαβείς 
οργανισμούς από την αρχή των τριών 
τελευταίων πλήρων βλαστικών περιό 
δων στα φυτά του τόπου παραγωγής 
ή στα ευαίσθητα φυτά του άμεσου 
περιβάλλοντός τους 

25.1. Κόνδυλοι Solanum tuberosum 
L., που κατάγονται από χώρες 
όπου υπάρχει Synchytrium endo
bioticum (Schilbersky) Percival 

Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που 
ισχύουν για τους κονδύλους που αναφέρονται 
στο παράρτημα III μέρος Α σημεία 10, 11 
και 12, επίσημη δήλωση ότι: 

α) οι κόνδυλοι κατάγονται από περιοχές που 
αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από 
Synchytrium endobioticum (Schilbersky) 
Percival (όλες οι φυλές εκτός της φυλής 
1 της κοινής ευρωπαϊκής φυλής) και δεν 
έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα Synchy
trium endobioticum (Schilbersky) Percival 
ούτε στον τόπο παραγωγής ούτε στο 
άμεσο περιβάλλον του από την αρχή 
μιας ικανοποιητικής διάρκειας χρονικής 
περιόδου ή 

β) στη χώρα καταγωγής ισχύουν διατάξεις 
που αναγνωρίζονται ως ισοδύναμες με 
τις κοινοτικές διατάξεις για την καταπολέ 
μηση του Synchytrium endobioticum (Sch
ilbersky) Percival ►M4 σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 18 
παράγραφος 2 ◄ 

25.2. Κόνδυλοι Solanum tuberosum L. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παραρ 
τήματος III μέρος Α σημεία 10, 11 και 12 και 
του παραρτήματος IV μέρος Α σημείο 25.1, 
επίσημη δήλωση ότι: 

α) οι κόνδυλοι προέρχονται από χώρες που 
αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από 
Clavibacter michiganensis ssp. sepedoni
cus (Spieckermann et Kotthoff) Davis 
et al. ή 

β) έχουν τηρηθεί στη χώρα καταγωγής δια 
τάξεις αναγνωρισμένες ως ισοδύναμες 
των κοινοτικών διατάξεων για την κατα 
πολέμηση του Clavibacter michiganensis 
ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotth
off) Davis et al., ►M4 σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 
παράγραφος 2 ◄ 
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25.3. Κόνδυλοι Solanum tuberosum 
L., εκτός των πρώιμων γεωμή 
λων, που κατάγονται από χώρες 
όπου υπάρχει ο ιοειδής οργανι 
σμός που προκαλεί ατράκτωση 
των κονδύλων των γεωμήλων 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
ισχύουν για τους κονδύλους που αναφέρονται 
στο παράρτημα III μέρος Α σημεία 10, 11 
και 12 και στο παράρτημα IV μέρος Α κεφά 
λαιο I σημεία 25.1 και 25.2 αφαίρεση της 
βλαστικής ικανότητας 

25.4. Κόνδυλοι Solanum tuberosum 
L., για φύτευση 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
ισχύουν για τους κονδύλους που αναφέρονται 
στο παράρτημα III μέρος Α σημεία 10, 11 
και 12 και στο παράρτημα IV μέρος Α κεφά 
λαιο I σημεία 25.1, 25.2 και 25.3, επίσημη 
δήλωση ότι οι κόνδυλοι κατάγονται από 
πεδίο παραγωγής που έχει αναγνωριθεί ως 
απαλλαγμένο από Globodera rostochiensis 
(Wollenweber) Behrens και Globodera pal
lida (Stone) Behrens και 

αα) είτε κόνδυλοι που κατάγονται από περιο 
χές στις οποίες είναι γνωστό ότι υπάρχει 
►M27 Ralstonia solanacearum (Smith) 
Yabuuchi et al. ◄ ή 

ββ) σε περιοχές όπου είναι γνωστό ότι υπάρ 
χει ►M27 Ralstonia solanacearum 
(Smith) Yabuuchi et al. ◄, οι κόνδυλοι 
που κατάγονται από τόπο παραγωγής 
που έχει βρεθεί απαλλαγμένος από 
►M27 Ralstonia solanacearum (Smith) 
Yabuuchi et al. ◄, ή θεωρείται ότι είναι 
απαλλαγμένος, ως συνέπεια της εφαρμο 
γής της ενδεδειγμένης διαδικασίας η 
οποία έχει ως στόχο την εξάλειψη της 
►M27 Ralstonia solanacearum (Smith) 
Yabuuchi et al. ◄, η οποία πρέπει να 
καθορισθεί ►M4 σύμφωνα με τη διαδι 
κασία που ορίζεται στο άρθρο 18 παρά 
γραφος 2 ◄ 

και 

γγ) είτε οι κόνδυλοι που κατάγονται από 
περιοχές οι οποίες έχουν αναγνωρισθεί 
ως απαλλαγμένες από Meloidogyne chit
woodi Golden και al. (όλοι οι πληθυ 
σμοί) και Meloidogyne fallax Karssen ή 

δδ) που είναι γνωστό ότι εμφανίζονται ο 
Meloidogyne chitwoodi Golden και al. 
(όλοι οι πληθυσμοί) και ο Meloidogyne 
fallax Karssen 

— είτε οι κόνδυλοι που κατάγονται από 
ένα πεδίο παραγωγής το οποίο έχει 
βρεθεί απαλλαγμένο από Meloido
gyne chitwoodi Golden και al. (όλοι 
οι πληθυσμοί), και Meloidogyne fal
lax Karssen με βάση ετήσια παρακο 
λούθηση των ξενιστών καλλιεργειών 
με οπτικό έλεγχο των ξενιστών 
φυτών σε ενδεδειγμένες περιόδους 
και οπτικό έλεγχο τόσο εξωτερικό, 
όσο και με την κοπή κονδύλων, 
μετά από τη συγκομιδή, από γεώ 
μηλα που καλλιεργούνται στο πεδίο 
παραγωγής 

ή 
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— έχουν ληφθεί δείγματα από τους κον 
δύλους και είτε υπεβλήθησαν σε 
έλεγχο για την παρουσία συμπτωμά 
των με μια κατάλληλη μέθοδο πρό 
σκλησης συμπτωμάτων, είτε υπεβλή 
θησαν σε εργαστηριακή δοκιμασία 
καθώς και σε οπτικό έλεγχο τόσο 
εξωτερικό όσο και με την κοπή των 
κονδύλων, σε ενδεδειγμένες περιό 
δους και οπωσδήποτε κατά τη στιγμή 
κλεισίματος των δεμάτων ή των 
εμπορευματοκιβωτίων πριν από τη 
διάθεση στο εμπόριο, σύμφωνα με 
τις διατάξεις για το κλείσιμο που 
θεσπίζονται στην οδηγία 66/403/ 
ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιου 
νίου 1994, περί εμπορίας σπόρων 
γεωμήλων προς φύτευση ( 1 ) και δεν 
έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα 
Meloidogyne chitwoodi Golden και 
al. (όλοι οι πληθυσμοί) και Meloido
gyne fallax Karssen 

▼M21 

25.4.1. Κόνδυλοι του Solanum tubero
sum L., εκτός εκείνων που προ 
ορίζονται για φύτευση 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρ 
μόζονται για τους κονδύλους που απαριθμού 
νται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 12 
και στο παράρτημα IV μέρος Α τμήμα I 
σημεία 25.1, 25.2 και 25.3, επίσημη δήλωση 
ότι οι κόνδυλοι κατάγονται από περιοχές στις 
οποίες δεν είναι γνωστή η ύπαρξη 
►M27 Ralstonia solanacearum (Smith) 
Yabuuchi et al. ◄. 

25.4.2. Κόνδυλοι του Solanum tubero
sum L. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
ισχύουν για τους κονδύλους που απαριθμού 
νται στο παράρτημα III μέρος Α σημεία 10, 
11 και 12 και στο παράρτημα IV μέρος Α 
τμήμα I σημεία 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 και 
25.4.1, επίσημη δήλωση ότι: 

α) οι κόνδυλοι κατάγονται από χώρα στην 
οποία δεν είναι γνωστή η ύπαρξη Scrobi
palpopsis solanivora Povolny· ή 

β) οι κόνδυλοι κατάγονται από περιοχή 
απαλλαγμένη από Scrobipalpopsis solani
vora Povolny, όπως πιστοποιήθηκε από 
την εθνική υπηρεσία προστασίας των 
φυτών σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή 
φυτοϋγειονομικά πρότυπα. 

▼B 

25.5. Φυτά των Solanaceae, προς 
φύτευση, εκτός των σπόρων για 
σπορά, που κατάγονται από 
χώρες όπου είναι γνωστό ότι 
εμφανίζεται στο μυκόπλασμα 
του potato stolbur 

Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που 
ισχύουν για τα φυτά και τους κονδύλους 
που περιλαμβάνονται στο παράρτημα III 
μέρος Α σημεία 10, 11, 12 και 13 και στο 
παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 
25.1, 25.2, 25.3 και 25.4, επίσημη δήλωση 
ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα παρου 
σίας του μυκοπλάσματος potato stolbur στα 
φυτά του τόπου παραγωγής από την έναρξη 
της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου 

▼B
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25.6. Φυτά των Solanaceae για φύτευ 
ση, εκτός των κονδύλων του 
Solanum tuberosum L. και των 
σπόρων προς σπορά του 
►M27 Solanum lycopersicum 
L. ◄ που κατάγονται από 
χώρες όπου είναι γνωστό ότι 
υπάρχει οι ιοειδής οργανισμός 
που προκαλεί ατράκτωση των 
κονδύλων των γεωμήλων 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
ισχύουν για τα φυτά που καταγράφονται 
στο παράρτημα III μέρος Α σημεία 11 και 
13 και στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο 
I σημείο 25.5 κατά περίπτωση, επίσημη 
δήλωση ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα 
ατράκτωσης των κονδύλων σε φυτά του 
τόπου παραγωγής από την αρχή της τελευ 
ταίας πλήρους βλαστικής περιόδου 

▼M27 

25.7. Φυτά Capsicum annuum L., 
Solanum lycopersicum L., Musa 
L., Nicotiana L. και Solanum 
melongena L., που προορίζονται 
για φύτευση εκτός των σπόρων 
προς σπορά, καταγωγής από 
χώρες όπου είναι γνωστή η 
εμφάνιση του Ralstonia solana
cearum (Smith) Yabuuchi et al. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρ 
μόζονται για τα φυτά που περιλαμβάνονται 
στο παράρτημα III μέρος Α σημεία 11 και 
13 και στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο 
I σημεία 25.5 και 25.6 ανάλογα με την περί 
πτωση, επίσημη δήλωση ότι: 

α) τα φυτά κατάγονται από περιοχές που 
βρέθηκαν απαλλαγμένες από Ralstonia 
solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., 

ή 

β) δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα στα 
φυτά από Ralstonia solanacearum (Smith) 
Yabuuchi et al. στον τόπο παραγωγής από 
την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλα 
στικής περιόδου 

▼M31 

25.7.1. Φυτά των ειδών Solanum lyco
persicum L. και Solanum melon
gena L., εκτός από τους καρ 
πούς και τους σπόρους προς 
σπορά 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο 
παράρτημα III μέρος Α σημείο 13 και στο 
παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 
25.5, 25.6, 25.7, 28.1 και 45.3, επίσημη 
δήλωση σύμφωνα με την οποία τα φυτά: 

α) προέρχονται από χώρα αναγνωρισμένα 
απαλλαγμένη από Keiferia lycopersicella 
(Walsingham) σύμφωνα με τα σχετικά 
διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά 
μέτρα, 

ή 

β) προέρχονται από περιοχή απαλλαγμένη 
από Keiferia lycopersicella (Walsingham) 
όπως διαπιστώθηκε από την εθνική υπη 
ρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγω 
γής, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρό 
τυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα, γεγο 
νός που δηλώνεται στα πιστοποιητικά που 
αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 
σημείο ii), στο σημείο «Πρόσθετη δήλω 
ση». 

25.7.2. Καρποί Solanum lycopersicum 
L. και Solanum melongena L. 

Επίσημη δήλωση σύμφωνα με την οποία οι 
καρποί: 

α) προέρχονται από χώρα αναγνωρισμένα 
απαλλαγμένη από Keiferia lycopersicella 
(Walsingham) σύμφωνα με τα σχετικά 
διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά 
μέτρα, 

ή 

▼B
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β) προέρχονται από περιοχή απαλλαγμένη 
από Keiferia lycopersicella (Walsingham) 
όπως διαπιστώθηκε από την εθνική υπη 
ρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγω 
γής, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρό 
τυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα, γεγο 
νός που δηλώνεται στα πιστοποιητικά που 
αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 
σημείο ii), στο σημείο «Πρόσθετη δήλω 
ση», 

ή 

γ) προέρχονται από τόπο παραγωγής τον 
οποίο η εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας 
της χώρας καταγωγής έχει χαρακτηρίσει 
απαλλαγμένο από Keiferia lycopersicella 
(Walsingham) βάσει επίσημων ελέγχων 
και ερευνών που διεξήχθησαν εντός δια 
στήματος τριών μηνών πριν από την εξα 
γωγή, γεγονός που δηλώνεται στα πιστο 
ποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 13 
παράγραφος 1 σημείο ii), στο σημείο 
«Πρόσθετη δήλωση». 

▼M21 
__________ 

▼B 

26. Φυτά του Humulus lupulus L., 
για φύτευση, εκτός των σπόρων 
προς σπορά 

Επίσημη δήλωση ότι δεν παρατηρήθηκαν 
συμπτώματα Verticillium albo-atrum Reinke 
και Berthold και Verticillum dahliae Klebahn 
σε λυκίσκους που τόπου παραγωγής από την 
ενάρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής 
περιόδου 

▼M27 

27.1. Φυτά Dendranthema (DC.) Des 
Moul., Dianthus L. και Pelargo
nium l'Hérit. ex Ait., που προο 
ρίζονται για φύτευση εκτός των 
σπόρων προς σπορά 

Επίσημη δήλωση ότι: 

αα) τα φυτά κατάγονται από περιοχή απαλ 
λαγμένη από Helicoverpa armigera 
(Hübner) και Spodoptera littoralis 
(Boisd.), όπως πιστοποιήθηκε από την 
εθνική υπηρεσία προστασίας των φυτών 
σύμφωνα με τα σχετικά Διεθνή Πρότυπα 
Φυτοϋγειονομικών Μέτρων, 

ή 

α) δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα από 
Helicoverpa armigera (Hübner), ή Spo
doptera littoralis (Boisd.) στον τόπο 
παραγωγής από την έναρξη της τελευ 
ταίας πλήρους βλαστικής περιόδου ή 

ή 

β) ότι τα φυτά υποβλήθηκαν σε κατάλληλη 
μεταχείριση (χειρισμό) για την προστα 
σία τους από τους εν λόγω οργανισμούς. 

▼M31
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▼M27 

27.2. Φυτά Dendranthema (DC.) Des 
Moul., Dianthus L. και Pelargo
nium l'Hérit. ex Ait., εκτός σπό 
ρων προς σπορά 

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που 
ισχύουν για τα φυτά που περιλαμβάνονται 
στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I 
σημείο 27.1, επίσημη δήλωση: 

αα) ότι τα φυτά κατάγονται από περιοχή 
απαλλαγμένη από Spodoptera eridania 
(Cramer), Spodoptera frugiperda Smith 
και Spodoptera litura (Fabricius), όπως 
πιστοποιήθηκε από την εθνική υπηρεσία 
φυτοπροστασίας σύμφωνα με τα σχετικά 
Διεθνή Πρότυπα Φυτοϋγειονομικών 
Μέτρων, 

ή 

α) ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα που 
οφείλονται σε Spodoptera eridania (Cra
mer), Spodoptera frugiperda Smith, ή 
Spodoptera litura (Fabricius) από την 
έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστι 
κής περιόδου, 

ή 

β) ότι τα φυτά υποβλήθηκαν στην κατάλ 
ληλη μεταχείριση (χειρισμό) για την 
προστασία τους από τους εν λόγω οργα 
νισμούς. 

▼B 

28. Φυτά Dendranthema (DC.) Des 
Moul., για φύτευση, εκτός των 
σπόρων προς σπορά 

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που 
ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο 
παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 
27.1 και 27.2 επίσημη δήλωση: 

α) ότι τα φυτά είναι το πολύ της τρίτης 
γενεάς και προέρχονται από υλικό το 
οποίο αποδείχθηκε κατά τις ιολογικές 
δοκιμασίες απαλλαγμένο από το ιοειδές 
που προκαλεί (Chrysanthemum stunt) 
νανισμό του χρυσανθέμου ή προέρχονται 
απευθείας από υλικό του οποίου αντιπρο 
σωπευτικό δείγμα τουλάχιστο 10 % έχει 
αποδειχθεί απαλλαγμένο από το ιοειδές 
που προκαλεί (Chrysanthemum stunt), 
κατά τη διάρκεια επίσημου ελέγχου που 
πραγματοποιείται την εποχή της ανθοφο 
ρίας 

β) ότι τα φυτά ή τα μοσχεύματα: 

— προέρχονται από εγκαταστάσεις που 
έχουν ελεγχθεί επίσημα τουλάχιστο 
μία φορά το μήνα κατά τη διάρκεια 
των τριών μηνών που προηγούνται 
της αποστολής και στα οποία δεν 
έχει παρατηρηθεί κανένα σύμπτωμα 
της Puccinia horiana Hennings κατά 
την περίοδο αυτή και, στο άμεσο 
περιβάλλον αυτών, δεν έχει διαπιστω 
θεί καμία εμφάνιση συμπτώματος της 
Puccinia horiana Hennings κατά 
τους τρεις μήνες που προηγούνται 
της αποστολής ή 

— έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη 
αγωγή για προστασία από την Pucci
nia horiana Hennings 

▼B
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γ) ότι, στην περίπτωση των αρρίζων μοσχευ 
μάτων, δεν έχει εμφανισθεί κανένα σύμ 
πτωμα της Didymella ligulicola (Baker, 
Dimock et Davis) v. Arx ούτε στα 
μοσχεύματα ούτε στα φυτά από τα οποία 
προέρχονται τα μοσχεύματα ή ότι, στην 
περίπτωση των ερρίζων μοσχευμάτων, 
δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σύμπτωμα 
της Didymella ligulicola (Baker, Dimock 
et Davis) v. Arx ούτε στα μοσχεύματα 
ούτε στις ρίζες 

▼M21 

28.1. Φυτά των ειδών Dendranthema 
(DC.) Des Moul. και 
►M27 Solanum lycopersicum 
L. ◄, που προορίζονται για 
φύτευση, εκτός από τους σπό 
ρους προς σπορά 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
ισχύουν για τα φυτά που απαριθμούνται στο 
παράρτημα III μέρος Α σημείο 13 και στο 
παράρτημα IV μέρος Α τμήμα I σημεία 
25.5, 25.6, 25.7, 27.1, 27.2 και 28, επίσημη 
δήλωση ότι: 

α) καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους 
τα φυτά βρίσκονταν σε χώρα απαλλαγ 
μένη από τον ιό νέκρωσης του στελέχους 
των χρυσανθέμων, ή 

β) τα φυτά καθ’ όλη τη διάρκεια της ανά 
πτυξής τους βρίσκονταν σε περιοχή 
απαλλαγμένη από τον ιό νέκρωσης του 
στελέχους των χρυσανθέμων, όπως 
πιστοποιήθηκε από την εθνική υπηρεσία 
προστασίας των φυτών στη χώρα εξαγω 
γής, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή 
φυτοϋγειονομικά πρότυπα, ή 

γ) τα φυτά καθ’ όλη την περίοδο ανάπτυξής 
τους βρίσκονταν σε τόπο παραγωγής 
απαλλαγμένο από τον ιό νέκρωσης του 
στελέχους των χρυσανθέμων όπως πιστο 
ποιήθηκε από επίσημους ελέγχους και, 
κατά περίπτωση, από τη διεξαγωγή δοκι 
μών. 

▼B 

29. Φυτά Dianthus L., για φύτευση, 
εκτός των σπόρων προς σπορά 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο 
παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 
27.1 και 27.2 επίσημη δήλωση ότι: 

— ότι τα φυτά προέρχονται απευθείας από 
μητρικά φυτά που έχουν αποδειχθεί 
απαλλαγμένα των Erwinia chrysanthemi 
pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseu
domonas caryophylli (Burkholder) Starr 
et Burkholder και Phialophora cinere
scens (Wollenw.) Van Beyma κατά τις 
δοκιμασίες που έγιναν επίσημα δεκτές 
και πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον μια 
φορά κατά τα δύο τελευταία έτη 

— ότι δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα 
παρουσίας στα φυτά των παραπάνω επι 
βλαβών οργανισμών 

30. Βολβοί των Tulipa L. και Narcis
sus L., για φύτευση, εκτός εκείνων 
στη συσκευασία των οποίων 
εμφαίνεται ή αποδεικνύεται με 
άλλους τρόπους ότι προορίζονται 
για άμεση πώληση σε τελικούς 
καταναλωτές που δεν έχουν 
σχέση με την επαγγελματική 
παραγωγή κομμένων ανθέων 

Επίσημη δήλωση ότι δεν παρατηρήθηκαν 
συμπτώματα Ditylenchus dipsaci (Kühn) 
Filipjev στα φυτά από την έναρξη της τελευ 
ταίας πλήρους βλαστικής περιόδου 

▼B
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31. Φυτά Pelargonium l'Hérit. ex 
Ait., για φύτευση, εκτός των 
σπόρων για σπορά, που κατάγο 
νται από χώρες όπου είναι γνω 
στό ότι υπάρχει ο ιός που προ 
καλεί τη δακτυλιωτή κηλίδωση 
της τομάτας: 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
ισχύουν για τα φυτά που απαριθμούνται στο 
παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 
27.1 και 27.2 

α) όπου δεν είναι γνωστό ότι 
υπάρχει Xiphinema america
num Cobb sensu lato (είδη 
εκτός Ευρώπης) ή άλλοι 
φορείς του ιού που προκαλεί 
τη δακτυλιωτή κηλίδωση της 
τομάτας 

επίσημη δήλωση ότι τα φυτά: 

α) προέρχονται απευθείας από φυτώρια που 
έχουν αναγνωρισθεί ως απαλλαγμένα από 
τον ιό της δακτυλιωτής κηλίδωσης της 
τομάτας ή 

β) ανήκουν το πολύ στην τέταρτη γενεά από 
μητρικό φυτό το οποίο αποδείχθηκε κατά 
τις επίσημα αποδεκτές ιολογικές δοκιμα 
σίες απαλλαγμένο από τον ιό της δακτυ 
λιωτής κηλίδωσης της τομάτας 

β) όπου είναι γνωστό ότι υπάρ 
χειXiphinema americanum 
Cobb sensu lato (είδος 
εκτός Ευρώπης) ή άλλοι 
φορείς του ιού που προκαλεί 
δακτυλιωτή κηλίδωση της 
τομάτας 

επίσημη δήλωση, ότι τα φυτά: 

α) προέρχονται απευθείας από φυτώρια που 
δεν έχουν μολυνθεί από τον ιό της δακτυ 
λιωτής κηλίδωσης της τομάτας, ούτε στο 
έδαφος ούτε στα φυτά ή 

β) ανήκουν το πολύ στη δεύτερη γενεά από 
μητρικά φυτά τα οποία απεδείχθησαν 
κατά τις επίσημα δεκτές ιολογικές δοκιμα 
σίες απαλλαγμένα από τον ιό της δακτυ 
λιωτής κηλίδωσης της τομάτας 

▼M3 

32.1. Φυτά ποωδών ειδών, που προο 
ρίζονται για φύτευση, εκτός από: 

— βολβούς, 

— φυτά της οικογένειας των 
Gramineae, 

— ριζώματα, 

— σπόρους προς σπορά, 

— κονδύλους, 

καταγωγής τρίτων χωρών, όπου 
έχει διαπιστωθεί η εμφάνιση των 
Liriomyza sativae (Blanchard) 
και Amauromyza maculosa 
(Malloch). 

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που 
ισχύουν για τα φυτά του παραρτήματος IV 
μέρος Α τμήμα Ι σημεία 27.1, 27.2, 28 και 
29, ενδεχομένως, επίσημη δήλωση ότι τα 
φυτά έχουν καλλιεργηθεί σε φυτώρια και: 

α) προέρχονται από περιοχή που αναγνωρί 
στηκε από την εθνική υπηρεσία προστα 
σίας φυτών της χώρας εξαγωγής, ως 
απαλλαγμένη από Liriomyza sativae 
(Blanchard) και Amauromyza maculosa 
(Malloch), σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή 
πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα 
και αναφέρεται στη στήλη «Συμπληρωμα 
τική δήλωση» των πιστοποιητικών των 
άρθρων 7 ή 8 της παρούσας οδηγίας, 

ή 

β) προέρχονται από τόπο παραγωγής που 
αναγνωρίστηκε από την εθνική υπηρεσία 
προστασίας φυτών της εν λόγω χώρας, ως 
απαλλαγμένος από Liriomyza sativae 
(Blanchard) και Amauromyza maculosa 
(Malloch), σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή 
πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα 
και αναφέρεται στη στήλη «Συμπληρωμα 
τική δήλωση» των πιστοποιητικών των 
άρθρων 7 ή 8 της παρούσας οδηγίας και 
έχει αναγνωρισθεί ως απαλλαγμένος από 
Liriomyza sativae (Blanchard) και Amau
romyza maculosa (Malloch) κατά τους 
επίσημους ελέγχους που διενεργούνται 
τουλάχιστον μία φορά το μήνα κατά τη 
διάρκεια των τριών μηνών πριν από την 
εξαγωγή, 

ή 

▼B
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γ) ακριβώς πριν από την εξαγωγή υποβλήθη 
καν σε κατάλληλη αγωγή κατά των Lirio
myza sativae (Blanchard) και Amauro
myza maculosa (Malloch), αποτέλεσαν 
αντικείμενο επίσημου ελέγχου και διαπι 
στώθηκε ότι είναι απαλλαγμένα από τους 
επιβλαβείς οργανισμούς Liriomyza sativae 
(Blanchard) και Amauromyza maculosa 
(Malloch). Η περιγραφή της αγωγής περι 
λαμβάνεται στα πιστοποιητικά των 
άρθρων 7 ή 8 της παρούσας οδηγίας , 

►M27 ή 

δ) προέρχονται από φυτικό ιστό (έκφυτο) 
που είναι απαλλαγμένος από Liriomyza 
sativae (Blanchard) και Amauromyza 
maculosa (Malloch), καλλιεργούνται in 
vitro σε στείρο θρεπτικό υπόστρωμα υπό 
ασηπτικές συνθήκες που αποκλείουν τη 
πιθανότητα προσβολής από τους Lirio
myza sativae (Blanchard) και Amauro
myza maculosa (Malloch), και μεταφέρο 
νται σε διαφανή δοχεία και υπό ασηπτικές 
συνθήκες. ◄ 

32.2. Κομμένα άνθη των 
Dendranthema (DC) Des. Moul., 
Dianthus L., Gypsophila L. et 
Solidago L., και φυλλώδη λαχα 
νικά των Apium graveolens L. et 
Ocimum L. 

Επίσημη δήλωση ότι τα κομμένα άνθη και τα 
φυλλώδη λαχανικά: 

— προέρχονται από χώρα που είναι απαλ 
λαγμένη από Liriomyza sativae (Blanch
ard) και Amauromyza maculosa (Mallo
ch) 

ή 

— ακριβώς πριν από την εξαγωγή αποτέλε 
σαν αντικείμενο επίσημου ελέγχου και 
διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγμένα 
από τους επιβλαβείς οργανισμούς Lirio
myza sativae (Blanchard) και Amauro
myza maculosa (Malloch) 

32.3. Φυτά ποωδών ειδών, που προο 
ρίζονται για φύτευση, εκτός από: 

— βολβούς, 

— φυτά της οικογένειας Gra
mineae, 

— ριζώματα, 

— σπόρους προς σπορά, 

— κονδύλους, 

καταγωγής τρίτων χωρών 

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που 
ισχύουν για τα φυτά στο παράρτημα IV 
μέρος Α τμήμα Ι σημεία 27.1, 27.2, 28, 29 
και 32.1, επίσημη δήλωση ότι: 

α) προέρχονται από περιοχή που έχει ανα 
γνωριστεί ως απαλλαγμένη από Liriomyza 
huidobrensis (Blanchard) και Liriomyza 
trifolii (Burgess) 

ή 

β) είτε δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα 
παρουσίας Liriomyza huidobrensis (Blan
chard) και Liriomyza trifolii (Burgess) 
στον τόπο παραγωγής κατά τους επίση 
μους ελέγχους που διενεργήθηκαν τουλά 
χιστον μία φορά το μήνα κατά τη διάρ 
κεια των τριών μηνών πριν από την 
συγκομιδή 

ή 

▼M3
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γ) ακριβώς πριν από την εξαγωγή, τα φυτά 
αποτέλεσαν αντικείμενο επίσημου ελέγ 
χου και διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγ 
μένα από τους επιβλαβείς οργανισμούς 
Liriomyza huidobrensis (Blanchard) και 
Liriomyza trifolii (Burgess) και υποβλήθη 
καν σε κατάλληλη αγωγή κατά των Lirio
myza huidobrensis (Blanchard) και Lirio
myza trifolii (Burgess) 

►M27 ή 

δ) τα φυτά προέρχονται από φυτικό ιστό (έκ 
φυτο) που είναι απαλλαγμένος από Lirio
myza huidobrensis (Blanchard) και Lirio
myza trifolii (Burgess), καλλιεργούνται in 
vitro σε στείρο θρεπτικό υπόστρωμα υπό 
ασηπτικές συνθήκες που αποκλείουν τη 
πιθανότητα προσβολής από Liriomyza 
huidobrensis (Blanchard) και Liriomyza 
trifolii (Burgess), μεταφέρονται δε σε δια 
φανή δοχεία και υπό ασηπτικές συνθή 
κες. ◄ 

▼M27 

33. Έρριζα φυτά, φυτευμένα ή προ 
οριζόμενα για φύτευση, καλλιερ 
γούμενα στο ύπαιθρο 

Επίσημη δήλωση ότι: 

α) ο τόπος παραγωγής είναι γνωστό ότι είναι 
απαλλαγμένος από Clavibacter michiga
nensis ssp. sepedonicus (Spieckermann 
and Kotthoff) Davis et al. και Synchy
trium endobioticum (Schilbersky) Perci
val, 

και 

β) τα φυτά κατάγονται από αγρό που είναι 
γνωστό ότι είναι απαλλαγμένος από Glo
bodera pallida (Stone) Behrens και Glo
bodera rostochiensis (Wollenweber) Beh
rens. 

▼B 

34. ►M3 Έδαφος και καλλιεργη 
τικό υπόστρωμα το οποίο συνί 
σταται στο σύνολο του ή εν 
μέρει από έδαφος ή στερεές 
οργανικές ουσίες όπως είναι 
τμήματα φυτών, χούμος, συμπε 
ριλαμβανομένης και της τύρφης 
ή του φλοιού, ή οποιαδήποτε 
στερεά ανόργανη ουσία που 
προορίζεται να ενισχύσει τη 
ζωτικότητα των φυτών και κατά 
γεται από τις ακόλουθες χώρες: 

— ►M7 __________ ◄ 
Τουρκία, 

— Λευκορωσία, 
►A1 __________ ◄ 
Γεωργία 
►A1 __________ ◄, 
Μολδαβία, Ρωσία, Ουκρανία, 

— χώρες εκτός Ευρώπης, εκτός 
της Αλγερίας, της Αιγύπτου, 
του Ισραήλ, της Λιβύης, του 
Μαρόκου, της Τυνησίας ◄ 

Επίσημη δήλωση: 

α) ότι τη στιγμή της φύτευσης το καλλιεργη 
τικό υπόστρωμα: 

— ήταν απαλλαγμένο από χώμα και από 
οργανικές ουσίες ή 

— ήταν απαλλαγμένο από έντομα και 
επιβλαβείς νηματώδεις και είχε υπο 
βληθεί σε εξέταση ή σε θερμική επε 
ξεργασία ή καπνισμό ώστε να δια 
σφαλιστεί ότι ήταν απαλλαγμένο 
από άλλους επιβλαβείς οργανισμούς 
ή 

— είχε υποβληθεί σε κατάλληλη θερ 
μική επεξεργασία ή κάπνιση για να 
διασφαλιστεί ότι είναι απαλλαγμένο 
από επιβλαβείς οργανισμούς και 

β) ότι μετά τη φύτευση: 

— έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα 
για να εξασφαλιστεί ότι το καλλιερ 
γητικό υπόστρωμα παραμένει απαλ 
λαγμήενο από επιβλαβείς οργανι 
σμούς ή 

▼M3
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— ότι τις δύο εβδομάδες πριν από την 
αποστολή, αφαιρέθηκε το καλλιεργη 
τικό υπόστρωμα από τα φυτά και 
αφέθηκε το ελάχιστο που είναι απα 
ραίτητο για να ζήσουν κατά τη μετα 
φορά και, εάν μεταφυτεύθηκαν, ότι 
το χρησιμοποιούμενο καλλιεργητικό 
υπόστρωμα για το σκοπό αυτό αντα 
ποκρίνεται στις απαιτήσεις που προ 
βλέπονται στο στοιχείο α) 

35.1. Φυτά Beta vulgaris L., για 
φύτευση εκτός των σπόρων 
προς σπορά 

Επίσημη δήλωση ότι δεν έχουν παρουσιαστεί 
συμπτώματα του ιού που προκαλεί τη 
βοστρυχοειδή κορυφή των τεύτλων (απομο 
νώσεις εκτός Ευρώπης) στον τόπο παραγω 
γής από την έναρξη της τελευταίας πλήρους 
βλαστικής περιόδου 

35.2. Φυτά Beta vulgaris L., για 
φύτευση εκτός των σπόρων 
προς σπορά, που κατάγονται 
από χώρες που είναι γνωστό 
ότι υπάρχει ο ιός που προκαλεί 
το κατσάρωμα των τεύλων 

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που 
ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο 
παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημείο 
35.1, επίσημη δήλωση ότι: 

α) δεν έχει εμφανισθεί ο ιός που προκαλεί 
κατσάρωμα των τεύτλων στην περιοχή 
παραγωγής και 

β) δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα κατσα 
ρώματος των τεύτλων στον τόπο παραγω 
γής ή το άμεσο περιβάλλον του, από την 
έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής 
περιόδου 

▼M3 

36.1. Φυτά για φύτευση εκτός από: 

— βολβούς, 

— ριζώματα, 

— σπόρους προς σπορά, 

— κονδύλους 

που προέρχονται από τρίτες 
χώρες 

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που 
ισχύουν για τα φυτά και αναφέρονται στο 
παράρτημα IV μέρος A τμήμα I σημεία 
27.1, 27.2, 28, 29, 31, 32.1 και 32.3, επίσημη 
δήλωση ότι τα φυτά έχουν καλλιεργηθεί σε 
φυτώρια και: 

α) προέρχονται από περιοχή που έχει ανα 
γνωριστεί από την εθνική υπηρεσία προ 
στασίας φυτών της χώρας εξαγωγής ως 
απαλλαγμένη από το Thrips palmi Karny, 
σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα 
για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα και αναφέ 
ρεται στη στήλη «Συμπληρωματική δήλω 
ση» των πιστοποιητικών των άρθρων 7 ή 
8 της παρούσας οδηγίας, 

ή 

β) προέρχονται από τόπο παραγωγής που 
έχει αναγνωριστεί από την εθνική υπηρε 
σία προστασίας φυτών της εν λόγω χώρας 
ως απαλλαγμένος από Thrips palmi Kar
ny, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρό 
τυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα και 
αναφέρεται στη στήλη «Συμπληρωματική 
δήλωση» των πιστοποιητικών των άρθρων 
7 ή 8 της παρούσας οδηγίας και έχει ανα 
γνωρισθεί ως απαλλαγμένος από Thrips 
palmi Karny, κατά τους επίσημους ελέγ 
χους που διενεργήθηκαν τουλάχιστον μία 
φορά το μήνα κατά τη διάρκεια των τριών 
μηνών πριν από την εξαγωγή, 

ή 

▼B
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γ) ακριβώς πριν από την εξαγωγή υποβλήθη 
καν σε κατάλληλη αγωγή κατά των Thrips 
palmi Karny, αποτέλεσαν αντικείμενο επί 
σημου ελέγχου και διαπιστώθηκε ότι είναι 
απαλλαγμένα από τους επιβλαβείς οργανι 
σμούς Thrips palmi Karny. Η περιγραφή 
της αγωγής περιλαμβάνεται στα πιστοποι 
ητικά των άρθρων 7 ή 8 της παρούσας 
οδηγίας , 

►M27 ή 

δ) προέρχονται από φυτικό ιστό (έκφυτο) 
που είναι απαλλαγμένος από Thrips 
palmi Karny, καλλιεργούνται in vitro σε 
στείρο θρεπτικό υπόστρωμα υπό ασηπτι 
κές συνθήκες που αποκλείουν τη πιθανό 
τητα προσβολής από Thrips palmi Karny, 
μεταφέρονται δε σε διαφανή δοχεία και 
υπό ασηπτικές συνθήκες. ◄ 

36.2. Κομμένα άνθη του Orchidaceae, 
και καρποί των Momordica L. 
και Solanum melongena L. 
καταγωγής τρίτων χωρών 

Επίσημη δήλωση ότι τα κομμένα άνθη και οι 
καρποί: 

— προέρχονται από χώρα που είναι απαλ 
λαγμένη από Thrips palmi Karny, 

ή 

— ακριβώς πριν από την εξαγωγή, τα φυτά 
αποτέλεσαν αντικείμενο επίσημου ελέγ 
χου και διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγ 
μένα από τον επιβλαβή οργανισμό Thrips 
palmi Karny 

▼M27 

36.3 Καρποί Capsicum L. καταγωγής 
Μπελίζε, Κόστα Ρίκα, Δομινικα 
νής Δημοκρατίας, Ελ Σαλβαδόρ, 
Γουατεμάλας, Ονδούρας, Ιαμαϊ 
κής, Μεξικού, Νικαράγουας, 
Παναμά, Πόρτο Ρίκο, ΗΠΑ και 
Γαλλικής Πολυνησίας όπου 
είναι γνωστή η εμφάνιση του 
Anthonomus eugenii Cano 

Επίσημη δήλωση ότι οι καρποί: 

α) κατάγονται από περιοχή απαλλαγμένη 
από τον Anthonomus eugenii Cano, όπως 
διαπιστώθηκε από την εθνική υπηρεσία 
προστασίας των φυτών σύμφωνα με τα 
σχετικά Διεθνή Πρότυπα Φυτοϋγειονομι 
κών Μέτρων, και αναφέρεται στα πιστο 
ποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 13 
παράγραφος 1 σημείο ii) της παρούσας 
οδηγίας, στο σημείο «Πρόσθετη δήλωση» 

ή 

β) κατάγονται από τόπο παραγωγής που έχει 
αναγνωριστεί στη χώρα εξαγωγής από την 
εθνική υπηρεσία προστασίας των φυτών 
της εν λόγω χώρας ως απαλλαγμένος 
από Anthonomus eugenii Cano, σύμφωνα 
με τα σχετικά Διεθνή Πρότυπα Φυτοϋγει 
ονομικών Μέτρων και αναφέρεται στα 
πιστοποιητικά που προβλέπονται στο 
άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii) της 
παρούσας οδηγίας, στο σημείο «Πρόσθετη 
δήλωση», και έχει χαρακτηριστεί απαλ 
λαγμένος από τον Anthonomus eugenii 
Cano κατά τους επίσημους ελέγχους που 
διενεργήθηκαν τουλάχιστον κάθε μήνα 
κατά τη διάρκεια των δύο μηνών πριν 
από την εξαγωγή, στον τόπο παραγωγής 
και στο άμεσο περιβάλλον του. 

▼M3
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37. Φυτά Palmae, για φύτευση, 
εκτός των σπόρων προς σπορά, 
που κατάγονται από χώρες εκτός 
Ευρώπης 

Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που 
ισχύουν για τα φυτά στο παράρτημα III 
μέρος Α σημείο 17, επίσημη δήλωση ότι η 
χώρα καταγωγής αναγνωρίζεται ως απαλλαγ 
μένη και ότι: 

α) τα φυτά προέρχοται από περιοχές που 
αναγνωρίζονται απαλλαγμένες από κιντρι 
νόχρου μυκόπλασμα νέκρωσης του φοινι 
κόδενδρου και από το ιοειδές 
Cadang-Cadang, και δεν έχουν παρατηρη 
θεί συμπτώματα στον τόπο παραγωγής 
ούτε στο άμεσο περιβάλλον του από την 
έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής 
περιόδου ή 

β) δεν έχουν παρουσιαστεί συμπτώματα 
κιντρινόχρου μυκοπλάσματος νέκρωσης 
του φοινικόδενδρου και από το ιοειδές 
Cadang-Cadang στον τόπο παραγωγής 
από την έναρξη της τελευταίας πλήρους 
βλαστικής περιόδου, και φυτά του πεδίου 
παραγωγής τα οποία παρουσίασαν συμ 
πτώματα που δημιουργούν υπόνοιες για 
μόλυνση από τους οργανισμούς εκριζώθη 
καν και τα φυτά υποβλήθηκαν στην 
κατάλληλη αγωγή για να απαλαγούν από 
το Myndus crudus Van Duzee 

γ) στην περίπτωση των φυτών ιστοκαλλιέρ 
γειας, τα φυτά που προέρχονται από φυτά 
που πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στα στοιχεία α) και β) 

▼M21 

37.1. Φυτά των ειδών Palmae, που 
προορίζονται για φύτευση, με 
διάμετρο στελέχους στη βάση 
άνω των 5 cm και τα οποία ανή 
κουν στα ακόλουθα γένη: 
Brahea Mart., Butia Becc., Cha
maerops L., Jubaea Kunth, Livi
stona R. Br., Phoenix L., Sabal 
Adans., Syagrus Mart., Trachy
carpus H. Wendl., Trithrinax 
Mart., Washingtonia Raf. 

Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που 
ισχύουν για τα φυτά που απαριθμούνται στο 
παράρτημα III μέρος Α σημείο 17 και των 
απαιτήσεων του παραρτήματος IV μέρος Α 
τμήμα I σημείο 37, επίσημη δήλωση ότι τα 
φυτά: 

α) καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους 
βρίσκονταν σε χώρα στην οποία δεν είναι 
γνωστή η ύπαρξη του Paysandisia archon 
(Burmeister)· ή 

β) καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους 
βρίσκονταν σε περιοχή απαλλαγμένη από 
Paysandisia archon (Burmeister), όπως 
πιστοποιήθηκε από την εθνική υπηρεσία 
προστασίας των φυτών σύμφωνα με τα 
σχετικά διεθνή φυτοϋγειονομικά πρότυπα· 
ή 

γ) τουλάχιστον για περίοδο δύο ετών πριν 
από την εξαγωγή, καλλιεργήθηκαν σε 
τόπο παραγωγής: 

— που είναι καταχωρισμένος και επο 
πτεύεται από την εθνική υπηρεσία 
προστασίας φυτών στη χώρα καταγω 
γής, και 

— στον οποίο τα φυτά βρίσκονταν σε 
χώρο με πλήρη φυσική προστασία 
από την εισαγωγή του Paysandisia 
archon (Burmeister) ή τύγχαναν 
κατάλληλης προληπτικής φροντίδας, 
και 

▼B
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— στον οποίο, κατά τους 3 επίσημους 
ετήσιους ελέγχους που διενεργήθηκαν 
την κατάλληλη χρονική στιγμή, οπωσ 
δήποτε δε μόλις πριν από την εξαγω 
γή, δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμ 
πτωμα Paysandisia archon (Burmei
ster). 

▼M27 
__________ 

▼B 

38.2. Φυτά Fuchsia L., προοριζόμενα 
για φύτευση, εκτός των σπόρων 
προς σπορά, τα οποία κατάγο 
νται από τις ΗΠΑ ή τη Βραζιλία 

Επίσημη δήλωση ότι δεν παρατηρήθηκαν 
συμπτώματα Aculops fuchsiae Keifer στον 
τόπο παραγωγής και ότι ακριβώς πριν από 
την εξαγωγή τα φυτά εξετάστηκαν και βρέ 
θηκαν απαλλαγμένα από Aculops fuchsiae 
Keifer 

39. Δέντρα και θάμνοι για φύτευση 
εξαιρουμένων των σπόρων προς 
σπορά και των φυτών σε ιστο 
καλλιέργεια, καταγωγής τρίτων 
χωρών εκτός των ευρωπαϊκών 
και των χωρών της Μεσογείου 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
ισχύουν για τα φυτά που καταγράφονται 
στο παράρτημα III μέρος Α σημεία 1, 2, 3, 
9, 13, 15, 16, 17 και 18, στο παράρτημα III 
μέρος Β σημείο 1 και στο παράρτημα IV 
μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 8.1, 8.2, 9, 10, 
11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 
19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 
25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 
32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1 και 38.2, 
κατά περίπτωση, επίσημη δήλωση ότι τα 
φυτά: 

— είναι καθαρά (π.χ. απαλλαγμένα από 
φυτικά κατάλοιπα) και είναι απαλλαγμένα 
από άνθη και καρπούς, 

— έχουν αναπτυχθεί σε φυτώρια, 

— έχουν υποβληθεί, προ της εξαγωγής σε 
ενδεδειγμένη χρονική περίοδο, σε επιθεώ 
ρηση, και έχουν βρεθεί απαλλαγμένα από 
συμπτώματα που προκαλούνται από επι 
βλαβή βακτήρια, ιούς και παθογόνους 
οργανισμούς όμοιους με τους ιούς και 
είτε βρέθηκαν απαλλαγμένα από σημεία 
και συμπτώματα παρουσίας επιβλαβών 
νηματωδών, εντόμων, ακάρεων και μυκή 
των, ή υποβλήθηκαν σε κατάλληλη αγωγή 
καταπολέμησης τέτοιου είδους οργανι 
σμών 

40. Φυλλοβόλα δέντρα και θάμνοι, 
προς φύτευση, εκτός των σπό 
ρων προς σπορά και των φυτών 
σε ιστοκαλλιέργεια, καταγωγής 
τρίτων χωρών εκτός των ευρω 
παϊκών και των χωρών της 
Μεσογείου 

►M3 Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
εφαρμόζονται στα φυτά τα οποία αναφέρο 
νται στο παράρτημα III μέρος A σημεία 2, 
3, 9, 15, 16, 17 και 18, στο παράρτημα III 
μέρος B σημείο 1 και στο παράρτημα IV 
μέρος A τμήμα I σημεία 11.1, 11.2, 11.3, 
12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 
20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 33, 36.1, 
38.1, 38.2, 39 και 45.1 και, κατά περίπτωση, 
επίσημη δήλωση ότι τα φυτά βρίσκονται σε 
φυτική νάρκη και είναι απαλλαγμένα από 
φύλλα ◄ 

▼M21
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41. Μονοετή και διετή φυτά, εκτός 
των Gramineae, για φύτευση, 
εκτός των σπόρων για σπορά, 
που κατάγονται από χώρες 
εκτός Ευρώπης και εκτός των 
χωρών της Μεσσογείου 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
ισχύουν, κατά περίπτωση για τα φυτά, που 
περιγράφηκαν στο παράρτημα III μέρος Α 
σημεία 11 και 13 και στο παράρτημα IV 
μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 25.5, 25.6, 
32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35.1 και 35.2 επί 
σημη δήλωση ότι τα φυτά: 

— αναπτύχθηκαν σε φυτώρια 

— είναι απαλλαγμένα από κατάλοιπα φυτών, 
άνθη και καρπούς 

— έχουν υποβληθεί, σε ενδεδειγμένες χρονι 
κές περιόδους και προ της εξαγωγής σε 
επιθεώρηση και 

— είτε είναι απαλλαγμένα από συμπτώ 
ματα που οφείλονται σε επιβλαβή 
βακτήρια, ιούς και παθογόνους οργα 
νισμούς όμοιους με τους ιούς 

— είτε είναι απαλλαγμένα από σημεία ή 
συμπτώματα παρουσίας επιβλαβών 
νηματωδών, εντόμων, ακάρεων και 
μυκήτων ή έχουν υποβληθεί στην 
κατάλληλη αγωγή για την εξάλειψη 
τέτοιων οργανισμών 

42. Φυτά της οικογενείας των Gra
mineae των πολυετών αγρωστω 
δών διακοσμητικών ειδών των 
υποοικογενειών των Bambusoi
deae, Panicoideae και των 
γενών Buchloe, Bouteloua Lag., 
Calamagrostis, Cortaderia 
Stapf, Glyceria R. Br., Hakone
chloa Mak. ex Honda, Hystrix, 
Molinia, Phalaris L., Shibataea, 
Spartina Schreb., Stipa L. και 
Uniola L., προς φύτευση, εκτός 
των σπόρων για σπορά, που 
κατάγονται από χώρες εκτός 
της Ευρώπης και των χωρών 
της Μεσογείου 

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που 
ισχύουν, κατά περίπτωση, για τα φυτά που 
καταγράφονται στο παράρτημα IV μέρος Α 
κεφάλαιο I σημεία 33 και 34 επίσημη 
δήλωση ότι τα φυτά: 

— έχουν αναπτυχθεί σε φυτώρια, 

— είναι απαλλαγμένα από κατάλοιπα φυτών, 
άνθη και καρπούς, 

— έχουν υποβληθεί, σε ενδεδειγμένες χρονι 
κές περιόδους και προ της εξαγωγής σε 
επιθεώρηση και 

— είτε ήταν απαλλαγμένα από συμπτώ 
ματα που οφείλονται σε επιβλαβή 
βακτήρια, ιούς και παθογόνους οργα 
νισμούς όμοιους με τους ιούς 

— είτε ήταν απαλλαγμένα από σημεία ή 
συμπτώματα παρουσίας επιβλαβών 
νηματωδών, εντόμων, ακάρεων και 
μυκήτων ή έχουν υποβληθεί στην 
κατάληλη αγωγή για την εξάλεψη 
τέτοιων οργανισμών 

43. Φυτά των οποίων η ανάπτυξη 
έχει ανασταλεί με φυσικό ή 
τεχνητό τρόπο, τα οποία προορί 
ζονται για φύτευση, εκτός από 
τους σπόρους για σπορά, κατα 
γωγής χωρών εκτός Ευρώπης 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρ 
μόζονται στα φυτά που απαριθμούνται στο 
παράρτημα III μέρος Α σημεία 1, 2, 3, 9, 
13, 15, 16, 17 και 18, στο παράρτημα III 
μέρος Β σημείο 1 και στο παράρτημα IV 
μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 8.1, 9, 10, 
11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 
19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 
25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 
33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1, 38.2, 39, 40 
και 42, κατά περίπτωση, επίσημη δήλωση: 

▼B
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α) ότι τα φυτά συμπεριλαμβανομένων αυτών 
που έχουν συλλεγεί απευθείας από το 
φυσικό τους περιβάλλον, αναπτύσσονται, 
διατηρούνται και σχηματίζονται επί δύο 
συνεχόμενα έτη τουλάχιστον, πριν από 
την αποστολή τους, σε επισήμως καταχω 
ρημένα φυτώρια, τα οποία υπόκεινται σε 
επίσημο καθεστώς ελέγχου 

β) ότι τα φυτά στα φυτώρια που αναφέρο 
νται στο στοιχείο α): 

αα) τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της 
περιόδου που αναφέρεται στο στοι 
χείο α): 

— έχουν φυτευτεί σε γλάστρες και 
τοποθετήθηκαν σε ράφια που απέ 
χουν τουλάχιστον 50 cm από το 
έδαφος 

— έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη 
επεξεργασία ώστε να είναι απαλ 
λαγμένα από σκωριάσεις που προ 
έρχονται από χώρες εκτός Ευρώ 
πης· το δραστικό συστατικό, η 
συγκέντρωση και η ημερομηνία 
εφαρμογής αυτών των επεξεργα 
σιών πρέπει να αναφέρονται στο 
φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό 
που προβλέπεται στο άρθρο 7 της 
παρούσας οδηγίας, κάτω από την 
στήλη «απολύμανση ή/και απολυ 
μαντική αγωγή» 

— έχουν επιθεωρηθεί τουλάχιστον έξι 
φορές το χρόνο, σε ενδεδειγμένα 
διαστήματα για την παρουσία 
συγκεκριμένων επιβλαβών οργανι 
σμών, οι οποίοι είναι αυτοί που ανα 
φέρονται στα παραρτήματα της οδη 
γίας. Οι επιθεωρήσεις αυτές οι 
οποίες διεξάγονται και στα φυτά 
που ευρίσκονται σε άμεση γειτονία 
των φυτωρίων που αναφέρονται στο 
στοιχείο α), διεξάγονται τουλάχι 
στον με οπτική εξέταση κάθε σειράς 
του πεδίου παραγωγής ή του φυτω 
ρίου και οπτική εξέταση όλων των 
τμημάτων του φυτού που βρίσκο 
νται εκτός του καλλιεργητικού υπο 
στρώματος με τυχαία δειγματολη 
ψία τουλάχιστον 300 φυτών ενός 
γένους, το οποίο περιλαμβάνει το 
πολύ 3 000 φυτά ή 10 % των 
φυτών, εάν στο εν λόγω γένος ανή 
κουν πάνω από 3 000 φυτά 

— τα φυτά αναγνωρίστηκαν στις 
επιθεωρήσεις αυτές ως απαλλαγ 
μένα από τους εν λόγω επιβλα 
βείς οργανισμούς, όπως καθορίζο 
νται στην προηγούμενη περίπτω 
ση. Τα μολυσμένα φυτά πρέπει 
να απομακρύνονται. Τα φυτά 
που απομένουν θα πρέπει, κατά 
περίπτωση, να υποβάλλονται σε 
αποτελεσματική αγωγή και, επι 
πλέον, να διατηρούνται για ορι 
σμένη περίοδο, ώστε να επιβεβαι 
ώνεται ότι είναι απαλλαγμένα από 
τέτοιους επιβλαβείς οργανισμούς 

▼B
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— φυτεύθηκαν είτε σε μη χρησιμο 
ποιημένο τεχνητό είτε σε φυσικό 
καλλιεργητικό υπόστρωμα το 
οποίο έχει υποβληθεί σε υποκα 
πνισμό ή κατάλληλη θερμική 
επεξεργασία για να απαλλαγεί 
από επιβλαβείς οργανισμούς και, 
στη συνέχεια, ελέγχθηκε και βρέ 
θηκε απαλλαγμένο από οποιουσ 
δήποτε επιβλαβείς οργανισμούς 

— έχουν διατηρηθεί σε συνθήκες οι 
οποίες εξασφαλίζουν ότι το μέσο 
ανάπτυξης διατηρήθηκε απαλ 
λαγμένο από επιβλαβείς οργανι 
σμούς και δύο εβδομάδες πριν 
από την αποστολή 
— τινάχθηκαν και πλύθηκαν με 

καθαρό νερό, ώστε να απο 
μακρυνθεί το αρχικό καλ 
λιεργητικό υπόστρωμα και 
διατηρήθηκαν με γυμνές 
ρίζες, ή 

— τινάχθηκαν και πλύθηκαν με 
καθαρό νερό, ώστε να απο 
μακρυνθεί το αρχικό καλ 
λιεργητικό υπόστρωμα και 
επαναφυτεύθηκαν σε καλ 
λιεργητικό υπόστρωμα που 
πληροί τους όρους που καθο 
ρίζονται στο στοιχείο αα) 
πέμπτη περίπτωση, ή 

— έχουν υποστεί τις ενδεδειγμέ 
νες επεξεργασίες ώστε να 
διασφαλιστεί ότι το καλλιερ 
γητικό υπόστρωμα είναι 
απαλλαγμένο από επιβλαβείς 
οργανισμούς· το δραστικό 
συστατικό, η συγκέντρωση 
και η ημερομηνία εφαρμογής 
αυτών των επεξεργασιών 
πρέπει να αναφέρονται στο 
φυτοϋγειονομικό πιστοποι 
ητικό που προβλέπεται στο 
άρθρο 7 της παρούσας οδη 
γίας, κάτω από την στήλη 
«απολύμανση ή/και απολυ 
μαντική αγωγή» 

ββ) έχουν συσκευασθεί σε κλειστά εμπορευ 
ματοκιβώτια που έχουν σφραγιστεί επι 
σήμως και φέρουν τον αριθμό καταχώ 
ρισης του καταχωρισμένου φυτωρίου· ο 
αριθμός αυτός πρέπει επίσης να αναφέ 
ρεται κάτω από την στήλη «Πρόσθετη 
δήλωση» του φυτοϋγειονομικού πιστο 
ποιητικού που προβλέπεται στο άρθρο 
7 της παρούσας οδηγίας για τη διευκό 
λυνση της αναγνώρισης των αποστολών 

44. Ποώδη πολυετή φυτά, για 
φύτευση, εκτός των σπόρων 
προς σπορά, των οικογενειών 
Caryophyllaceae (εκτός του 
Dianthus L.), Compositae εκτός 
των Dendranthema (DC.) Des 
Moul.), Cruciferae, Leguminosae 
και Rosaceae (εκτός της Fraga
ria L.), που κατάγονται από τρί 
τες χώρες εκτός Ευρώπης και 
εκτός των χωρών της Μεσογείου 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
ισχύουν, κατά περίπτωση, για τα φυτά που 
περιγράφονται στο παράρτημα IV μέρος Α 
κεφάλαιο I σημεία 32.1, 32.2, 32.3, 33 και 
34 επίσημη δήλωση ότι τα φυτά: 

— αναπτύχθηκαν σε φυτώρια, 

— είναι απαλλαγμένα από κατάλοιπα φυτών 
άνθη και καρπούς, 

▼B
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— έχουν υποβληθεί σε ενδεδειγμένα χρονικά 
διαστήματα και προ της εξαγωγής σε επι 
θεώρηση και 

— είτε είναι απαλλαγμένα από συμπτώ 
ματα που οφείλονται σε επιβλαβή 
βακτήρια, ιούς και παθογόνους οργα 
νισμούς όμοιους με τους ιούς 

— είτε είναι απαλλαγμένα από σημεία ή 
συμπτώματα παρουσίας επιβλαβών 
νηματωδών, εντόμων, ακάρεων και 
μυκήτων ή έχουν υποβληθεί στην 
κατάλληλη αγωγή για την εξάλειψη 
τέτοιων οργανισμών 

▼M3 

45.1. Φυτά ποωδών ειδών και φυτά 
των Ficus L. και Hibiscus L. 
που προορίζονται για φύτευση, 
εκτός από βολβούς, ριζώματα, 
σπόρους προς σπορά και κονδύ 
λους που προέρχονται από μη 
ευρωπαϊκές χώρες, 

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που 
ισχύουν για τα φυτά στο παράρτημα IV 
μέρος A τμήμα I σημεία 27.1, 27.2, 28, 29, 
32.1, 32.3 και 36.1, επίσημη δήλωση ότι τα 
φυτά: 

α) προέρχονται από περιοχή που έχει ανα 
γνωριστεί από την εθνική υπηρεσία προ 
στασίας φυτών της χώρας εξαγωγής ως 
απαλλαγμένη από Bemisia tabaci Genn. 
(πληθυσμοί εκτός Ευρώπης), σύμφωνα 
με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα 
φυτοϋγειονομικά μέτρα, και αναφέρεται 
στη στήλη «Συμπληρωματική δήλωση» 
των πιστοποιητικών των άρθρων 7 ή 8 
της παρούσας οδηγίας, 

ή 

β) προέρχονται από τόπο παραγωγής που 
έχει αναγνωριστεί από την εθνική υπηρε 
σία προστασίας φυτών της εν λόγω χώρας 
ως απαλλαγμένος από Bemisia tabaci 
Genn. (πληθυσμοί εκτός Ευρώπης), σύμ 
φωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για 
τα φυτοϋγειονομικά μέτρα, και αναφέρε 
ται στη στήλη «Συμπληρωματική δήλω 
ση» των πιστοποιητικών των άρθρων 7 
ή 8 της παρούσας οδηγίας και έχει ανα 
γνωρισθεί ως απαλλαγμένος από Bemisia 
tabaci Genn. (πληθυσμοί εκτός Ευρώπης) 
κατά τους επίσημους ελέγχους που διε 
νεργήθηκαν τουλάχιστον τουλάχιστον μία 
φορά κάθε τρεις εβδομάδες κατά τη διάρ 
κεια εννέα εβδομάδων πριν από την εξα 
γωγή, 

ή 

▼B
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γ) στις περιπτώσεις που η Bemisia tabaci 
Genn. (πληθυσμοί εκτός Ευρώπης) εμφα 
νίστηκε στον τόπο παραγωγής, βρίσκο 
νταν ή είχαν παραχθεί στον εν λόγω 
τόπο παραγωγής και υποβλήθηκαν στην 
ενδεδειγμένη αγωγή για να εξασφαλισθεί 
ότι είναι απαλλαγμένα από Bemisia tabaci 
Genn. (πληθυσμοί εκτός Ευρώπης) και 
συνεπώς διαπιστώθηκε ότι ο εν λόγω 
τόπος παραγωγής είναι απαλλαγμένος 
από Bemisia tabaci Genn. (πληθυσμοί 
εκτός Ευρώπης) μετά την εφαρμογή των 
ενδεδειγμένων διαδικασιών για την εξά 
λειψη της Bemisia tabaci Genn. (πληθυ 
σμοί εκτός Ευρώπης) κατά τους επίση 
μους ελέγχους που διενεργήθηκαν τουλά 
χιστον μία φορά κάθε εβδομάδα κατά τη 
διάρκεια των εννέα τελευταίων εβδομά 
δων πριν από την εξαγωγή και κατά τη 
διάρκεια των διαδικασιών παρακολούθη 
σης που εφαρμόσθηκαν καθόλη τη διάρ 
κεια της συγκεκριμένης περιόδου. Λεπτο 
μέρειες σχετικά με την αγωγή αναφέρο 
νται στα πιστοποιητικά των άρθρων 7 ή 
8 της παρούσας οδηγίας , 

►M27 ή 

δ) προέρχονται από φυτικό ιστό (έκφυτο) 
που είναι απαλλαγμένος από Bemisia 
tabaci Genn. (μη ευρωπαϊκοί πληθυσμοί), 
καλλιεργείται in vitro σε στείρο θρεπτικό 
υπόστρωμα υπό ασηπτικές συνθήκες που 
αποκλείουν τη πιθανότητα μόλυνσης από 
Bemisia tabaci Genn. (μη ευρωπαϊκοί 
πληθυσμοί) και μεταφέρονται σε διαφανή 
δοχεία υπό ασηπτικές συνθήκες. ◄ 

45.2. Κομμένα άνθη των Aster spp., 
Eryngium L., Gypsophila L., 
Hypericum L., Lisianthus L., 
Rosa L., Solidago L., Trache
lium L. και φυλλώδη λαχανικά 
των Ocimum L., προέλευσης μη 
ευρωπαϊκών χωρών 

Επίσημη δήλωση ότι τα κομμένα άνθη και τα 
φυλλώδη λαχανικά: 

— προέρχονται από χώρα που είναι απαλ 
λαγμένη από Bemisia tabaci Genn. (πλη 
θυσμοί εκτός Ευρώπης) 

ή 

— ακριβώς πριν από την εξαγωγή, τα φυτά 
αποτέλεσαν αντικείμενο επίσημου ελέγ 
χου και διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγ 
μένα από τον επιβλαβή οργανισμό Bemi
sia tabaci Genn. (πληθυσμοί εκτός Ευρώ 
πης) 

▼B 

►M3 45.3. ◄ Φυτά του ►M27 Solanum lyco
persicum L. ◄ που προορίζο 
νται για φύτευση, εκτός των 
σπόρων προς σπορά, που κατά 
γονται από χώρες όπου είναι 
γνωστό ότι υπάρχει ο ιός που 
προκαλεί κιτρίνισμα και κατσά 
ρωμα φύλλων της τομάτας: 

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που 
ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο 
παράρτημα III μέρος Α σημείο 13 και παράρ 
τημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 25.5, 
25.6 και 25.7, κατά περίπτωση 

▼M3



 

02000L0029 — EL — 01.04.2018 — 026.001 — 119 

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα Ειδικές απαιτήσεις 

α) όπου είναι γνωστό ότι δεν 
υπάρχει Bemisia tabaci 
Genn.· 

Επίσημη δήλωση ότι δεν παρατηρήθηκαν στα 
φυτά συμπτώματα του ιού που προκαλεί 
κιτρίνισμα και καρούλιασμα των φύλλων 
της τομάτας 

β) όπου είναι γνωστό ότι υπάρ 
χει Bemisia tabaci Genn. 

Επίσημη δήλωση ότι: 

α) δεν παρατηρήθηκαν στα φυτά συμπτώ 
ματα του ιού που προκαλεί κιτρίνισμα 
και καρούλιασμα των φύλλων της τομά 
τας και 

αα) κατάγονται από περιοχές που ανα 
γνωρίζονται ως απαλλαγμένες από 
Bemisia tabaci Genn. ή 

ββ) το πεδίο παραγωγής κατά τους επίση 
μους ελέγχους που διενεργήθηκαν 
τουλάχιστον κάθε μήνα κατά τη διάρ 
κεια των τριών μηνών που προηγού 
νται της εξαγωγής βρέθηκε απαλλαγ 
μένο από Bemisia tabaci Genn. 

ή ότι: 

β) δεν παρατηρήθηκαν στο πεδίο παραγωγής 
συμπτώματα του ιού που προκαλεί κιτρί 
νισμα και καρούλιασμα των φύλλων της 
τομάτας και το πεδίο παραγωγής υπε 
βλήθη σε κατάλληλη αγωγή και ετέθη 
υπό καθεστώς ελέγχου για να εξασφαλι 
στεί ότι είναι απαλλαγμένο από Bemisia 
tabaci Genn. 

►C5 46. Φυτά προς φύτευση, εκτός των 
σπόρων προς σπορά, των βολ 
βών, των κονδύλων, των βολβο 
κονδύλων και των ριζωμάτων 
που κατάγονται από χώρες 
όπου είναι γνωστό ότι εμφανίζο 
νται οι συγκεκριμένοι επιβλαβείς 
οργανισμοί ◄ 

Οι συγκεκριμένοι επιβλαβείς 
οργανισμοί είναι οι ακόλουθοι: 

— ιός που προκαλεί κίτρινη 
μωσαΐκωση της φασολιάς, 

— Cowpea mild mottle virus, 

— Lettuce infectious yellows 
virus (ίκτερος του μαρουλιού), 

— Pepper mild tigré virus, 

— καρούλιασμα των φύλλων 
της κολοκυθιάς, 

— άλλοι ιοί που μεταδίδονται 
με την Bemisia tabaci Genn. 

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που 
ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο 
παράρτημα III μέρος Α σημείο 13 και στο 
παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 
25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 35.1, 35.2, 44, 
►M22 __________ ◄ 45.1 ►M3 , 45.2 
και 45.3 ◄ κατά περίπτωση: 

α) Όπου έχει γίνει γνωστή η 
εμφάνιση της Bemisia tabaci 
Genn. (πληθυσμοί εκτός 
Ευρώπης) ή άλλοι φορείς 
των εν λόγω επιβλαβών 
οργανισμών 

επίσημη δήλωση ότι παρατηρήθηκαν συμ 
πτώματα παρουσίας των εν λόγω επιβλαβών 
οργανισμών στα φυτά κατά τη διάρκεια ολό 
κληρης της βλαστικής περιόδου, 

β) Όπου είναι γνωστό ότι εμφα 
νίζεται η Bemisia tabaci 
Genn. (πληθυσμοί εκτός 
Ευρώπης) ή άλλοι φορείς 
των εν λόγω επιβλαβών 
οργανισμών 

επίσημη δήλωση ότι παρατηρήθηκαν συμ 
πτώματα παρουσίας των εν λόγω επιβλαβών 
οργανισμών στα φυτά κατά τη διάρκεια μιας 
ενδεδειγμένης χρονικής περιόδου και: 

α) ότι τα φυτά κατάγονται από περιοχές που 
αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από 
Bemisia tabaci Genn. και άλλους φορείς 
των συγκεκριμένων επιβλαβών οργανι 
σμών ή 

▼B
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β) ότι ο τόπος παραγωγής, κατά τους επίση 
μους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν 
σε ενδεδειγμένο χρόνο, βρέθηκε απαλλαγ 
μένος από Bemisia tabaci Genn. και 
άλλους φορείς των συγκεκριμένων επι 
βλαβών οργανισμών ή 

γ) τα φυτά υποβλήθηκαν σε κατάλληλη 
αγωγή με σκοπό την εξάλειψη της Bemi
sia tabaci Genn. 

►M27 ή 

δ) τα φυτά που κατάγονται από φυτικό ιστό 
(έκφυτο) που είναι απαλλαγμένος από 
Bemisia tabaci Genn. (μη ευρωπαϊκοί 
πληθυσμοί) και τα οποία δεν παρουσίασαν 
συμπτώματα των εν λόγω επιβλαβών 
οργανισμών, καλλιεργούνται in vitro σε 
στείρο θρεπτικό υπόστρωμα υπό ασηπτι 
κές συνθήκες που αποκλείουν τη πιθανό 
τητα μόλυνσης από Bemisia tabaci Genn. 
(μη ευρωπαϊκοι πληθυσμοί) και μεταφέρο 
νται σε διαφανή δοχεία και υπό ασηπτι 
κές συνθήκες. ◄ 

47. Σπόροι προς σπορά Helianthus 
annuus L. 

Επίσημη δήλωση ότι: 

α) οι σπόροι κατάγονται από περιοχές που 
έχουν αναγνωριστεί ως απαλλαγμένες 
από Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. 
et de Toni ή 

β) οι σπόροι, εκτός εκείνων που παρήχθησαν 
από ποικιλίες που είναι ανθεκτικοί σε 
όλες τις φυλές των Plasmopara halstedii 
(Farlow) Berl. et de Toni που εμφανίζο 
νται στην περιοχή παραγωγής, έχουν υπο 
βληθεί σε κατάλληλη αγωγή κατά της 
Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et 
de Toni 

48. Σπόροι προς σπορά του 
►M27 Solanum lycopersicum 
L. ◄ 

Επίσημη δήλωση ότι οι σπόροι είναι αποτέ 
λεσμα ενδεδειγμένης μεθόδου εξαγωγής των 
οξέων ή ισοδύναμης μεθόδου που έχει εγκρι 
θεί ►M4 σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 ◄ και: 

α) ότι οι σπόροι προς σπορά κατάγονται από 
περιοχές όπου δεν έχει γίνει γνωστή η 
εμφάνιση Clavibacter michiganensis ssp. 
michiganensis (Smith) Davis et al., Xan
thomonas campestris pv. vesicatoria 
(Doidge) Dye και ιοειδής οργανισμός 
που προκαλεί την ατράκτωση των κονδύ 
λων των γεωμήλων ή 

β) ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα 
ασθενειών που προκαλούνται από αυτούς 
τους επιβλαβείς οργανισμούς στον τόπο 
παραγωγής κατά την πλήρη βλαστική 
περίοδο ή 

γ) ότι οι σπόροι προς σπορά έχουν υποβλη 
θεί σε επίσημη δοκιμασία για τους ανω 
τέρω τουλάχιστον επιβλαβείς οργανι 
σμούς, με βάση αντιπροσωπευτικό δείγμα 
και με τη χρησιμοποίηση των κατάλλη 
λων μεθόδων και έχει διαπιστωθεί κατά 
τις δοκιμασίες αυτές ότι είναι απαλλαγμέ 
νοι από τους εν λόγω επιβλαβείς οργανι 
σμούς 

▼B
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49.1. Σπόροι προς σπορά Medicago 
sativa L. 

Επίσημη δήλωση ότι: 

α) δεν έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα Dity
lenchus dipsaci (Kühn) Filipjev στον τόπο 
παραγωγής από την έναρξη της τελευ 
ταίας πλήρους βλαστικής περιόδου και 
ότι δεν έχει βρεθεί Ditylenchus dipsaci 
(Kühn) Filipjev κατά τον εργαστηριακό 
έλεγχο επί αντιπροσωπευτικού δείγματος 
ή 

β) προ της εξαγωγής πραγματοποιήθηκε 
κάπνιση 

►M27 ή 

γ) οι σπόροι προς σπορά έχουν υποβληθεί σε 
κατάλληλη φυσική μεταχείριση (χειρισμό) 
κατά του Ditylenchus dipsaci (Kühn) 
Filipjev και βρέθηκαν να είναι απαλλαγ 
μένοι από τον εν λόγω επιβλαβή οργανι 
σμό ύστερα από εργαστηριακό έλεγχο επί 
αντιπροσωπευτικού δείγματος. ◄ 

49.2. Σπόροι προς σπορά της Medi
cago sativa L., που κατάγονται 
από χώρες όπου είναι γνωστό 
ότι υπάρχει Clavibacter michiga
nensis ssp. insidiosus Davis 
et al. 

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που 
ισχύουν για τα φυτά που καταγράφονται 
στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I 
σημείο 49.1, επίσημη δήλωση ότι: 

α) δεν έχει γίνει γνωστή η εμφάνιση Clavi
bacter michiganensis ssp. insidiosus Davis 
et al. στο αγρόκτημα ή στο άμεσο περι 
βάλλον του τα τελευταία δέκα χρόνια· 

β) — η καλλιέργεια ανήκει σε ποικιλία που 
αναγνωρίζεται ως πολύ ανθεκτική 
στο Clavibacter michiganensis ssp. 
insidiosus Davis et al. ή 

— δεν είχε ακόμη αρχίσει την τέταρτη 
πλήρη βλαστική περίοδο από τη 
σπορά όταν συγκομίσθηκε ο σπόρος 
και ότι έχει πραγματοποιηθεί προη 
γουμένως μία μόνο συγκομιδή από 
την καλλιέργεια ή 

— η περιεκτικότητα σε αδρανή ουσία, 
που έχει προσδιορισθεί σύμφωνα με 
τους κανόνες που εφαρμόζονται για 
την πιστοποίηση των σπόρων προς 
σπορά που τίθενται σε εμπορία στην 
Κοινότητα, δεν υπερβαίνει το 0,1 % 
κατά βάρος· 

γ) δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σύμπτωμα 
του Clavibacter michiganensis ssp. insi
diosus Davis et al., ούτε στο πεδίο παρα 
γωγής ούτε σε παρακείμενη καλλιέργεια 
της Medicago sativa L., κατά την τελευ 
ταία πλήρη βλαστική περίοδο ή, κατά 
περίπτωση, κατά τις δύο τελευταίες πλή 
ρεις βλαστικές περιόδους· 

δ) η καλλιέργεια πραγματοποιήθηκε σε αγρό 
στον οποίο δεν υπήρχε καλλιέργεια Medi
cago sativa L., κατά τα τρία τελευταία 
έτη προ της σποράς 

▼B
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50. Σπόροι προς σπορά της Oryza 
sativa L. 

Επίσημη δήλωση ότι: 

α) οι σπόροι έχουν ελεγχθεί επισήμως με τις 
ενδεδειγμένες νηματολογικές δοκιμασίες 
και βρέθηκαν απαλλαγμένοι από Aphelen
choides besseyi Christi ή 

β) οι σπόροι έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη 
αγωγή με καυτό νερό ή άλλη ενδεδειγ 
μένη αγωγή για την καταπολέμηση του 
Aphelenchoides besseyi Christi 

51. Σπόροι προς σπορά του Phaseo
lus L. 

Επίσημη δήλωση: 

α) ότι οι σπόροι προς σπορά καταγωγής 
περιοχών που έχουν αποδειχθεί απαλλαγ 
μένες των Xanthomonas campestris pv. 
phaseoli (Smith) Dye ή 

β) ότι αντιπροσωπευτικό δείγμα των σπόρων 
εξετάστηκε και βρέθηκε απαλλαγμένο από 
Xanthomonas campestris pv. phaseoli 
(Smith) Dye 

52. ►M31 Σπόροι προς σπορά Zea 
mays L. ◄ 

Επίσημη διαπίστωση: 

α) ότι οι σπόροι κατάγονται από περιοχές 
που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες 
από Erwinia stewartii (Smith) Dye 

ή 

β) ότι εξετάστηκε αντιπροσωπευτικό δείγμα 
και βρέθηκε απαλλαγμένο από Erwinia 
stewartii (Smith) Dye 

53. Σπόροι προς σπορά των γενών Tri
ticum, Secale και X Triticosecale 
από το Αφγανιστάν, την Ινδία, το 
Ιράκ ►M9 , το Ιράν ◄, το Μεξι 
κό, το Νεπάλ, το Πακιστάν 
►M3 , τη Νότια Αφρική ◄ και 
τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερι 
κής όπου είναι γνωστή η ύπαρξη 
του Tilletia indica Mitra 

Επίσημη δήλωση ότι οι σπόροι προς σπορά 
προέρχονται από μια περιοχή όπου δεν είναι 
γνωστή η ύπαρξη του Tilletia indica Mitra. 
Το όνομα της περιοχής θα αναφέρεται στο 
φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό που θα παρέ 
χεται στο άρθρο 7 

54. Κόκκος των γενών Triticum, 
Secale και X Triticosecale από 
το Αφγανιστάν, την Ινδία, το 
Ιράκ ►M9 , το Ιράν ◄, το Μεξι 
κό, το Νεπάλ, το Πακιστάν 
►M3 , τη Νότια Αφρική ◄ και 
τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμε 
ρικής όπου είναι γνωστή η 
ύπαρξη του Tilletia indica Mitra 

Επίσημη δήλωση ότι: 

i) είτε ο κόκκος προέρχεται από μια περιοχή 
όπου δεν είναι γνωστή η ύπαρξη Tilletia 
indica Mitra. Το όνομα της περιοχής ή 
των περιοχών θα αναφέρεται στο φυτοϋ 
γειονομικό πιστοποιητικό, που παρέχεται 
στο άρθρο 7, στη στήλη «Τόπος καταγω 
γής» 

▼B
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ii) είτε κατά τον τελευταίο πλήρη κύκλο βλά 
στησής τους, δεν παρατηρήθηκαν στα φυτά 
συμπτώματα του Tilletia indica Mitra στο 
χώρο παραγωγής τους και ελήφθησαν αντι 
προσωπευτικά δείγματα του κόκκου, τόσο 
κατά τη συγκομιδή των φυτών όσο και πριν 
από την αποστολή τους, τα οποία ελέγχθη 
καν (τόσο πριν τη συγκομιδή τους όσο και 
τη φόρτωσή τους στο πλοίο) και, κατά τους 
ελέγχους, διαπιστώθηκε η απουσία Tilletia 
indica Mitra από αυτά, η οποία θα αναφέ 
ρεται στο φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό, 
που παρέχεται στο άρθρο 7, στη στήλη 
«Όνομα προϊόντος», ότι «Ελέγχθηκε και 
διαπιστώθηκε η απουσία Tilletia indica 
Mitra» 

( 1 ) ΕΕ 125 της 11.7.1966, σ. 2320/66· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 1999/742/ΕΚ 
της Επιτροπής (ΕΕ L 297 της 18.11.1999, σ. 39). 

Κ ε φ ά λ α ι ο Ι Ι 

ΦΥΤΑ, ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
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▼M12 

▼M28 

2. Ξυλεία Platanus L., συμπεριλαμ 
βανομένης και της ξυλείας η 
οποία δεν έχει διατηρηθεί στη 
φυσική της στρογγυλή επιφάνεια 

Επίσημη δήλωση: 

α) Η ξυλεία κατάγεται από περιοχές που αναγνω 
ρίζονται ως απαλλαγμένες από Ceratocystis pla
tani Walter engelbr (J. M. Walter) Engelbr. & 
T. C. Harr., 

ή 

β) υπάρχει αποδεικτικό με σήμανση «Kiln-dried», 
«KD» ή άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο σήμα επί 
του ξύλου ή επί της συσκευασίας του, σύμφωνα 
με την τρέχουσα εμπορική πρακτική, ότι η εν 
λόγω ξυλεία έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο 
με υγρασία κάτω του 20 %, εκφραζόμενης ως 
ποσοστό ξηράς ύλης, κατά τη στιγμή της παρα 
γωγής η οποία επιτυγχάνεται με το κατάλληλο 
πρόγραμμα ρύθμισης χρόνου/θερμοκρασίας. 

▼M12 

▼B 

4. Φυτά Pinus L., προς φύτευση 
εκτός των σπόρων προς σπορά 

Επίσημη δήλωση ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώ 
ματα Scirrhia pini Funk et Parker στον τόπο παρα 
γωγής ή στο άμεσο περιβάλλον του από την έναρξη 
της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου 

5. Φυτά των Abies Mill., Larix Mill., 
Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudo
tsuga Carr., και Tsuga Carr., προς 
φύτευση, εκτός των σπόρων προς 
σπορά 

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για 
τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα IV μέρος 
Α κεφάλαιο II σημείο 4, κατά περίπτωση, επίσημη 
δήλωση ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα 
Melampsora medusae Thümen στον τόπο παραγω 
γής ή στο άμεσο περιβάλλον του από την έναρξη της 
τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου 

▼B
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6. Φυτά Populus L., προς φύτευση, 
εκτός των σπόρων προς σπορά 

Επίσημη δήλωση ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώ 
ματα Melampsora medusae Thümen στον τόπο 
παραγωγής ή στο άμεσο περιβάλλον του από την 
έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιό 
δου 

7. Φυτά των Castanea Mill. και 
Quercus L., που προορίζονται 
για φύτευση, εκτός των σπόρων 
προς σπορά 

Επίσημη δήλωση ότι: 

α) τα φυτά κατάγονται από περιοχές που αναγνω 
ρίζονται ως απαλλαγμένες από Cryphonectria 
parasitica (Murrill) Barr ή 

β) δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Cryphonectria 
parasitica (Murrill) Barr στον τόπο παραγωγής 
ή στο άμεσο περιβάλλον του από την έναρξη 
της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου 

▼M28 

8. Φυτά Platanus L., προς φύτευση 
εκτός των σπόρων προς σπορά 

Επίσημη δήλωση: 

α) τα φυτά κατάγονται από περιοχές που αναγνω 
ρίζονται ως απαλλαγμένες από Ceratocystis pla
tani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., 

ή 

β) δεν έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα Ceratocy
stis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. 
Harr. στον τόπο παραγωγής ή στο άμεσο περι 
βάλλον αυτού, από την έναρξη της τελευταίας 
πλήρους βλαστικής περιόδου. 

▼M31 

8.1. Φυτά Ulmus L. προς φύτευση, 
εκτός των σπόρων προς σπορά 

Επίσημη δήλωση ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώ 
ματα Candidatus Phytoplasma ulmi στον τόπο 
παραγωγής ή στο άμεσο περιβάλλον του από την 
έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιό 
δου. 

▼B 

9. ►M8 Τα φυτά Amelanchier 
Med., Chaenomeles Lindl., Coto
neaster Ehrh., Crataegus L., Cydo
nia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus 
Mill., Mespilus L., Photinia davi
diana (Dcne.) Cardot, Pyracantha 
Roem., Pyrus L. και Sorbus L., 
τα οποία προορίζονται για 
φύτευση εκτός από τους σπό 
ρους ◄ 

Επίσημη δήλωση ότι: 

α) τα φυτά κατάγονται από χώρες ή περιοχές στις 
οποίες αναγνωρίζεται ότι δεν υπάρχει Erwinia 
amylovora (Burr.) Winsl. et al., ►M4 σύμφωνα 
με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
18 παράγραφος 2 ◄ ή 

β) δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σύμπτωμα Erwi
nia amylovora (Burr.) Winsl. et al., ούτε στο 
πεδίο παραγωγής ούτε στο άμεσο περιβάλλον 
του από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλα 
στικής περιόδου 

▼M27 

10. Φυτά Citrus L., Fortunella Swin
gle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά 
τους, εκτός των καρπών και των 
σπόρων προς σπορά 

Επίσημη δήλωση ότι: 

α) τα φυτά κατάγονται από περιοχές που αναγνω 
ρίζονται ως απαλλαγμένες από Spiroplasma 
citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri), 
Kanchaveli και Gikashvili και Citrus tristeza 
virus (τριστέτσα) (ευρωπαϊκά στελέχη), 

ή 

▼B
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β) τα φυτά προέρχονται από πρόγραμμα πιστοποί 
ησης που απαιτεί να προέρχονται απευθείας από 
υλικό που έχει διατηρηθεί σε κατάλληλες συν 
θήκες και έχει υποβληθεί σε επίσημη μεμονω 
μένη δοκιμασία για, τουλάχιστον Citrus tristeza 
virus (ευρωπαϊκά στελέχη), με τη χρήση κατάλ 
ληλων δοκιμών ή μεθόδων σύμφωνα με τα διε 
θνή πρότυπα, και αναπτύσσονταν συνεχώς σε 
προστατευμένο από έντομα θερμοκήπιο ή σε 
απομονωμένο κλωβό στα οποία δεν παρατηρή 
θηκαν συμπτώματα από Spiroplasma citri 
Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri), Kan
chaveli και Gikashvili και Citrus tristeza virus 
(ευρωπαϊκά στελέχη), 

ή 

γ) τα φυτά: 

— προέρχονται από πρόγραμμα πιστοποίησης 
που απαιτεί να προέρχονται απευθείας από 
υλικό που έχει διατηρηθεί σε κατάλληλες 
συνθήκες και έχει υποβληθεί σε επίσημη 
μεμονωμένη δοκιμασία για, τουλάχιστον 
ως προς Citrus tristeza virus (ευρωπαϊκά 
στελέχη), με τη χρήση κατάλληλων δοκι 
μών ή μεθόδων σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα, και κατά τις εν λόγω δοκιμές δια 
πιστώθηκε ότι ήταν απαλλαγμένα από 
Citrus tristeza virus (ευρωπαϊκά στελέχη) 
και πιστοποιήθηκαν ως απαλλαγμένα από 
τουλάχιστον Citrus tristeza virus (ευρω 
παϊκά στελέχη) σε επίσημες ατομικές δοκι 
μές που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις μεθό 
δους που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο, 

και 

— έχουν ελεγχθεί και δεν έχουν παρατηρηθεί 
συμπτώματα παρουσίας Spiroplasma citri 
Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) 
Kanchaveli et Gikashvili, και Citrus tristeza 
virus (ευρωπαϊκά στελέχη) από την έναρξη 
της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιό 
δου. 

▼M31 

10.1. Φυτά Citrus L., Choisya Kunth, 
Fortunella Swingle, Poncirus 
Raf. και τα υβρίδιά τους, και 
Casimiroa La Llave, Clausena 
Burm f., Murraya J. Koenig ex 
L., Vepris Comm., Zanthoxylum 
L., εκτός από καρπούς και σπό 
ρους προς σπορά. 

Επίσημη δήλωση σύμφωνα με την οποία τα φυτά: 

α) προέρχονται από περιοχή απαλλαγμένη από 
Trioza erytreae Del Guercio, όπως διαπιστώ 
θηκε από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας 
σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή φυτοϋγειονομικά 
πρότυπα, 

ή 

β) καλλιεργήθηκαν σε τόπο παραγωγής ο οποίος 
έχει καταχωριστεί και εποπτεύεται από τις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής, 

και 

όπου τα φυτά τοποθετούνται σε χώρο με πλήρη 
φυσική προστασία από την εισαγωγή της Trioza 
erytreae Del Guercio, 

και 

▼M27
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όπου, κατά την τελευταία πλήρη βλαστική 
περίοδο πριν από τη μετακίνηση, διενεργήθηκαν 
δύο επίσημοι έλεγχοι σε κατάλληλες χρονικές 
στιγμές και δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα 
Trioza erytreae Del Guercio στη συγκεκριμένη 
τοποθεσία ή σε περιβάλλουσα ζώνη πλάτους 
τουλάχιστον 200 m. 

▼B 

11. Φυτά των Araceae, Marantaceae, 
Musaceae, Persea spp. και Streli
tziaceae, έρριζα ή με καλλιεργη 
τικό υπόστρωμα προσκολλημένο 
ή συνδεδεμένο 

Επίσημη δήλωση ότι: 

α) δεν παρατηρήθηκε μόλυνση από Radopholus 
similis (Cobb) Thorne στον τόπο παραγωγής, 
από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστι 
κής περιόδου ή 

β) από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστι 
κής περιόδου, το έδαφος και οι ρίζες των ύπο 
πτων φυτών υποβλήθηκαν σε επίσημες νηματο 
λογικές δοκιμές, τουλάχιστον για το Radopho
lus similis (Cobb) Thorne και βρέθηκαν, στις 
δοκιμές αυτές, απαλλαγμένα από τον εν λόγω 
επιβλαβή οργανισμό 

12. Φυτά των Fragaria L., Prunus L. 
και Rubus L., προς φύτευση, 
εκτός των σπόρων για σπορά 

Επίσημη δήλωση ότι: 

α) τα φυτά κατάγονται από περιοχές που αναγνω 
ρίζονται ως απαλλαγμένες από τους συγκεκρι 
μένους επιβλαβείς οργανισμούς ή 

β) δεν παρατηρήθηκαν, από την έναρξη της τελευ 
ταίας πλήρους βλαστικής περιόδου, συμπτώ 
ματα ασθενειών που προκαλούνται από τους 
συγκεκριμένους επιβλαβείς οργανισμούς. 

Οι συγκεκριμένοι επιβλαβείς οργανισμοί είναι: 

— στη Fragaria L.: 

— Phytophthora fragariae Hickman var. 
fragariae 

— ιοί που προκαλούν μωσαΐκωση της 
αραβίδος, 

— δακτυλιωτή κηλίδωση του σμέουρου, 

— κατσάρωμα της φράουλας, 

— δακτυλιωτή κηλίδωση της φράουλας, 

— ήπια χλώρωση των άκρων των φύλλων 
της φράουλας, 

— δακτυλιωτή μελάνωση της τομάτας, 

— Xanthomonas fragariae Kennedy et 
King, 

— στο Prunus L.: 

— μυκόπλασμα που προκαλεί χλωρωτικό 
καρούλιασμα των φύλλων της βερικο 
κιάς, 

— ►M31 Xanthomonas arboricola pv. 
pruni (Smith) Vauterin et al. ◄, 

▼M31
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— στο Prunus persica (L.) Batsch: 

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier 
et al.) Young et al., 

— στο Rubus L.: 

— ιοί που προκαλούν μωσαΐκωση της 
αραβίδος, 

— δακτυλιωτή κηλίδωση του σμέουρου, 

— δακτυλιωτή κηλίδωση της φράουλας 
(λανθάνων ιός), 

— δακτυλιωτή μελάνωση της τομάτας 

13. Φυτά των Cydonia Mill, και 
Pyrus L., προς φύτευση, εκτός 
των σπόρων προς σπορά 

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν 
για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα IV 
μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 9, επίσημη δήλωση 
ότι: 

α) τα φυτά κατάγονται από περιοχές που αναγνω 
ρίζονται ως απαλλαγμένες από το μυκόπλασμα 
που προκαλεί «παρακμή» (decline) της αχλα 
διάς ή 

β) τα φυτά του τόπου παραγωγής και του άμεσου 
περιβάλλοντός του, που παρουσίασαν συμπτώ 
ματα που προκαλούν υποψίες για μόλυνση από 
το συγκεκριμένο μυκόπλασμα, εκριζώθηκαν 
κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων πλήρων 
βλαστικών περιόδων 

14. Φυτά Fragaria L., προς φύτευση, 
εκτός των σπόρων για σπορά 

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν 
για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα IV 
μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 12, επίσημη δήλωση 
ότι: 

α) τα φυτά κατάγονται από περιοχές που αναγνω 
ρίζονται ως απαλλαγμένες από Aphelenchoides 
besseyi Christie ή 

β) δεν έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα Aphelench
oides besseyi Christie σε φυτά στον τόπο παρα 
γωγής από την αρχή της τελευταίας πλήρους 
βλαστικής περιόδου ή 

γ) στην περίπτωση φυτών ιστοκαλλιέργειας, ότι 
προέρχονται από φυτά που ανταποκρίνονται 
στους όρους του στοιχείου β) του παρόντος 
σημείου ή έχουν επισήμως ελεγχθεί με ενδεδειγ 
μένες νηματολογικές μεθόδους και έχει αποδει 
χθεί ότι είναι απαλλαγμένα από Aphelenchoides 
besseyi Christie 

15. Φυτά Malus Mill., προς φύτευση, 
εκτός των σπόρων προς σπορά 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για 
τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα IV μέρος 
Α κεφάλαιο II σημείο 9, επίσημη δήλωση ότι: 

α) τα φυτά που κατάγονται από περιοχές που ανα 
γνωρίζονται ως απαλλαγμένες από το μυκόπλα 
σμα που προκαλεί ανώμαλο πολλαπλασιασμό 
των κυττάρων της μηλιάς (apple proliferation 
mycoplasm) ή 

▼B
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β) αα) τα φυτά, εκτός των σπορόφυτων: 

— είτε πιστοποιήθηκε επισήμως στα πλαί 
σια προγράμματος πιστοποίησης που 
απαιτεί να προέρχονται απευθείας από 
υλικό που διατηρήθηκε υπό τις κατάλ 
ληλες συνθήκες και έχει υποβληθεί σε 
επίσημες δοκιμασίες, τουλάχιστον για 
το εν λόγω μυκόπλασμα, χρησιμοποι 
ώντας τους κατάλληλους δείκτες, και 
βρέθηκε απαλλαγμένο από τον εν 
λόγω επιβλαβή οργανισμό, 

— είτε ότι προέρχονται απευθείας από 
υλικό το οποίο διατηρήθηκε υπό τις 
κατάλληλες συνθήκες και υποβλήθηκε, 
κατά τις έξι τελευταίες πλήρεις βλαστι 
κές περιόδους, τουλάχιστον μία φορά 
σε επίσημη δοκιμασία τουλάχιστον για 
το συγκεκριμένο μυκόπλασμα, χρησι 
μοποιώντας τους κατάλληλους δείκτες 
ή ισοδύναμες μεθόδους και βρέθηκαν, 
κατά τις δοκιμασίες αυτές απαλλαγμένα 
από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό· 

ββ) δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα ασθενει 
ών, που οφείλονται στο συγκεκριμένο 
μυκόπλασμα, σε φυτά του τόπου παραγω 
γής ούτε σε ευαίσθητα φυτά του άμεσου 
περιβάλλοντός του, από την έναρξη των 
τριών τελευταίων πλήρων βλαστικών 
περιόδων 

16. Φυτά των ακολούθων Prunus L., 
προς φύτευση, εκτός των σπόρων 
προς σπορά: 

— Prunus amygdalus Batsch, 

— Prunus armeniaca L., 

— Prunus blireiana Andre, 

— Prunus brigantina Vill., 

— Prunus cerasifera Ehrh., 

— Prunus cistena Hansen, 

— Prunus curdica Fenzl et Fri
tsch., 

— Prunus domestica ssp. dome
stica L., 

— Prunus domestica ssp. insititia 
(L.) C.K. Schneid, 

— Prunus domestica ssp. italica 
(Borkh.) Hegi., 

— Prunus glandulosa Thunb., 

— Prunus holosericea Batal., 

— Prunus hortulana Bailey, 

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν 
για τα φυτά που απαριθμούνται στο παράρτημα 
IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 12, επίσημη 
δήλωση ότι: 

α) τα φυτά κατάγονται από περιοχές που αναγνω 
ρίζονται ως απαλλαγμένες από τον ιό (Sharka) 
της σάρκας ή 

β) αα) ότι τα φυτά, εκτός των σποροφύτων: 

— είτε έχουν επίσημα πιστοποιηθεί στα 
πλαίσια ενός συστήματος πιστοποι 
ήσεως, που απαιτεί να προέρχονται 
απευθείας από υλικό το οποίο έχει δια 
τηρηθεί σε κατάλληλες συνθήκες και 
υποβληθεί σε επίσημες δοκιμές, που 
αφορούν, τουλάχιστον τον ιό Sharka, 
χρησιμοποιώντας κατάλληλους δείκτες 
ή ισοδύναμες μεθόδους και έχουν απο 
δειχθεί, κατά την εκτέλεση των δοκι 
μών αυτών, απαλλαγμένα από τον επι 
βλαβή αυτόν οργανισμό, 

— είτε προέρχονται απευθείας από υλικό 
που είχε διατηρηθεί σε κατάλληλες 
συνθήκες και έχει υποβληθεί κατά τη 
διάρκεια των τριών τελευταίων πλήρων 
βλαστικών περιόδων σε μία τουλάχι 
στον επίσημη δοκιμή που αφορά τουλά 
σιστον τον ιό Sharka, χρησιμοποιώντας 

▼B
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— Prunus japonica Thunb., 

— Prunus mandshurica (Maxim.) 
Koehne, 

— Prunus maritima Marsh., 

— Prunus mume Sieb. et Zucc., 

— Prunus nigra Ait., 

— Prunus persica (L.) Batsch, 

— Prunus salicina L., 

— Prunus sibirica L., 

— Prunus simonii Carr., 

— Prunus spinosa L., 

— Prunus tomentosa Thunb., 

— Prunus triloba Lindl., 

— άλλα είδη Prunus L. ευαί 
σθητα στον ιό (sharka) της 
«σάρκας» 

κατάλληλους δείκτες ή ισοδύναμες 
μεθόδους και έχουν αποδειχθεί, κατά 
την εκτέλεση των δοκιμών αυτών, 
απαλλαγμένα από τον επιβλαβή αυτόν 
οργανισμό· 

ββ) ότι δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα 
ασθενείας που προκαλείται από τον ιό 
Sharka, από την αρχή των τριών τελευ 
ταίων πλήρων βλαστικών περιόδων, στα 
φυτά του τόπου παραγωγής ή στα ευαί 
σθητα φυτά του αμέσου περιβάλλοντός 
τους· 

γγ) ότι καταστράφηκαν τα φυτά του τόπου 
παραγωγής τα οποία παρουσίασαν συμπτώ 
ματα ασθενείας από άλλους ιούς ή παρεμ 
φερή με τους ιούς παθογόνα 

17. Φυτά Vitis L., εκτός των καρπών 
και των σπόρων προς σπορά 

Επίσημη δήλωση ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώ 
ματα κίτρινης μωσαϊκής της αμπέλου (Grapevine 
Flavescence dorée MLO) και Xylophilus ampelinus 
(Panagopoulos) Willems et al. στα φυτά του μητρι 
κού υλικού του τόπου παραγωγής από την έναξρη 
των δύο τελευταίων πλήρων βλαστικών περιόδων 

▼M27 

18.1. Κόνδυλοι Solanum tuberosum L., 
που προορίζονται για φύτευση 

Επίσημη δήλωση: 

α) ότι τηρήθηκαν οι διατάξεις της Ένωσης για την 
καταπολέμηση του Synchytrium endobioticum 
(Schilbersky) Percival 

και 

β) ότι οι κόνδυλοι κατάγονται από περιοχή που 
αναγνωρίζεται ως απαλλαγμένη από Clavibacter 
michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann 
and Kotthoff) Davis et al. ή ότι έχουν τηρηθεί 
οι διατάξεις της Ένωσης για την καταπολέμηση 
του Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus 
(Spieckermann and Kotthoff) Davis et al· 

και 

δ) αα) είτε οι κόνδυλοι κατάγονται από περιοχές 
στις οποίες είναι γνωστό ότι δεν έχει διαπι 
στωθεί η παρουσία του Ralstonia solanace
arum (Smith) Yabuuchi et al ή 

ββ) σε περιοχές στις οποίες είναι γνωστό ότι 
έχει διαπιστωθεί η παρουσία του Ralstonia 
solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., οι 
κόνδυλοι κατάγονται από τόπο παραγωγής 
που διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγμένος 
από Ralstonia solanacearum (Smith) 
Yabuuchi et al., ή θεωρείται ότι είναι 
απαλλαγμένος από τον εν λόγω οργανισμό, 
ως συνέπεια της εφαρμογής μιας κατάλλη 
λης διαδικασίας που αποσκοπεί στην εξά 
λειψη του Ralstonia solanacearum (Smith) 
Yabuuchi et al.· 

και 

▼B
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ε) είτε, οι κόνδυλοι κατάγονται από περιοχές όπου 
είναι γνωστό ότι δεν έχει διαπιστωθεί η παρου 
σία Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (όλοι 
οι πληθυσμοί) και Meloidogyne fallax Karssen ή 
σε περιοχές όπου είναι γνωστό ότι έχει διαπι 
στωθεί η παρουσία Meloidogyne chitwoodi Gol
den et al. (όλοι οι πληθυσμοί) και Meloidogyne 
fallax Karssen: 

— είτε οι κόνδυλοι κατάγονται από τόπο 
παραγωγής ο οποίος έχει βρεθεί απαλλαγ 
μένος από Meloidogyne chitwoodi Golden 
et al. (όλοι οι πληθυσμοί) και Meloidogyne 
fallax Karssen με βάση ετήσια επισκόπηση 
(survey) των ξενιστών καλλιεργειών με 
μακροσκοπικό έλεγχο των φυτών ξενιστών 
σε ενδεδειγμένες χρονικές περιόδους και με 
μακροσκοπικό έλεγχο τόσο εξωτερικά όσο 
και με την κοπή κονδύλων μετά τη συγκο 
μιδή από γεώμηλα που καλλιεργούνται 
στον τόπο παραγωγής ή 

— μετά τη συγκομιδή έχουν ληφθεί τυχαία 
δείγματα κονδύλων και είτε ελέγχθηκαν 
για την παρουσία συμπτωμάτων με κατάλ 
ληλη μέθοδο πρόκλησης συμπτωμάτων είτε 
υπεβλήθησαν σε εργαστηριακές εξετάσεις, 
καθώς επίσης και ότι έχουν ελεγχθεί 
μακροσκοπικά τόσο εξωτερικά όσο και με 
την κοπή των κονδύλων σε ενδεδειγμένες 
χρονικές περιόδους και, οπωσδήποτε, κατά 
τη στιγμή του κλεισίματος των συσκευα 
σιών ή των εμπορευματοκιβωτίων (contai
ners), πριν από τη διάθεση στο εμπόριο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις για το κλείσιμο 
που θεσπίζονται στην οδηγία 66/403/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου, και ότι δεν έχουν βρεθεί 
συμπτώματα Meloidogyne chitwoodi Gol
den et al. (όλοι οι πληθυσμοί) και Meloi
dogyne fallax Karssen. 

18.1.1. Κόνδυλοι Solanum tuberosum L., 
που προορίζονται για φύτευση, 
εκτός εκείνων που προορίζονται 
για φύτευση σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 4 στοιχείο 
β) της οδηγίας 2007/33/ΕΚ του 
Συμβουλίου 

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν 
για τους κονδύλους Solanum tuberosum L., που 
προορίζονται για φύτευση στο παράρτημα IV 
μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 18.1, επίσημη δήλωση 
ότι τηρούνται οι διατάξεις της Ένωσης για την 
καταπολέμηση των Globodera pallida (Stone) Beh
rens και Globodera rostochiensis (Wollenweber) 
Behrens. 

▼B 

18.2. Κόνδυλοι Solanum tuberosum L., 
που προορίζονται για φύτευση 
εκτός των ποικιλιών οι οποίες 
έχουν γίνει επίστημα αποδεκτές 
σε ένα ή περισσότερα κράτη 
μέλη δυνάμει της οδηγίας 70/ 
457/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
29ης Σεπτεμβρίου 1970, περί του 
κοινού καταλόγου ποικιλιών καλ 
λιεργουμένων φυτικών ειδών ( 1 ) 

Με την επιφύλαξη των ειδικών απαιτήσεων που 
ισχύουν για τους κονδύλους που αναφέρονται στο 
παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 18.1, 
επίσημη δήλωση ότι οι κόνδυλοι: 

— ανήκουν σε προχωρημένες διαλογές· τέτοιου 
τύπου δήλωση, διατυπωμένη με τον ενδεδειγ 
μένο τρόπο, περιέχεται στο έγγραφο που συνο 
δεύει τους εν λόγω κονδύλους, 

— παράγονται στην Κοινότητα και 

▼M27
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— προέρχονται απευθείας από υλικό το οποίο έχει 
διατηρηθεί σε κατάλληλες συνθήκες και έχει 
υποβληθεί, στην Κοινότητα, σε επίσημες δοκι 
μές φυτοπαθολογικής καθάρσεως σύμφωνα με 
ενδεδειγμένες μεθόδους, και βρέθηκε, κατά τις 
δοκιμές αυτές, απαλλαγμένο από επιβλαβείς 
οργανισμούς 

▼M32 

18.3. Φυτά που σχηματίζουν στόλωνες 
ή κονδύλους, του είδους Solanum 
L., ή τα υβρίδιά τους, που προο 
ρίζονται για φύτευση, εκτός των 
κονδύλων του Solanum tuberosum 
L., που αναφέρονται στα σημεία 
18.1, 18.1.1 ή 18.2, εξαιρουμένου 
του υλικού που διατηρείται σε 
καλλιέργεια το οποίο έχει αποθη 
κευτεί σε τράπεζες γονιδίων ή 
συλλογές γενετικού υλικού και 
εξαιρουμένων των σπόρων του 
Solanum tuberosum L. που καθο 
ρίζονται στο σημείο 18.3.1. 

α) Τα φυτά έχουν διατηρηθεί υπό συνθήκες φυτοϋ 
γειονομικής κάθαρσης και βρέθηκαν απαλλαγ 
μένα από επιβλαβείς οργανισμούς κατά τη σχε 
τική δοκιμή κάθαρσης. 

β) Οι δοκιμές φυτοϋγειονομικής κάθαρσης που 
αναφέρονται στο στοιχείο α): 

αα) επιβλέπονται από την υπηρεσία φυτοπρο 
στασίας του συγκεκριμένου κράτους 
μέλους και πραγματοποιούνται από επιστη 
μονικώς καταρτισμένο προσωπικό της εν 
λόγω υπηρεσίας ή οποιουδήποτε επισήμως 
εγκεκριμένου οργανισμού· 

ββ) διεξάγονται σε χώρους που διαθέτουν εγκα 
ταστάσεις κατάλληλες και επαρκείς για τους 
επιβλαβείς οργανισμούς και για τη διατή 
ρηση του υλικού, οι οποίες περιλαμβάνουν 
και φυτά-δείκτες, κατά τέτοιο τρόπο ώστε 
να εξαλειφθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος εξά 
πλωσης επιβλαβών οργανισμών· 

γγ) διεξάγονται σε κάθε μονάδα του υλικού: 

— με οπτική εξέταση, σε τακτικά χρονικά 
διαστήματα, καθ' όλη τη διάρκεια μιας 
τουλάχιστον βλαστικής περιόδου, όσον 
αφορά τον τύπο του υλικού και το στά 
διο ανάπτυξής του κατά τη διάρκεια 
του προγράμματος δοκιμασίας, για την 
αναζήτηση συμπτωμάτων που προκα 
λούνται από οποιονδήποτε επιβλαβή 
οργανισμό, 

— με τη διενέργεια δοκιμών, σύμφωνα με 
τις ενδεδειγμένες μεθόδους, για τις 
οποίες πρέπει να ενημερώνεται η επι 
τροπή που αναφέρεται στο άρθρο 18: 

— όσον αφορά όλο το υλικό γεωμήλων, 
τουλάχιστον για: 

— τον λανθάνοντα ιό των γεωμήλων 
των Άνδεων, 

— τον Arracacha virus B. oca strain, 

— τον ιό της δακτυλιωτής μελάνωσης 
των γεωμήλων, 

— τον ιοειδή που προκαλεί ατρά 
κτωση των κονδύλων των γεωμή 
λων, 

— τον ιό T των γεωμήλων, 

— τον ιό που προκαλεί κηλίδωση των 
γεωμήλων των Άνδεων, 

— τους κοινούς ιούς των γεωμήλων A, 
M, S, V, X και Y (συμπεριλαμβα 
νομένων των Y 

o , Y 
n και Y 

c ) και 
τον ιό που προκαλεί καρούλισμα 
των φύλλων των γεωμήλων, 

▼B
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— Clavibacter michiganensis ssp. 
sepedonicus (Spieckermann και 
Kotthoff) Davis et al., 

— Ralstonia solanacearum (Smith) 
Yabuuchi et al., 

— στην περίπτωση των σπόρων του Sola
num tuberosum L., εκτός εκείνων που 
καθορίζονται στο σημείο 18.3.1., του 
λάχιστον για τους ιούς και τους ιοειδείς 
οργανισμούς που απαριθμούνται παρα 
πάνω· 

δδ) με ενδεδειγμένες δοκιμές για οποιοδήποτε 
άλλο σύμπτωμα παρατηρείται κατά την 
οπτική εξέταση, προκειμένου να προσδιορι 
στούν οι επιβλαβείς οργανισμοί που προκά 
λεσαν τα εν λόγω συμπτώματα. 

α) οποιοδήποτε υλικό το οποίο δεν βρέθηκε κατά 
τις δοκιμές που αναφέρονται στο στοιχείο β), 
απαλλαγμένο από τους επιβλαβείς οργανισμούς 
του στοιχείου β) θα καταστρέφεται αμέσως ή θα 
υποβάλλεται σε αγωγή για την εξάλειψη των 
επιβλαβών οργανισμών. 

β) κάθε οργανισμός ή ερευνητικό ίδρυμα που δια 
χειρίζεται το υλικό αυτό θα ενημερώνει την επί 
σημη φυτοϋγειονομική υπηρεσία του κράτους 
μέλους για το υλικό που διαθέτει. 

18.3.1. Σπόροι του Solanum tuberosum 
L., εκτός εκείνων που καθορίζο 
νται στο σημείο 18.4. 

Επίσημη δήλωση: 

Οι σπόροι προέρχονται από φυτά τα οποία συμμορ 
φώνονται, κατά περίπτωση, με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στα σημεία 18.1., 18.1.1., 18.2. και 18.3.· 

και 

α) οι σπόροι κατάγονται από περιοχές οι οποίες 
αναγνωρίζεται ότι είναι απαλλαγμένες από τα 
Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Perci
val, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus 
(Spieckermann και Kotthoff) Davis et al., Ral
stonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. 
και ιοειδή που προκαλεί ατράκτωση των κονδύ 
λων των γεωμήλων, 

ή 

β) οι σπόροι συμμορφώνονται με καθεμία από τις 
ακόλουθες απαιτήσεις: 

i) έχουν παραχθεί σε τόπο στον οποίο, από την 
έναρξη της τελευταίας βλαστικής περιόδου, 
δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα ασθενειών 
που προκαλούνται από τους επιβλαβείς 
οργανισμούς που αναφέρονται στο στοι 
χείο α)· 

ii) έχουν παραχθεί σε τόπο όπου έχουν ληφθεί 
όλα τα ακόλουθα μέτρα: 

1) διαχωρισμός του χώρου από άλλα φυτά 
της οικογένειας των σολανιδών και 
άλλους ξενιστές του ιοειδούς που προκα 
λεί ατράκτωση των κονδύλων των γεω 
μήλων· 

▼M32
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2) πρόληψη επαφής με το προσωπικό και τα 
αντικείμενα, όπως εργαλεία, μηχανήματα, 
οχήματα, δοχεία και υλικά συσκευασίας, 
από άλλες εγκαταστάσεις που παράγουν 
φυτά της οικογένειας των σολανιδών και 
άλλους ξενιστές του ιοειδούς που προκα 
λεί ατράκτωση των κονδύλων των γεω 
μήλων, ή κατάλληλα μέτρα υγιεινής όσον 
αφορά το προσωπικό ή τα αντικείμενα 
από άλλες εγκαταστάσεις παραγωγής 
σολανιδών και άλλων ξενιστών του ιοει 
δούς που προκαλεί ατράκτωση των κον 
δύλων των γεωμήλων, ώστε να αποτρέ 
πεται η μόλυνση· 

3) χρησιμοποιείται μόνο νερό απαλλαγμένο 
από όλους τους επιβλαβείς οργανισμούς 
που αναφέρονται στο παρόν σημείο. 

▼B 

18.4. Φυτά των ειδών Solanum L., που 
σχηματίζουν στόλωνες ή κονδύ 
λους, ή τα υβρίδια αυτών που 
προορίζονται για φύτευση και τα 
οποία έχουν διατηρηθεί σε τράπε 
ζες γονιδίων ή σε συλλογές γενε 
τικού υλικού 

Κάθε οργανισμός ή ερευνητικό ίδρυμα, που διαθέ 
τει τέτοιο υλικό, θα ενημερώνει την υπηρεσία 
φυτοπροστασίας του εν λόγω κράτους μέλους για 
το υλικό που έχει στη διάθεσή του 

▼M27 

18.5. Κόνδυλοι Solanum tuberosum L., 
εκτός εκείνων που αναφέρονται 
στο παράρτημα IV μέρος Α κεφά 
λαιο II σημεία 18.1, 18.1.1, 18.2, 
18.3 ή 18.4 

Πρέπει να αποδεικνύεται με αριθμό μητρώου που 
τίθεται επί της συσκευασίας, ή στην περίπτωση μη 
συσκευασμένων γεωμήλων τα οποία μεταφέρονται 
χύδην, επί του οχήματος μεταφοράς, ότι τα γεώ 
μηλα καλλιεργήθηκαν από επισήμως καταχωρη 
θέντα στο μητρώο παραγωγό ή κατάγονται από 
επισήμως καταχωρηθέντα στο μητρώο κέντρα συλ 
λογικής αποθεματοποίησης ή αποστολής στην 
περιοχή παραγωγής, αναφέροντας ότι οι κόνδυλοι 
είναι απαλλαγμένοι από Ralstonia solanacearum 
(Smith) Yabuuchi et al. και ότι είναι σύμφωνοι με 

α) τις κοινοτικές διατάξεις για την καταπολέμηση 
του Synchytrium endobioticum (Schilbersky) 
Percival, 

και 

β) κατά περίπτωση, οι διατάξεις της Ένωσης για 
την καταπολέμηση του Clavibacter michiganen
sis ssp. sepedonicus (Spieckermann και Kotth
off) Davis et al., 

και 

γ) οι διατάξεις της Ένωσης για την καταπολέμηση 
των Globodera pallida (Stone) Behrens και 
Globodera rostochiensis (Wollenweber) Beh
rens τηρούνται. 

▼B 

18.6. Φυτά Solanaceae, προς φύτευση, 
εκτός των σπόρων προς σπορά 
και των φυτών που αναφέρονται 
στο παράρτημα IV μέρος Α κεφά 
λαιο II σημεία 18.4 και 18.5 

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν 
για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα IV 
μέρος Α κεφάλαιο II σημεία 18.1, 18.2 και 18.3, 
κατά περίπτωση, επίσημη δήλωση ότι: 

α) τα φυτά κατάγονται από περιοχές που αναγνω 
ρίζονται ως απαλλαγμένες από Potato stolbur 
mycoplasm ή 

▼M32
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β) δεν έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα που οφεί 
λονται στο Potato stolbur mycoplasm στον τόπο 
παραγωγής από την έναρξη της τελευταίας πλή 
ρους βλαστικής περιόδου 

▼M27 

18.6.1. Έρριζα φυτά, που προορίζονται 
για φύτευση, Capsicum spp., 
Solanum lycopersicum L. και 
Solanum melongena, εκτός από 
εκείνα που θα φυτευθούν σύμ 
φωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 
4 στοιχείο α) της οδηγίας 2007/ 
33/ΕΚ του Συμβουλίου 

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν 
για τα φυτά στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο 
II σημείο 18.6, επίσημη δήλωση ότι οι διατάξεις 
της Ένωσης για την καταπολέμηση των Globodera 
pallida (Stone) Behrens και Globodera rostochien
sis (Wollenweber) Behrens τηρούνται. 

18.7. Φυτά Capsicum annuum L., Sola
num lycopersicum L., Musa L., 
Nicotiana L., και Solanum melon
gena L., που προορίζονται για 
φύτευση, εκτός από τους σπόρους 
προς σπορά 

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που εφαρμόζο 
νται για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα 
IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 18.6, κατά περί 
πτωση, επίσημη δήλωση ότι: 

α) τα φυτά κατάγονται από περιοχές που έχουν 
βρεθεί απαλλαγμένες από Ralstonia solanacea
rum (Smith) Yabuuchi et al., 

ή 

β) δεν έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα Ralstonia 
solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. στα 
φυτά του τόπου παραγωγής από την έναρξη 
της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου. 

▼B 

19. Φυτά Humulus lupulus L., προς 
φύτευση, εκτός των σπόρων για 
σπορά 

Επίσημη διαπίστωση ότι δεν παρουσιάστηκαν συμ 
πτώματα Verticillium albo-atrum Reinke et Berth
old και Verticillium dahliae Klebahn σε λυκίσκους 
του τόπου παραγωγής από την έναρξη της τελευ 
ταίας πλήρους βλαστικής περιόδου 

▼M21 

19.1. Φυτά Palmae, που προορίζονται 
για φύτευση, με διάμετρο στελέ 
χους στη βάση άνω των 5 cm 
και τα οποία ανήκουν στα ακό 
λουθα γένη: Brahea Mart., Butia 
Becc., Chamaerops L., Jubaea 
Kunth, Livistona R. Br., Phoenix 
L., Sabal Adans., Syagrus Mart., 
Trachycarpus H. Wendl., Trithri
nax Mart., Washingtonia Raf. 

Επίσημη δήλωση ότι τα φυτά: 

α) καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους βρί 
σκονταν σε περιοχή απαλλαγμένη από Paysan
disia archon (Burmeister), όπως πιστοποιήθηκε 
από την εθνική υπηρεσία προστασίας των 
φυτών σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή φυτοϋγει 
ονομικά πρότυπα· ή 

β) τουλάχιστον για περίοδο δύο ετών πριν από τη 
διακίνηση, βρίσκονταν σε τόπο παραγωγής: 

— που είναι καταχωρισμένος και εποπτεύεται 
από την εθνική υπηρεσία προστασίας 
φυτών στη χώρα καταγωγής, και 

— στον οποίο τα φυτά βρίσκονταν σε χώρο με 
πλήρη φυσική προστασία από την εισαγωγή 
του Paysandisia archon (Burmeister) ή με 
εφαρμογή κατάλληλης προληπτικής φροντί 
δας, και 

▼B
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— στον οποίο, κατά τους 3 επίσημους ετήσιους 
ελέγχους που διενεργήθηκαν την κατάλληλη 
χρονική στιγμή, δεν παρατηρήθηκε κανένα 
σύμπτωμα Paysandisia archon (Burmeister). 

▼M27 

20. Φυτά Dendranthema (DC.) Des 
Moul., Dianthus L. και Pelargo
nium l'Hérit. ex Ait., που προορί 
ζονται για φύτευση εκτός των 
σπόρων προς σπορά 

Επίσημη δήλωση ότι: 
αα) τα φυτά κατάγονται από περιοχή απαλλαγμένη 

από Helicoverpa armigera (Hübner) και Spo
doptera littoralis (Boisd.), όπως πιστοποιήθηκε 
από την εθνική υπηρεσία προστασίας των 
φυτών σύμφωνα με τα σχετικά Διεθνή Πρό 
τυπα Φυτοϋγειονομικών Μέτρων· 
ή 

α) δεν έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα Helico
verpa armigera (Hübner), ή Spodoptera litto
ralis (Boisd.) στον τόπο παραγωγής από την 
έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής 
περιόδου 
ή 

β) τα φυτά υποβλήθηκαν σε κατάλληλο χειρισμό 
για την προστασία τους από τους εν λόγω 
οργανισμούς. 

▼B 

21.1. Φυτά Dendranthema (DC) Des 
Moul., για φύτευση, εκτός των 
σπόρων προς σπορά 

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν 
για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα IV 
μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 20, επίσημη δήλωση: 
α) ότι τα φυτά είναι το πολύ της τρίτης γενεάς από 

υλικό το οποίο αποδείχθηκε, κατά τις ιολογικές 
δοκιμασίες, απαλλαγμένο από το ιοειδές που 
προκαλεί νανισμό του χρυσάνθεμου (chrysanth
emum stunt viroid) ή προέρχονται απευθείας 
από υλικό του οποίου αντιπροσωπευτικό δείγ 
μα, 10 % τουλάχιστον, έχει αποδειχθεί απαλ 
λαγμένο του chrysanthemum stunt viroid, κατά 
τη διάρκεια επίσημου ελέγχου που πραγματο 
ποιείται την εποχή της ανθοφορίας· 

β) ότι τα φυτά και τα μοσχεύματα προέρχονται 
από εγκαταστάσεις: 
— που έχουν ελεγχθεί επίσημα τουλάχιστον μία 

φορά το μήνα κατά τη διάρκεια των τριών 
μηνών που προηγούνται της αποστολής και 
στα οποία δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σύμ 
πτωμα της Puccinia horiana Hennings κατά 
την περίοδο αυτή και, στο άμεσο περιβάλ 
λον αυτών, δεν έχει διασπιστωθεί καμία 
εμφάνιση συμπτώματος της Puccinia 
horiana Hennings κατά τους τρεις μήνες 
που προηγούνται της εμπορίας ή 

— έχουν υποβληθεί σε ενδεδειγμένη αγωγή 
κατά της Puccinia horiana Hennings· 

γ) ότι, στην περίπτωση των αρρίζων μοσχευμάτων, 
δεν έχει εμφανισθεί κανένα σύμπτωμα παρου 
σίας της Didymella ligulicola (Baker, Dimock et 
Davis) v. Arx ούτε στα φυτά από τα οποία 
προέρχονται τα μοσχεύματα ή ότι, στην περί 
πτωση των ερρίζων μοσχευμάτων, δεν έχει 
παρατηρηθεί κανένα σύμπτωμα παρουσίας της 
Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) 
v. Arx ούτε στα μοσχεύματα ούτε στις ρίζες 

▼M21
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21.2. Φυτά Dianthus L., για φύτευση, 
εκτός των σπόρων προς σπορά 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για 
τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα IV μέρος 
Α κεφάλαιο II σημείο 20 επίσημη δήλωση: 
— ότι τα φυτά προέρχονται απευθείας από μητρικά 

φυτά απαλλαγμένα από Erwinia chrysanthemi 
pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomo
nas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkhol
der και Phialophora cinerescens (Wollenw.) 
van Beyma κατά τις δοκιμασίες που έγιναν επί 
σημα δεκτές και πραγματοποιήθηκαν κατά τα 
δύο τελευταία έτη, 

— ότι δεν παρετηρήθη κανένα σύμπτωμα παρου 
σίας των παραπάνω επιβλαβών οργανισμών στα 
φυτά 

22. Βολβοί των Tulipa L. και Narcis
sus L., εκτός εκείνων στη 
συσκευασία των οποίων εμφαίνε 
ται ή αποδεικνύεται με άλλους 
τρόπους ότι προορίζονται για 
άμεση πώληση σε τελικούς κατα 
ναλωτές που δεν έχουν σχέση με 
την επαγγελματική παραγωγή 
κομμένων ανθέων 

Επίσημη δήλωση ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώ 
ματα Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev στα φυτά 
από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής 
περιόδου 

▼M3 

23. Φυτά ποωδών ειδών, που προορί 
ζονται για φύτευση, εκτός από: 
— βολβούς, 
— φυτά της οικογένειας των Gra

mineae, 
— ριζώματα, 
— σπόρους προς σπορά, 
— κονδύλους 

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν 
για τα φυτά στο παράρτημα IV μέρος A τμήμα II 
σημεία 20, 21.1 ή 21.2, επίσημη δήλωση ότι: 
α) τα φυτά προέρχονται από περιοχή που έχει ανα 

γνωριστεί ως απαλλαγμένη από Liriomyza hui
dobrensis (Blanchard) και Liriomyza trifolii 
(Burgess) 
ή 

β) δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα παρουσίας 
Liriomyza huidobrensis (Blanchard) και Lirio
myza trifolii (Burgess) στον τόπο παραγωγής, 
κατά τους επίσημους ελέγχους που διενεργήθη 
καν τουλάχιστον μία φορά το μήνα κατά τη 
διάρκεια των τριών μηνών πριν από τη συγκο 
μιδή 
ή 

γ) ακριβώς πριν από την εμπορία, τα φυτά αποτέ 
λεσαν αντικείμενο επίσημου ελέγχου και διαπι 
στώθηκε ότι είναι απαλλαγμένα από Liriomyza 
huidobrensis (Blanchard) και Liriomyza trifolii 
(Burgess) και υποβλήθηκαν σε κατάλληλη 
αγωγή με σκοπό την εξάλειψη των Liriomyza 
huidobrensis (Blanchard) και Liriomyza trifolii 
(Burgess) 
►M27 ή 

δ) τα φυτά κατάγονται από φυτικό ιστό (έκφυτο), 
ο οποίος είναι απαλλαγμένος από Liriomyza 
huidobrensis (Blanchard) και Liriomyza trifolii 
(Burgess), καλλιεργούνται in vitro σε στείρο 
θρεπτικό υπόστρωμα υπό ασηπτικές συνθήκες 
που αποκλείουν τη πιθανότητα προσβολής από 
τους επιβλαβείς οργανισμούς Liriomyza huido
brensis (Blanchard) και Liriomyza trifolii (Bur
gess), μεταφέρονται σε διαφανή δοχεία και υπό 
ασηπτικές συνθήκες. ◄ 

▼B
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▼M27 

24. Έρριζα φυτά, φυτευμένα ή προο 
ριζόμενα για φύτευση, που καλ 
λιεργούνται στο ύπαιθρο. 

Πρέπει να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι ο 
τόπος παραγωγής αναγνωρίζεται ως απαλλαγμένος 
από Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus 
(Spieckermann and Kotthoff) Davis et al. και Syn
chytrium endobioticum (Schilbersky) Percival. 

24.1 Έρριζα φυτά, προοριζόμενα για 
φύτευση, που καλλιεργούνται στο 
ύπαιθρο, των Allium porrum L., 
Asparagus officinalis L., Beta vul
garis L., Brassica spp. και Fraga
ria L. 
και 
κόνδυλοι, βολβοί και ριζώματα, 
τα οποία καλλιεργούνται στο 
ύπαιθρο, των Allium ascalonicum 
L., Allium cepa L., Dahlia spp., 
Gladiolus Tourn. ex L., Hyacin
thus spp., Iris spp., Lilium spp., 
Narcissus L. και Tulipa L., εκτός 
από τα φυτά, βολβούς, κονδύλους 
και ριζώματα, που προορίζονται 
για φύτευση σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 4 στοιχείο 
α) ή γ) της οδηγίας 2007/33/ΕΚ 
του Συμβουλίου 

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν 
για τα φυτά στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο 
II σημείο 24, πρέπει να υπάρχουν αποδεικτικά 
στοιχεία ότι οι διατάξεις της Ένωσης για την κατα 
πολέμηση των Globodera pallida (Stone) Behrens 
και Globodera rostochiensis (Wollenweber) Beh
rens τηρούνται. 

▼B 

25. Φυτά Beta vulgaris L., για φύτευ 
ση, εκτός των σπόρων προς 
σπορά 

Επίσημη δήλωση ότι: 
α) ότι τα φυτά κατάγονται από περιοχές που ανα 

γνωρίζονται ως απαλλαγμένες από τον ιό που 
προκαλεί το κατσάρωμα των φύλλων των τεύτ 
λων ή 

β) ότι δεν έχει γίνει γνωστή η εμφάνιση του ιού 
που προκαλεί το κατσάρωμα των φύλλων των 
τεύτλων, στην περιοχή παραγωγής και ότι δεν 
παρατηρήθηκαν συμπτώματα κατσαρώματος 
των φύλλων των τεύτλων στον τόπο παραγωγής 
ή το άμεσο περιβάλλον του, από την έναρξη της 
τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου 

26. Σπόροι προς σπορά Helianthus 
annuus L. 

Επίσημη δήλωση ότι: 
α) οι σπόροι κατάγονται από περιοχές που έχουν 

αναγνωριστεί ως απαλλαγμένες από Plasmo
para halstedii (Farlow) Berl. et de Toni ή 

β) οι σπόροι, εκτός εκείνων που παρήχθησαν από 
ποικιλίες ανθεκτικές σε όλες τις φυλές των Pla
smopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni που 
εμφανίζονται στην περιοχή παραγωγής, έχουν 
υποβληθεί σε κατάλληλη αγωγή κατά της Pla
smopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni 

26.1. Φυτά του ►M27 Solanum lyco
persicum L. ◄ που προορίζονται 
για φύτευση, εκτός των σπόρων 
προς σπορά 

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν 
για τα φυτά, κατά περίπτωση, που αναφέρονται 
στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημεία 
18.6 και 23 επίσημη δήλωση ότι: 
α) τα φυτά κατάγονται από περιοχές που είναι 

απαλλαγμένες από το ιό που προκαλεί κιτρίνι 
σμα και καρούλιασμα των φύλλων της τομάτας 
ή 

▼B
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β) δεν έχουν παρατηρηθεί στα φυτά συμπτώματα 
του ιού που προκαλεί κιτρίνισμα και καρούλι 
σμα των φύλλων της τομάτας και: 
αα) τα φυτά κατάγονται από περιοχές που είναι 

γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από Bemi
sia tabaci Genn. ή 

ββ) το πεδίο παραγωγής έχει βρεθεί απαλλαγ 
μένο από Bemisia tabaci Genn. κατά τους 
επίσημους ελέγχους που διενεργήθηκαν 
τουλάχιστον κάθε μήνα κατά τη διάρκεια 
των τριών μηνών που προηγούνται της εξα 
γωγής ή 

γ) δεν παρατηρήθηκαν στο πεδίο παραγωγής συμ 
πτώματα του ιού που προκαλεί κιτρίνισμα και 
καρούλιασμα των φύλλων της τομάτας και το 
πεδίο παραγωγής υπεβλήθη σε κατάλληλη 
αγωγή και ετέθη υπό καθεστώς ελέγχου για να 
εξασφαλιστεί ότι είναι απαλλαγμένο από Bemi
sia tabaci Genn. 

27. Σπόροι προς σπορά του 
►M27 Solanum lycopersicum 
L. ◄ 

Επίσημη δήλωση ότι οι σπόροι είναι αποτέλεσμα 
ενδεδειγμένης μεθόδου εξαγωγής των οξέων ή ισο 
δύναμης μεθόδου που έχει εγκριθεί ►M4 σύμ 
φωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο 
άρθρο 18 παράγραφος 2 ◄ και: 
α) ότι οι σπόροι προς σπορά κατάγονται από 

περιοχές όπου δεν έχει γίνει γνωστή η εμφάνιση 
Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis 
(Smith) Davis et al., ούτε Xanthomonas campe
stris pv. vesicatoria (Doidge) Dye ή 

β) ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα ασθενειών 
που προκαλούνται από αυτούς τους επιβλαβείς 
οργανισμούς στον τόπο παραγωγής κατά την 
τελευταία πλήρη βλαστική περίοδο ή 

γ) ότι οι σπόροι προς σπορά έχουν υποβληθεί σε 
επίσημη δοκιμασία τουλάχιστον γι' αυτούς τους 
επιβλαβείς οργανισμούς, με βάση αντιπροσω 
πευτικό δείγμα και με τη χρησιμοποίηση των 
ενδεδειγμένων μεθόδων και έχει διαπιστωθεί, 
κατά τις δοκιμασίες αυτές, ότι είναι απαλλαγμέ 
νες από τους επιβλαβείς οργανισμούς 

28.1. Σπόροι προς σπορά της Medicago 
sativa L. 

Επίσημη δήλωση ότι: 
α) δεν έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα Ditylen

chus dipsaci (Kühn) Filipjev στον τόπο παρα 
γωγής από την έναρξη της τελευταίας πλήρους 
βλαστικής περιόδου και ότι δεν έχει βρεθεί 
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev κατά τον 
εργαστηριακό έλεγχο επί αντιπροσωπευτικού 
δείγματος ή 

β) προ της εμπορίας πραγματοποιήθηκε κάπνιση 
►M27 ή 

γ) οι σπόροι προς σπορά έχουν υποβληθεί σε 
κατάλληλο φυσικό χειρισμό κατά του Ditylen
chus dipsaci (Kühn) Filipjev και διαπιστώθηκε 
ότι είναι απαλλαγμένοι από τον επιβλαβή οργα 
νισμό ύστερα από εργαστηριακές εξετάσεις επί 
αντιπροσωπευτικού δείγματος. ◄ 

▼B
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28.2. Σπόροι προς σπορά Medicago 
sativa L. 

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν 
για τα φυτά που καταγράφονται στο παράρτημα 
IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 28.1, επίσημη 
δήλωση ότι: 
α) οι σπόροι προς σπορά κατάγονται από περιοχές 

που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Cla
vibacter michiganensis spp. insidiosus Davis 
et al. ή 

β) — δεν έχει γίνει γνωστή η εμφάνιση Clavibac
ter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. 
στο αγρόκτημα ή στο άμεσο περιβάλλον του 
τα τελευταία δέκα χρόνια και: 
— ότι η καλλιέργεια ανήκει σε ποικιλία που 

αναγνωρίζεται ως πολύ ανθεκτική στο 
Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus 
Davis et al., 

— ότι δεν είχε ακόμη αρχίσει την τέταρτη 
πλήρη βλαστική περίοδο από τη σπορά 
όταν συγκομίσθηκε ο σπόρος και ότι 
είχε πραγματοποιηθεί προηγουμένως μία 
μόνο συγκομιδή από την καλλιέργεια, 

— ότι η περιεκτικότητα σε αδρανή ουσία, 
που έχει προσδιορισθεί σύμφωνα με 
τους κανόνες που εφαρμόζονται για την 
πιστοποίηση των σπόρων προς σπορά 
του τίθενται σε εμπορία στην Κοινότητα, 
δεν υπερβαίνει το 0,1 % κατά βάρος, 

— δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σύμπτωμα 
Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus 
Davis et al., ούτε στο πεδίο παραγωγής 
ούτε σε παρακείμενη καλλιέργεια της 
Medicago sativa L., κατά την τελευταία 
πλήρη βλαστική περίοδο ή, κατά περί 
πτωση, κατά τις δύο τελευταίες βλαστι 
κές περιόδους, 

— η καλλιέργεια πραγματοποιήθηκε σε 
αγρό στον οποίο καμία καλλιέργεια της 
Medicago sativa L., δεν πραγματοποι 
ήθηκε κατά τα τρία τελευταία έτη προ 
της σποράς 

29. Σπόροι προς σπορά του Phaseolus L. Επίσημη δήλωση ότι: 
α) οι σπόροι κατάγονται από χώρες που αναγνωρί 

ζονται ως απαλλαγμένες από Xanthomonas 
campestris pv. phaseoli (Smith) Dye ή 

β) αντιπροσωπευτικό δείγμα των σπόρων υποβλή 
θηκε σε δοκιμασίες και, κατά τις δοκιμασίες 
αυτές, βρέθηκε απαλλαγμένο από Xanthomonas 
campestris pv. phaseoli (Smith) Dye 

30.1. Καρποί των Citrus L., Fortunella 
Swingle, Poncirus Raf., και τα 
υβρίδιά τους 

Η συσκευασία φέρει ενδεδειγμένο σήμα καταγωγής 

( 1 ) ΕΕ L 225 της 12.10.1970, σ. 1· οδηγία όπως τροποποίηθηκε τελευταία από την οδηγία 98/96/ΕΚ (ΕΕ L 25 
της 1.2.1999, σ. 27). 

▼B
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Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα Ειδικές απαιτήσεις Προστατευμένη ζώνη 

1. Ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales) Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για την ξυλεία που 
αναφέρεται ►M22 στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 και 1.7 ◄ κατά περίπτωση: 

α) η ξυλεία είναι αποφλοιωμένη ή 

β) επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία κατάγεται από περιοχές που αναγνω 
ρίζονται ως απαλλαγμένες από Dendroctonus micans Kugelan ή 

γ) υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο με σήμανση «Kiln-dried», «KD» ή 
άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο σήμα επί της ξυλείας ή επί της 
συσκευασίας της σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική πρακτική, 
ότι η εν λόγω ξυλεία έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο με υγρασία 
κάτω του 20 %, εκφραζόμενη ως ποσοστό ξηράς μάζας, κατά τη 
στιγμή της παραγωγής, που επιτυγχάνεται με το κατάλληλο πρό 
γραμμα ρύθμισης χρόνου/θερμοκρασίας 

►M14 EL, IRL, UK (Βόρεια Ιρλανδία, Νήσος Μαν και Τζέρσεϊ) ◄ 

2. Ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales) Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για την ξυλεία που 
αναφέρεται ►M22 στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 και 1.7 ◄ κατά περίπτωση, και στο παράρτημα 
IV μέρος Β σημείο 1: 

α) η ξυλεία είναι αποφλοιωμένη ή 

β) επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία κατάγεται από περιοχές που αναγνω 
ρίζονται ως απαλλαγμένες από Ips duplicatus Sahlberg ή 

γ) υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο με σήμανση «Kiln-dried», «KD» ή 
άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο σήμα επί της ξυλείας ή επί της 
συσκευασίας της σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική πρακτική, 
ότι η εν λόγω ξυλεία έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο με υγρασία 
κάτω του 20 %, εκφραζόμενη ως ποστοσό ξηράς μάζας, κατά τη 
στιγμή της παραγωγής, που επιτυγχάνεται με το κατάλληλο πρό 
γραμμα ρύθμισης χρόνου/θερμοκρασίας 

EL, IRL, UK
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3. Ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales) Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για την ξυλεία που 
αναφέρεται ►M22 στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 και 1.7 ◄ κατά περίπτωση, και στο παράρτημα 
IV μέρος Β σημεία 1 και 2: 

α) η ξυλεία είναι αποφλοιωμένη ή 

β) επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία κατάγεται από περιοχές που αναγνω 
ρίζονται ως απαλλαγμένες από Ips typographus Heer ή 

γ) υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο με σήμανση «Kiln-dried», «KD» ή 
άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο σήμα επί της ξυλείας ή επί της 
συσκευασίας της σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική πρακτική, 
ότι η εν λόγω ξυλεία έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο με υγρασία 
κάτω του 20 %, εκφραζόμενη ως ποστοσό ξηράς μάζας, κατά τη 
στιγμή της παραγωγής, που επιτυγχάνεται με το κατάλληλο πρό 
γραμμα ρύθμισης χρόνου/θερμοκρασίας 

IRL, UK 

4. Ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales) Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για την ξυλεία που 
αναφέρεται ►M22 στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 και 1.7 ◄ κατά περίπτωση, και στο παράρτημα 
IV μέρος Β σημεία 1, 2 και 3: 

α) η ξυλεία είναι αποφλοιωμένη ή 

β) επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία κατάγεται από περιοχές που αναγνω 
ρίζονται ως απαλλαγμένες από Ips amitinus Eichhof ή 

γ) υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο με σήμανση «Kiln-dried», «KD» ή 
άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο σήμα επί της ξυλείας ή επί της 
συσκευασίας της σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική πρακτική, 
ότι η εν λόγω ξυλεία έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο με υγρασία 
κάτω του 20 %, εκφραζόμενη ως ποσοστό ξηράς μάζας, κατά τη 
στιγμή της παραγωγής, που επιτυγχάνεται με το κατάλληλο πρό 
γραμμα ρύθμισης χρόνου/θερμοκρασίας 

►M27 EL, IRL, UK ◄ 

5. Ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales) Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για την ξυλεία που 
αναφέρεται ►M22 στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 και 1.7 ◄ κατά περίπτωση, και στο παράρτημα 
IV μέρος Β σημεία 1, 2, 3 και 4: 

α) η ξυλεία είναι αποφλοιωμένη ή 

EL, IRL, UK (Νήσος Μαν)
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β) επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία κατάγεται από περιοχές που αναγνω 
ρίζονται ως απαλλαγμένες από «Ips cembrae» Heer ή 

γ) υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο σε σήμανση «Kiln-dried», «KD» ή 
άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο σήμα επί της ξυλείας ή επί της 
συσκευασίας της σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική πρακτική, 
ότι η εν λόγω ξυλεία έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο με υγρασία 
κάτω του 20 %, εκφραζόμενη ως ποσοστό ξηράς μάζας, κατά τη 
στιγμή της παραγωγής, που επιτυγχάνεται με το κατάλληλο πρό 
γραμμα ρύθμισης χρόνου/θερμοκρασίας 

6. Ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales) Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για την ξυλεία που 
αναφέρεται ►M22 στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 και 1.7 ◄ κατά περίπτωση, και στο παράρτημα 
IV μέρος Β σημεία 1, 2, 3, 4 και 5: 

α) η ξυλεία είναι αποφλοιωμένη ή 

β) επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία κατάγεται από περιοχές που αναγνω 
ρίζονται ως απαλλαγμένες από Ips sexdentatus Börner ή 

γ) υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο με σήμανση «Kiln-dried», «KD» ή 
άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο σήμα επί της ξυλείας ή επί της 
συσκευασίας της σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική πρακτική, 
ότι η εν λόγω ξυλεία έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο με υγρασία 
κάτω του 20 %, εκφραζόμενη ως ποσοστό ξηράς μάζας, κατά τη 
στιγμή της παραγωγής, που επιτυγχάνεται με το κατάλληλο πρό 
γραμμα ρύθμισης χρόνου/θερμοκρασίας 

►A1 CY, ◄ IRL, UK (N-IRL, Νήσος Μαν) 

▼M1 

▼M2 

▼M12 

6.3. Ξυλεία Castanea Mill. α) Η ξυλεία είναι αποφλοιωμένη· 

ή 

►M27 CZ, IRL, S, UK ◄
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β) επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία: 

i) κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες 
από Cryphonectria parasitica (Murill) Barr. 

ή 

ii) έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο ώστε να περιέχει υγρασία 
κάτω του 20 %, εκφραζόμενη ως ποσοστό σε ξηρή ύλη, που 
επιτυγχάνεται με κατάλληλο πρόγραμμα χρόνου/θερμοκρασίας. 
Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η σήμανση «kiln-dried» 
ή «K.D.» ή άλλη διεθνώς αναγνωρισμένη σήμανση την οποία 
φέρει η ξυλεία ή η συσκευασία της σύμφωνα με την τρέχουσα 
πρακτική. 

▼M28 

6.4. Ξυλεία του Platanus L., συμπεριλαμβα 
νομένης και της ξυλείας η οποία δεν 
έχει διατηρηθεί στη φυσική της στρογ 
γυλή επιφάνεια, καταγωγής Ευρωπαϊ 
κής Ένωσης ή Αρμενίας, Ελβετίας ή 
ΗΠΑ 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται για την ξυλεία 
που αναφέρεται στο παράρτημα IV μέρος A κεφάλαιο I σημεία 5 και 
7.1.2, και στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 2, κατά 
περίπτωση, επίσημη δήλωση ότι: 

α) Η ξυλεία κατάγεται από περιοχή απαλλαγμένη από Ceratocystis 
platani Walter engelbr (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., 
συνταγμένη σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή φυτοϋγειονομικά πρό 
τυπα περί φυτοϋγειονομικών μέτρων, ή 

β) υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο με σήμανση «Kiln-dried», «KD» ή 
άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο σήμα επί της ξυλείας ή επί της 
συσκευασίας της σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική πρακτική, 
ότι η εν λόγω ξυλεία έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο με υγρασία 
κάτω του 20 %, εκφραζόμενη ως ποσοστό ξηράς μάζας, κατά τη 
στιγμή της παραγωγής, που επιτυγχάνεται με το κατάλληλο πρό 
γραμμα ρύθμισης χρόνου/θερμοκρασίας, ή 

γ) η ξυλεία προέρχεται από προστατευόμενη ζώνη που αναγράφεται 
στη δεξιά στήλη 

►M31 IRL, UK ◄ 

▼B 

7. Φυτά Abies Mill. Larix Mill., Picea A. 
Dietr., Pinus L. και Pseudotsuga Carr., 
πάνω από 3 μέτρα ύψος, εκτός από 
τους καρπούς και τους σπόρους προς 
σπορά 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται κατά περίπτωση 
για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 1, 
στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 8.1, 8.2, 9 και 10, και 
στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημεία 4 και 5, επίσημη 
δήλωση ότι ο τόπος παραγωγής είναι απαλλαγμένος από Dendroctonus 
micans Kugelan 

►M14 EL, IRL, UK (Βόρεια Ιρλανδία, Νήσος Μαν και Τζέρσεϊ) ◄



 

02000L0029 —
 EL —

 01.04.2018 —
 026.001 —

 144 

▼B 

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα Ειδικές απαιτήσεις Προστατευμένη ζώνη 

8. Φυτά Abies Mill. Larix Mill., Picea A. 
Dietr. και Pinus L., πάνω από 3 μέτρα 
ύψος, εκτός από τους καρπούς και τους 
σπόρους προς σπορά 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται κατά περίπτωση 
για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 1, 
στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 8.1, 8.2, 9 και 10, και 
στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημεία 4 και 5, και στο 
παράρτημα IV μέρος Β σημείο 7 επίσημη δήλωση ότι ο τόπος παρα 
γωγής είναι απαλλαγμένος από Ips duplicatus Sahlberg 

EL, IRL, UK 

9. Φυτά Abies Mill. Larix Mill., Picea A. 
Dietr., Pinus L. και Pseudotsuga Carr., 
πάνω από 3 μέτρα ύψος, εκτός από 
τους καρπούς και τους σπόρους προς 
σπορά 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται κατά περίπτωση 
για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 1, 
στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 8.1, 8.2, 9 και 10, και 
στο παράρτημα IV μέρος Β κεφάλαιο II σημεία 4 και 5, και στο 
παράρτημα IV μέρος Β σημεία 7 και 8 επίσημη δήλωση ότι ο τόπος 
παραγωγής είναι απαλλαγμένος από Ips typographus Heer 

IRL, UK 

10. Φυτά Abies Mill. Larix Mill., Picea A. 
Dietr. και Pinus L., πάνω από 3 μέτρα 
ύψος, εκτός από τους καρπούς και τους 
σπόρους προς σπορά 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται κατά περίπτωση 
για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρητμα III μέρος Α σημείο 1, 
στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 8.1, 8.2, 9 και 10, και 
στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημεία 4 και 5, και στο 
παράρτημα IV μέρος Β σημεία 7, 8 και 9 επίσημη δήλωση ότι το 
τόπος παραγωγής είναι απαλλαγμένος από Ips amitinus Eichhof 

►M27 EL, IRL, UK ◄ 

11. Φυτά Abies Mill. Larix Mill., Picea A. 
Dietr., Pinus L. και Pseudotsuga Carr., 
πάνω από 3 μέτρα ύψος, εκτός από 
τους καρπούς και τους σπόρους προς 
σπορά 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται κατά περίπτωση 
για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 1, 
στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 8.1, 8.2, 9 και 10, και 
στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημεία 4 και 5, και στο 
παράρτημα IV μέρος Β σημεία 7, 8, 9 και 10 επίσημη δήλωση ότι ο 
τόπος παραγωγής είναι απαλλαγμένος από Ips cembrae Heer 

EL, IRL, UK (N-IRL, Νήσος Μαν) 

12. Φυτά Abies Mill. Larix Mill., Picea A. 
Dietr. και Pinus L., πάνω από 3 μέτρα 
ύψος, εκτός από τους καρπούς και τους 
σπόρους προς σπορά 

Με την επιφύλαξη, των διατάξεων που εφαρμόζονται κατά περίπτωση 
για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 1, 
στο παράρτημα III μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 8.1, 8.2, 9 και 10, και 
στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημεία 4 και 5, και στο 
παράρτημα IV μέρος Β σημεία 7, 8, 9, 10 και 11 επίσημη δήλωση 
ότι ο τόπος παραγωγής είναι απαλλαγμένος από Ips sexdentatus Börner 

IRL ►A1 , CY ◄, UK (N-IRL, Νήσος Μαν)
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▼M28 

12.1. Φυτά Platanus L., προς φύτευση εκτός 
των σπόρων προς σπορά, καταγωγής 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Αρμενίας, Ελβε 
τίας ή ΗΠΑ. 

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που εφαρμόζονται για τα φυτά που 
απαριθμούνται στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημείο 12, και 
στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 8, ανάλογα με την 
περίπτωση, επίσημη δήλωση ότι: 

α) τα φυτά καθ' όλη την περίοδο ανάπτυξής τους βρίσκονταν σε 
περιοχή απαλλαγμένη από Ceratocystis platani (J. M. Walter) 
Εngelbr. & T. C. Harr., συνταγμένη σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή 
πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα, ή 

β) τα φυτά βρίσκονταν καθ' όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους σε 
προστατευόμενη ζώνη που αναφέρεται στη δεξιά στήλη. 

►M31 IRL, UK ◄ 

▼M1 

▼B 

14.1. Μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων 
(Coniferales) 

►M12 __________ ◄ Επίσημη δήλωση ότι το φορτίο: 

α) υποβλήθηκε σε κάπνιση ή άλλη κατάλληλη επεξεργασία για την 
καταπολέμηση του σκολύτη ή 

β) κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από 
Dendroctonus micans Kugelan 

►M14 EL, IRL, UK (Βόρεια Ιρλανδία, Νήσος Μαν και Τζέρσεϊ) ◄ 

14.2. Μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων 
(Coniferales) 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για το φλοιό που ανα 
φέρεται ►M12 __________ ◄ στο παράρτημα IV μέρος Β σημείο 
14.1, επίσημη δήλωση ότι το φορτίο: 

α) υποβλήθηκε σε κάπνιση ή άλλη κατάλληλη επεξεργασία για την 
καταπολέμηση του σκολύτη ή 

β) κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από 
Ips amitinus Eichhof 

►M27 EL, IRL, UK ◄ 

14.3. Μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων 
(Coniferales) 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται για το φλοιό που 
αναφέρεται ►M12 __________ ◄ στο παράρτημα IV μέρος Β 
σημεία 14.1 και 14.2, επίσημη δήλωση ότι το φορτίο: 

α) έχει υποβληθεί σε κάπνιση ή άλλη κατάλληλη αγωγή για την κατα 
πολέμηση του σκολύτη ή 

β) κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από 
Ips cembrae Heer 

EL, IRL, UK (Νήσος Μαν)
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14.4. Μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων 
(Coniferales) 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται για το φλοιό που 
αναφέρεται ►M12 __________ ◄ στο παράρτημα IV μέρος Β 
σημεία 14.1, 14.2 και 14.3, επίσημη δήλωση ότι το φορτίο: 

α) έχει υποβληθεί σε κάπνιση ή άλλη κατάλληλη αγωγή για την κατα 
πολέμηση του σκολύτη ή 

β) κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από 
Ips duplicatus Sahlberg 

EL, IRL, UK 

14.5. Μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων 
(Coniferales) 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται για το φλοιό που 
αναφέρεται ►M12 __________ ◄ στο παράρτημα IV μέρος Β 
σημεία 14.1, 14.2, 14.3 και 14.4, επίσημη δήλωση ότι το φορτίο: 
α) έχει υποβληθεί σε κάπνιση ή άλλη κατάλληλη αγωγή για την κατα 

πολέμηση του σκολύτη ή 

β) κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από 
Ips sexdentatus Börner 

IRL ►A1 , CY ◄, UK (N-IRL, Νήσος Μαν) 

14.6. Μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων 
(Coniferales) 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται για το φλοιό που 
αναφέρεται ►M12 __________ ◄ στο παράρτημα IV μέρος Β 
σημεία 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 και 14.5, επίσημη δήλωση ότι το φορτίο: 
α) έχει υποβληθεί σε κάπνιση ή άλλη κατάλληλη αγωγή για την κατα 

πολέμηση του σκολύτη ή 

β) κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από 
Ips typographus Heer 

IRL, UK 

▼M2 

▼M1 

▼M12 

14.9. Μεμονωμένος φλοιός Castanea Mill. Επίσημη δήλωση ότι ο μεμονωμένος φλοιός: 
α) κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από 

Cryphonectria parasitica (Murill) Barr. Barr· 
ή 

►M27 CZ, IRL, S, UK ◄
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β) έχει υποστεί υποκαπνισμό ή άλλη κατάλληλη επεξεργασία κατά της 
Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr. με βάση προδιαγραφή που 
έχει εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
18 παράγραφος 2. Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η αναγραφή 
στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 
σημείο ii) του δραστικού συστατικού, της ελάχιστης θερμοκρασίας 
της ξυλείας, της δόσης (g/m 

3 ) και του χρόνου έκθεσης (h). 

▼B 

15. Φυτά Larix Mill., προοριζόμενα για 
φύτευση, εκτός των σπόρων προς 
σπορά 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται κατά περίπτωση 
για τα φυτά που καταγράφονται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 1, 
στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 8.1, 8.2 και 10, στο 
παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 5, και στο παράρτημα IV 
μέρος Β σημεία 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13, επίσημη δήλωση ότι 
παρήχθηκαν σε φυτώρια και ότι ο τόπος παραγωγής είναι απαλλαγμέ 
νος από Cephalcia lariciphia (Klug.) 

IRL, UK (N-IRL, Νήσος Μαν και Τζέρσεϊ) 

16. Φυτά Pinus L., Picea A. Dietr., Larix 
Mill., Abies Mill. και Pseudotsuga 
Carr., προορίζονται για φύτευση, εκτός 
των σπόρων προς σπορά 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται κατά περίπτωση 
για τα φυτά που καταγράφονται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 1, 
στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 8.1, 8.2 και 9, στο 
παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 4, και στο παράρτημα IV 
μέρος Β σημεία 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 και 15, επίσημη δήλωση ότι 
παρήχθηκαν σε φυτώρια και ότι ο τόπος παραγωγής είναι απαλλαγμέ 
νος από Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet 

IRL, UK (N-IRL) 

▼M31 
16.1. Φυτά Pinus L. προς φύτευση, εκτός 

των καρπών και σπόρων προς σπορά 
Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται για τα φυτά που 
αναφέρονται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 1, στο παράρτημα IV 
μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 8.1, 8.2, 9 και 10, στο παράρτημα IV 
μέρος Α κεφάλαιο II σημεία 4 και 5 ή στο παράρτημα IV μέρος Β 
σημεία 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 16, επίσημη δήλωση σύμφωνα με την 
οποία: 
α) καθ' όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους, τα φυτά βρίσκονταν σε 

τόπους παραγωγής σε χώρες στις οποίες δεν είναι γνωστή η παρου 
σία της Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller, 
ή 

β) καθ' όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους, τα φυτά βρίσκονταν σε 
περιοχή απαλλαγμένη από τη Thaumetopoea pityocampa Denis & 
Schiffermüller, όπως διαπιστώθηκε από την εθνική υπηρεσία φυτο 
προστασίας σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋ 
γειονομικά μέτρα, 
ή 

UK
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γ) τα φυτά παρήχθησαν σε φυτώρια τα οποία, συμπεριλαμβανομένου 
του περιβάλλοντος χώρου τους, έχουν βρεθεί απαλλαγμένα από τη 
Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller βάσει επίσημων 
ελέγχων και επίσημων ερευνών που διενεργήθηκαν σε κατάλληλες 
χρονικές στιγμές, 
ή 

δ) καθ' όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους τα φυτά βρίσκονταν σε 
χώρο με πλήρη φυσική προστασία από την εισαγωγή της Thaume
topoea pityocampa Denis & Schiffermüller, έχουν επιθεωρηθεί σε 
κατάλληλες χρονικές στιγμές και βρέθηκαν απαλλαγμένα από τη 
Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller. 

▼M19 

▼B 

18. Φυτά Picea A. Dietr., προοριζόμενα για 
φύτευση, εκτός των σπόρων προς 
σπορά 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται κατά περίπτωση 
για τα φυτά που καταγράφονται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 1, 
στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 8.1, 8.2 και 10, στο 
παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 5, και στο παράρτημα IV 
μέρος Β σημεία 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 και 16, επίσημη δήλωση ότι 
παρήχθηκαν σε φυτώρια και ότι ο τόπος παραγωγής είναι απαλλαγμέ 
νος από Gilpinia hercyniae (Hartig) 

EL, IRL, UK (N-IRL, Νήσος Μαν και Τζέρσεϊ) 

19. Φυτά Eucalyptus l'Herit, εκτός των 
σπόρων προς σπορά 

Επίσημη δήλωση ότι: 
α) τα φυτά δεν έχουν χώμα και έχουν υποβληθεί σε αγωγή κατά του 

Gonipterus scutellatus Gyll. ή 
β) ότι τα φυτά κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλ 

λαγμένες από Gonipterus scutellatus Gyll. 

►M7 EL, P (Αζόρες) ◄ 

▼M27 

19.1. Φυτά Castanea Mill., που προορίζονται 
για φύτευση 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που ανα 
φέρονται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 2 και στο παράρτημα IV 
μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 11.1 και 11.2 επίσημη δήλωση ότι: 
α) τα φυτά καθ' όλη την περίοδο ανάπτυξής τους βρίσκονταν σε 

τόπους παραγωγής σε χώρες στις οποίες είναι γνωστό ότι δεν 
έχει διαπιστωθεί η παρουσία του Cryphonectria parasitica (Murrill) 
Barr· 
ή 

CZ, IRL, S, UK
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β) καθ' όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους βρίσκονταν σε περιοχή 
απαλλαγμένη από Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, όπως 
πιστοποιήθηκε από την εθνική υπηρεσία προστασίας των φυτών 
σύμφωνα με τα σχετικά Διεθνή Πρότυπα Φυτοϋγειονομικών 
Μέτρων 

ή 

γ) τα φυτά βρίσκονταν καθ' όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους στις 
προστατευόμενες ζώνες που αναγράφονται στη δεξιά στήλη 

▼B 

20.1. Κόνδυλοι Solanum tuberosum L., που 
προορίζονται για φύτευση 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται για τα φυτά που 
αναφέρονται στο παράρτημα III μέρος Α σημεία 10 και 11, στο παράρ 
τημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5 και 
25.6 και στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημεία 18.1, 18.2, 
18.3, 18.4 και 18.6, επίσημη δήλωση ότι οι κόνδυλοι: 

α) αναπτύχθηκαν σε περιοχή που δεν έχει γίνει γνωστή εμφάνιση του 
Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) ή 

β) αναπτύχθηκαν σε γη, ή σε καλλιεργητικό υπόστρωμα που αποτε 
λείται από έδαφος που αναγνωρίζεται ως απαλλαγμένο από 
BNYVV ή έχει υποβληθεί σε επίσημες δοκιμασίες με τις ενδεδειγ 
μένες μεθόδους και βρέθηκε απαλλαγμένο από BNYVV ή 

γ) έχει πλυθεί για να φύγει το χώμα 

►M10 ►M14 __________ ◄ F (Βρετάνη), FI, IRL, P (Αζόρες), 
►M17 __________ ◄ UK (Βόρεια Ιρλανδία) ◄ 

▼M3 

20.2 Κόνδυλοι του Solanum tuberosum L., 
εκτός από εκείνους που αναφέρονται 
στο παράρτημα IV μέρος B σημείο 
20.1 

α) Το χώμα δεν πρέπει να αντιπροσωπεύει πάνω από 1 % του βάρους 
της αποστολής ή της παρτίδας 

ή 

β) οι κόνδυλοι πρόκειται να μεταποιηθούν σε εγκαταστάσεις που δια 
θέτουν επίσημα εγκεκριμένους χώρους διάθεσης αποβλήτων που 
εξασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος διάδοσης του ιού της 
νεκρωτικής κίτρινης κηλίδωσης των τεύτλων 

►M10 ►M14 __________ ◄ F (Βρετάνη), FI, IRL, P (Αζόρες), 
►M17 __________ ◄ UK (Βόρεια Ιρλανδία) ◄
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▼M27 

20.3. Έρριζα φυτά, φυτευμένα ή προοριζό 
μενα για φύτευση, που καλλιεργούνται 
στο ύπαιθρο 

Πρέπει να υπάρχουν αποδείξεις ότι τα φυτά κατάγονται από αγρό που 
αναγνωρίζεται ως απαλλαγμένος από Globodera pallida (Stone Beh
rens). 

►M31 FI, LV, P (Αζόρες), SI, SK ◄ 

▼M31 

20.4. Έρριζα φυτά, υπαίθριας καλλιέργειας, 
φυτευμένα ή προοριζόμενα για φύτευση 

Πρέπει να υπάρχουν αποδείξεις ότι τα φυτά κατάγονται από αγρό 
αναγνωρισμένα απαλλαγμένο από την Globodera rostochiensis (Wol
lenweber) Behrens. 

P (Αζόρες) 

20.5. Φυτά Prunus L. προς φύτευση, εκτός 
των σπόρων προς σπορά 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που ανα 
φέρονται στο παράρτημα III μέρος Α σημεία 9 και 18 ή στο παράρ 
τημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 19.2, 23.1 και 23.2 ή στο παράρ 
τημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημεία 12 και 16, επίσημη δήλωση 
σύμφωνα με την οποία: 
α) καθ' όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους, τα φυτά βρίσκονταν σε 

τόπους παραγωγής σε χώρες στις οποίες δεν είναι γνωστή η παρου 
σία της Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., 
ή 

β) καθ' όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους, τα φυτά βρίσκονταν σε 
περιοχή απαλλαγμένη από Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smi
th) Vauterin et al. όπως διαπιστώθηκε από την εθνική υπηρεσία 
φυτοπροστασίας σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα 
φυτοϋγειονομικά μέτρα, 
ή 

γ) τα φυτά προέρχονται απευθείας από μητρικά φυτά τα οποία δεν 
έχουν παρουσιάσει συμπτώματα Xanthomonas arboricola pv. 
pruni (Smith) Vauterin et al. κατά τη διάρκεια της τελευταίας πλή 
ρους βλαστικής περιόδου, 
και 
δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Xanthomonas arboricola pv. 
pruni (Smith) Vauterin et al. στα φυτά του τόπου παραγωγής από 
την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου, 
ή 

UK
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δ) για φυτά Prunus laurocerasus L. και Prunus lusitanica L. τα οποία 
φέρουν ένδειξη, στη συσκευασία τους ή με άλλον τρόπο, ότι προ 
ορίζονται για πώληση σε τελικούς καταναλωτές που δεν ασχολού 
νται επαγγελματικά με την παραγωγή φυτών, δεν πρέπει να έχουν 
παρατηρηθεί συμπτώματα Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smi
th) Vauterin et al. στα φυτά του τόπου παραγωγής από την έναρξη 
της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου. 

▼M10 

21. Φυτά και ζωντανή γύρη για επικονίαση 
των: Amelanchier Med., Chaenomeles 
Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus 
L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., 
Malus Mill., Mespilus L., Photinia davi
diana (Dcne.) Cardot, Pyracantha 
Roem., Pyrus L. και Sorbus L., εκτός 
των καρπών και των σπόρων προς 
σπορά 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται για τα φυτά που 
αναφέρονται στο παράρτημα III μέρος A σημεία 9, 9.1 και 18 και στο 
παράρτημα III μέρος B σημείο 1, κατά περίπτωση, επίσημη δήλωση: 

α) ότι τα φυτά κατάγονται από τρίτες χώρες οι οποίες έχουν αναγνω 
ριστεί ότι είναι απαλλαγμένες από την Erwinia amylovora (Burr.) 
Winsl. et al. σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 
18 παράγραφος 2, 

ή 

β) ότι τα φυτά κατάγονται από περιοχές τρίτων χωρών αναγνωρισμέ 
νες ως α παλλαγμένες από την Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et 
al., που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα 
φυτοϋγειο νομικών μέτρων και οι οποίες έχουν αναγνωριστεί ως 
τέτοιες σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 18 
παράγραφος 2, 

ή 

►M31 E [εκτός των αυτονόμων κοινοτήτων Andalucia, Aragón, 
Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, της αυτόνομης κοι 
νότητας της Μαδρίτης, Murcia, Navarra και La Rioja, της επαρχίας 
Guipuzcoa (Χώρα των Βάσκων), Comarcas Garrigues, Noguera, Pla 
d'Urgell, Segrià και Urgell στην επαρχία Lleida (Communidad autonoma 
de Catalunya), Comarcas Alt Vinalopó και El Vinalopó Mitjà στην 
επαρχία Alicante και των δήμων Alborache και Turís στην επαρχία 
Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Κορσική), IRL (εκτός της 
πόλης Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, 
Emilia-Romagna (επαρχίες Parma και Piacenza), Lazio, Liguria, Lom
bardia (εκτός των επαρχιών Mantua, Milano, Sondrio και Varese), Mar
che, Molise, Piemonte (εκτός των δήμων Busca, Centallo και Tarantasca 
στην επαρχία Cuneo), Sardegna, Sicilia, Τοscana, Umbria, Valle d'Ao
sta, Veneto (εκτός των επαρχιών Rovigo και Venezia, των δήμων Bar
bona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano και 
Vescovana στην επαρχία Padova και της περιοχής που βρίσκεται νότια 
του αυτοκινητοδρόμου A4 στην επαρχία Verona)], LV, LT [εκτός των 
δήμων Babtai και Kėdainiai (περιφέρεια Kaunas)], P, SI (εκτός των 
περιφερειών Gorenjska, Koroška, Maribor και Notranjska και των 
δήμων Lendava και Renče-Vogrsko (νότια του αυτοκινητοδρόμου 
H4)], SK [εκτός του νομού Dunajská Streda και των Hronovce και 
Hronské Kľačany (νομός Levice), Dvory nad Žitavou (νομός Nové 
Zámky), Málinec (νομός Poltár), Hrhov (νομός Rožňava), Veľké Rip 
ňany (νομός Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše και 
Zatín (νομός Trebišov)], FI, UK (Βόρεια Ιρλανδία: εκτός των δήμων 
Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran και Carrigenagh στην 
κομητεία Down και το εκλογικό διαμέρισμα Dunmurry Cross στο Bel
fast της κομητείας Antrim· νήσος του Μαν και τα νησιά των στενών της 
Μάγχης). ◄
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►M24 γ) τα φυτά που προέρχονται από το καντόνι Valais στην 
Ελβετία ή ◄ 

δ) ότι τα φυτά κατάγονται από τις προστατευόμενες ζώνες που ανα 
γράφονται στη δεξιά στήλη, 

ή 

ε) ότι τα φυτά παρήχθησαν ή, αν μεταφέρθηκαν σε «ζώνη απομόνω 
σης», ότι διατηρήθηκαν εκεί για περίοδο τουλάχιστον 7 μηνών 
περιλαμβανομένης και της περιόδου από την 1η Απριλίου έως 
την 31η Οκτωβρίου του τελευταίου πλήρους κύκλου βλάστησης, 
σε πεδίο: 

αα) που βρίσκεται τουλάχιστον 1 χιλιόμετρο μέσα από τα όρια 
μιας «ζώνης απομόνωσης» η οποία έχει καθοριστεί επίσημα 
και καλύπτει έκταση τουλάχιστον 50 km 

2 , όπου τα φυτά ξενι 
στές υπόκεινται σε επίσημα εγκεκριμένο και επιτηρούμενο 
καθεστώς ελέγχου που καθιερώθηκε το αργότερο πριν την 
έναρξη του πλήρους κύκλου βλάστησης που προηγείται του 
τελευταίου πλήρους κύκλου βλάστησης, με στόχο την ελαχι 
στοποίηση του κινδύνου εξάπλωσης της Erwinia amylovora 
(Burr.) Winsl. et al. από τα φυτά που καλλιεργούνται εκεί. 
Πρέπει να τηρείται στη διάθεση της Επιτροπής και των 
άλλων κρατών μελών λεπτομερής περιγραφή αυτής της «ζώ 
νης απομόνωσης». Μόλις καθοριστεί μια «ζώνη απομόνωσης», 
πρέπει να πραγματοποιηθούν επίσημες επιθεωρήσεις στη ζώνη 
που δεν περιλαμβάνει το πεδίο και την περιβάλλουσα το πεδίο 
ζώνη σε πλάτος 500 μέτρων, τουλάχιστον μία φορά μετά την 
έναρξη του τελευταίου πλήρους κύκλου βλάστησης στην 
πλέον κατάλληλη εποχή· όλα τα φυτά που παρουσιάζουν συμ 
πτώματα της Erwinia amylovora (Burr.) Winsl et al. θα πρέπει 
να απομακρυνθούν αμέσως. Τα αποτελέσματα αυτών των επι 
θεωρήσεων πρέπει να διαβιβάζονται έως την 1η Μαΐου κάθε 
έτους στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, και 

ββ) το οποίο, όπως και η «ζώνη απομόνωσης», έχουν εγκριθεί 
επίσημα, πριν από την έναρξη του πλήρους κύκλου βλάστησης 
που προηγείται του τελευταίου πλήρους κύκλου βλάστησης, 
για την καλλιέργεια φυτών σύμφωνα με τους όρους που προ 
βλέπει το παρόν σημείο, και
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γγ) το οποίο, όπως και η περιβάλλουσα ζώνη σε πλάτος 500 
μέτρων τουλάχιστον, έχουν ανα γνωριστεί ως απαλλαγμένα 
από την Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. από την 
έναρξη του τελευταίου πλήρους κύκλου βλάστησης με βάση 
επίσημη επιθεώρηση που έγινε τουλάχιστον: 
— δύο φορές στο πεδίο την πλέον κατάλληλη εποχή, δηλαδή 

μία φορά κατά τη διάρκεια της περιόδου Ιουνίου/Αυγού 
στου και μία φορά κατά τη διάρκεια της περιόδου Αυγού 
στου/Νοεμβρίου, 
και 

— μία φορά στην εν λόγω περιβάλλουσα ζώνη την πλέον 
κατάλληλη εποχή, δηλαδή κατά τη διάρκεια της περιόδου 
Αυγούστου/Νοεμβρίου, και 

δδ) φυτά του οποίου υποβλήθηκαν σε επίσημο έλεγχο για λανθά 
νουσες ασθένειες σύμφωνα με την κατάλληλη εργαστηριακή 
μέθοδο με βάση δείγματα τα οποία ελήφθησαν την πλέον 
κατάλληλη περίοδο. 

Από την 1η Απριλίου 2004 έως την 1 Απριλίου 2005, οι παρούσες 
διατάξεις δεν εφαρμόζονται για τα φυτά που μεταφέρονται προς τις 
προστατευόμενες ζώνες που αναφέρονται στη δεξιά στήλη και μέσα σ' 
αυτές και τα οποία έχουν παραχθεί και συντηρούνται σε αγρούς που 
ανήκουν σε επίσημες «ζώνες απομόνωσης» σύμφωνα με τις σχετικές 
απαιτήσεις που ίσχυαν πριν από την 1η Απριλίου 2004. 

▼M9 

▼M14 

21.1. Φυτά Vitis L., εκτός από καρπούς και 
σπόρους προς σπορά 

►M31 Με την επιφύλαξη της απαγόρευσης του παραρτήματος III 
μέρος Α σημείο 15 σχετικά με την εισαγωγή φυτών Vitis L. εκτός 
των καρπών από τρίτες χώρες (με εξαίρεση την Ελβετία) στην Ένωση, 
επίσημη δήλωση σύμφωνα με την οποία τα φυτά: 
α) κατάγονται από τις προστατευόμενες ζώνες που αναγράφονται στη 

δεξιά στήλη· 
ή 

CY
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β) έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη μεταχείριση ώστε να διασφαλιστεί 
ότι είναι απαλλαγμένα από Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) σύμ 
φωνα με προδιαγραφή που έχει εγκριθεί με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2. ◄ 

▼A1 

21.2. Καρποί Vitis L. Οι καρποί είναι απαλλαγμένοι από φύλλα 

και 

επίσημη δήλωση ότι οι καρποί: 

α) κατάγονται από περιοχή αναγνωρισμένη ως απαλλαγμένη από 
Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), 

ή 

β) έχουν καλλιεργηθεί σε τόπο παραγωγής ο οποίος, κατά τη διάρκεια 
επίσημων επιθεωρήσεων κατά τους δύο τελευταίους πλήρεις 
κύκλους ανάπτυξης, βρέθηκε ότι δεν έχει Daktulosphaira vitifoliae 
(Fitch), 

ή 

γ) έχουν υποστεί καπνισμό ή άλλη κατάλληλη επεξεργασία κατά της 
Daktulosphaira vitifoliae (Fitch). 

CY 

▼M10 

21.3. Από τις 15 Μαρτίου έως τις 30 Ιουνίου 
κυψέλες μελισσών 

Θα πρέπει να υπάρχουν τεκμηριωμένα στοιχεία που να αποδεικνύουν 
ότι οι κυψέλες μελισσών: 

α) κατάγονται από τρίτες χώρες που έχουν αναγνωριστεί ως απαλλαγ 
μένες από την Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. σύμφωνα με 
τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2, 

ή 

►M24 β) που προέρχονται από το καντόνι Valais της Ελβετίας ή ◄ 

γ) κατάγονται από τις προστατευόμενες ζώνες που αναγράφονται στη 
δεξιά στήλη, 

ή 

►M31 E [εκτός των αυτονόμων κοινοτήτων Andalucia, Aragón, 
Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, της αυτόνομης κοι 
νότητας της Μαδρίτης, Murcia, Navarra και La Rioja, της επαρχίας 
Guipuzcoa (Χώρα των Βάσκων), Comarcas Garrigues, Noguera, Pla 
d'Urgell, Segrià και Urgell στην επαρχία Lleida (Communidad autonoma 
de Catalunya), Comarcas Alt Vinalopó και El Vinalopó Mitjà στην 
επαρχία Alicante και των δήμων Alborache και Turís στην επαρχία 
Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Κορσική), IRL (εκτός της 
πόλης Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, 
Emilia-Romagna (επαρχίες Parma και Piacenza), Lazio, Liguria, Lom
bardia (εκτός των επαρχιών Mantua, Milano, Sondrio και Varese), Mar
che, Molise, Piemonte (εκτός των δήμων Busca, Centallo και Tarantasca 
στην επαρχία Cuneo), Sardegna, Sicilia, Τοscana, Umbria, Valle d'Ao
sta, Veneto (εκτός των επαρχιών Rovigo και Venezia, των δήμων Bar
bona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano και 
Vescovana στην επαρχία Padova και της περιοχής που βρίσκεται νότια
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δ) υποβλήθηκαν σε κατάλληλο μέτρο απομόνωσης (καραντίνα) πριν 
μετακινηθούν. 

του αυτοκινητοδρόμου A4 στην επαρχία Verona)], LV, LT [εκτός των 
δήμων Babtai και Kėdainiai (περιφέρεια Kaunas)], P, SI (εκτός των 
περιφερειών Gorenjska, Koroška, Maribor και Notranjska και των 
δήμων Lendava και Renče-Vogrsko (νότια του αυτοκινητοδρόμου 
H4)], SK [εκτός του νομού Dunajská Streda και των Hronovce και 
Hronské Kľačany (νομός Levice), Dvory nad Žitavou (νομός Nové 
Zámky), Málinec (νομός Poltár), Hrhov (νομός Rožňava), Veľké Rip 
ňany (νομός Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše και 
Zatín (νομός Trebišov)], FI, UK (Βόρεια Ιρλανδία: εκτός των δήμων 
Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran και Carrigenagh στην 
κομητεία Down και το εκλογικό διαμέρισμα Dunmurry Cross στο Bel
fast της κομητείας Antrim· νήσος του Μαν και τα νησιά των στενών της 
Μάγχης). ◄ 

▼M31 

21.4. Φυτά οικογένειας Palmae που προορί 
ζονται για φύτευση, με διάμετρο στελέ 
χους στη βάση άνω των 5 cm και τα 
οποία ανήκουν στα ακόλουθα γένη: 
Brahea Mart., Butia Becc., Chamae
rops L., Jubaea Kunth, Livistona R. 
Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus 
Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trith
rinax Mart., Washingtonia Raf. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που ανα 
φέρονται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 17 ή στο παράρτημα IV 
μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 37 και 37.1 ή στο παράρτημα IV μέρος Α 
κεφάλαιο II σημείο 19.1, επίσημη δήλωση σύμφωνα με την οποία τα 
φυτά: 

α) καθ' όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους βρίσκονταν σε τόπους 
παραγωγής σε χώρες στις οποίες είναι γνωστό ότι δεν απαντά η 
Paysandisia archon (Burmeister)· 

ή 

β) καθ' όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους βρίσκονταν σε περιοχή 
απαλλαγμένη από την Paysandisia archon (Burmeister), όπως δια 
πιστώθηκε από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας σύμφωνα με 
τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα, 

ή 

γ) τουλάχιστον επί δύο έτη πριν από την εξαγωγή ή τη μετακίνηση, 
βρίσκονταν σε τόπο παραγωγής: 

— ο οποίος έχει καταχωριστεί και εποπτεύεται από την εθνική 
υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής, 

και 

IRL, MT, UK
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— όπου τα φυτά τοποθετούνταν σε χώρο με πλήρη φυσική προ 
στασία από την εισαγωγή της Paysandisia archon (Burmei
ster), 

και 

— όπου σε τρεις επίσημους ελέγχους ανά έτος, διενεργηθέντες σε 
κατάλληλες χρονικές στιγμές, μεταξύ αυτών και ακριβώς πριν 
από τη μετακίνηση από τον εν λόγω τόπο παραγωγής, δεν 
παρατηρήθηκαν συμπτώματα από Paysandisia archon (Bur
meister). 

21.5. Φυτά οικογένειας Palmae που προορίζο 
νται για φύτευση, με διάμετρο στελέχους 
στη βάση άνω των 5 cm και τα οποία 
ανήκουν στις ακόλουθες ταξινομικές 
ομάδες: Areca catechu L., Arenga pin
nata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. 
& H. Wendl., Borassus flabellifer L., 
Brahea armata S. Watson, Brahea edulis 
H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., 
Calamus merrillii Becc., Caryota maxima 
Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., 
Chamaerops humilis L., Cocos nucifera 
L., Copernicia Mart., Corypha utan 
Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea for
steriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) 
Baill., Livistona australis C. Martius, 
Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livi
stona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxy
lon sagu Rottb., Phoenix canariensis Cha
baud, Phoenix dactylifera L., Phoenix 
reclinata Jacq., Phoenix roebelenii 
O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., 
Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia 
Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis 
Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kun
th) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) 
Lodd. ex Schult. & Schult. f., Syagrus 
romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trach
ycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. και 
Washingtonia Raf. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που ανα 
φέρονται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 17 ή στο παράρτημα IV 
μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 37 και 37.1 ή στο παράρτημα IV μέρος Α 
κεφάλαιο II σημείο 19.1, επίσημη δήλωση σύμφωνα με την οποία τα 
φυτά: 
α) καθ' όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους βρίσκονταν σε τόπους 

παραγωγής σε χώρες στις οποίες είναι γνωστό ότι δεν απαντά ο 
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) 
ή 

β) καθ' όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους βρίσκονταν σε περιοχή 
απαλλαγμένη από τον Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), όπως 
διαπιστώθηκε από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας σύμφωνα 
με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα, 
ή 

γ) τουλάχιστον επί δύο έτη πριν από την εξαγωγή ή τη μετακίνηση, 
βρίσκονταν σε τόπο παραγωγής: 
— ο οποίος έχει καταχωριστεί και εποπτεύεται από την εθνική 

υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής, 
και 

— όπου τα φυτά τοποθετούνταν σε χώρο με πλήρη φυσική προ 
στασία από την εισαγωγή του Rhynchophorus ferrugineus 
(Olivier), 
και 

— όπου σε τρεις ετήσιους ελέγχους ανά έτος, διενεργηθέντες σε 
κατάλληλες χρονικές στιγμές, μεταξύ αυτών και ακριβώς πριν 
από τη μετακίνηση από τον εν λόγω τόπο παραγωγής, δεν 
παρατηρήθηκαν συμπτώματα από Rhynchophorus ferrugineus 
(Olivier). 

IRL, P (Αζόρες), UK
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▼M3 

22. Φυτά των Allium porrum L., Apium L., 
Beta L., εκτός από εκείνα που αναφέ 
ρονται στο παράρτημα IV μέρος B 
σημείο 25 και εκείνα που προορίζονται 
για ζωοτροφές, Brassica napus L., 
Brassica rapa L., Daucus L., εκτός 
από τα φυτά που προορίζονται για 
φύτευση 

α) Το χώμα δεν πρέπει να αντιπροσωπεύει πάνω από 1 % του βάρους 
της αποστολής ή της παρτίδας 

ή 

β) οι κόνδυλοι πρόκειται να μεταποιηθούν σε εγκαταστάσεις που δια 
θέτουν επίσημα εγκεκριμένους χώρους διάθεσης αποβλήτων που 
εξασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος διάδοσης του ιού της 
νεκρωτικής κίτρινης κηλίδωσης των τεύτλων 

►M10 ►M14 __________ ◄ F (Βρετάνη), FI, IRL, P (Αζόρες), 
►M17 __________ ◄ UK (Βόρεια Ιρλανδία) ◄ 

▼B 

23. Φυτά Beta vulgaris L., που προορίζο 
νται για φύτευση, εκτός των σπόρων 
προς σπορά 

α) Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για τα φυτά που 
αναφέρονται στο παράρτημα IV μέρος A κεφάλαιο I σημεία 35.1 
και 35.2, στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 25 και 
στο παράρτημα IV μέρος Β σημείο 22, επίσημη δήλωση ότι τα 
φυτά: 

αα) υποβλήθηκαν σε επίσημες δοκιμασίες και βρέθηκαν απαλλαγ 
μένα από Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) ή 

ββ) αναπτύχθηκαν από σπόρους που είναι σύμφωνοι με τις απαι 
τήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα I μέρος Β σημεία 27.1 
και 27.2 και 

— σε περιοχές όπου δεν έχει γίνει γνωστή η εμφάνιση του 
BNYVV ή 

— σε έδαφος ή καλλιεργητικό μέσο, το οποίο έχει υποβληθεί 
επισήμως σε δοκιμασίες, με τις ενδεδειγμένες μεθόδους και 
βρέθηκε απαλλαγμένο από BNYVV και 

— έγινε δειγματοληψία και τα δείγματα, κατά τις δοκιμασίες, 
βρέθηκαν απαλλαγμένα από BNYVV 

β) Ο οργανισμός ή το ερευνητικό ίδρυμα που έχει το εν λόγω υλικό 
στη διάθεσή του, ενημερώνει σχετικά την επίσημη υπηρεσία φυτο 
προστασίας του κράτους μέλους για το υλικό που έχει στη διάθεσή 
του 

►M10 ►M14 __________ ◄ F (Βρετάνη), FI, IRL, P (Αζόρες), 
►M17 __________ ◄ UK (Βόρεια Ιρλανδία) ◄
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▼M3 

24.1. Μοσχεύματα χωρίς ρίζα των Euphorbia 
pulcherrima Willd., που προορίζονται 
για φύτευση 

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για τα φυτά τα οποία 
αναφέρονται στο παράρτημα IV μέρος Α τμήμα Ι σημείο 45.1, ενδε 
χομένως επίσημη δήλωση ότι: 

α) τα μοσχεύματα χωρίς ρίζα προέρχονται από περιοχή που έχει ανα 
γνωριστεί ως απαλλαγμένη από Bemisia tabaci Genn. (ευρωπαϊκοί 
πληθυσμοί) 

ή 

β) δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα Bemisia tabaci Genn. (ευρω 
παϊκοί πληθυσμοί) είτε στα μοσχεύματα είτε στα φυτά από τα οποία 
προέρχονται τα μοσχεύματα που βρίσκονταν ή είχαν παραχθεί στον 
τόπο παραγωγής κατά τους επίσημους ελέγχους που διενεργήθηκαν 
τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις εβδομάδες καθόλη τη διάρκεια 
της περιόδου παραγωγής των φυτών αυτών στον τόπο παραγωγής 

ή 

γ) στις περιπτώσεις που έχει διαπιστωθεί η εμφάνιση της Bemisia 
tabaci Genn. (ευρωπαϊκοί πληθυσμοί) στον τόπο παραγωγής, τα 
μοσχεύματα και τα φυτά από τα οποία προέρχονται τα μοσχεύματα 
και τα οποία βρίσκονταν ή είχαν παραχθεί στον εν λόγω τόπο 
παραγωγής υποβλήθηκαν στην ενδεδειγμένη αγωγή για να εξασφα 
λισθεί ότι είναι απαλλαγμένα από Bemisia tabaci Genn. (ευρωπαϊ 
κοί πληθυσμοί) και συνεπώς, διαπιστώθηκε ότι ο εν λόγω τόπος 
παραγωγής είναι απαλλαγμένος από Bemisia tabaci Genn. (ευρω 
παϊκοί πληθυσμοί), μετά από την εφαρμογή των ενδεδειγμένων 
διαδικασιών για την εξάλειψη της Bemisia tabaci Genn. (ευρωπαϊ 
κοί πληθυσμοί), κατά τους επίσημους ελέγχους που διενεργήθηκαν 
εβδομαδιαίως κατά τη διάρκεια των τριών εβδομάδων πριν από την 
μετακίνηση από τον εν λόγω τόπο παραγωγής και κατά τις διαδι 
κασίες παρακολούθησης καθόλη τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου. 
Ο τελευταίος από τους εν λόγω εβδομαδιαίους ελέγχους πρέπει να 
πραγματοποιείται ακριβώς πριν από την ανωτέρω μετακίνηση 

►M31 IRL, P (Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e 
Minho και Trás-os-Montes), UK, S, FI ◄
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24.2. Φυτά των Euphorbia pulcherrima 
Willd. για φύτευση, εκτός από: 
— σπόρους προς σπορά, 
— εκείνα για τα οποία αποδεικνύεται 

από τη συσκευασία ή την ανάπτυξη 
του άνθους τους (του βράκειου) ή 
με άλλα μέσα ότι προορίζονται για 
πώληση σε τελικούς καταναλωτές 
που δεν συμμετέχουν στην επαγγελ 
ματική παραγωγή φυτών, 

— εκείνα που αναφέρονται στο σημείο 
24.1 

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για τα φυτά τα οποία 
αναφέρονται στο παράρτημα IV, μέρος Α τμήμα Ι σημείο 45.1, ενδε 
χομένως, επίσημη δήλωση ότι: 
α) τα φυτά κατάγονται από περιοχή που έχει αναγνωριστεί ως απαλ 

λαγμένη από Bemisia tabaci Genn. (ευρωπαϊκοί πληθυσμοί) 
ή 

β) δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Bemisia tabaci Genn. (ευρωπαϊκοί 
πληθυσμοί) στα φυτά στον τόπο παραγωγής κατά τους επίσημους 
ελέγχους που διενεργήθηκαν τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις 
εβδομάδες κατά τη διάρκεια των εννέα εβδομάδων πριν από την 
εμπορία 
ή 

γ) στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκε η εμφάνιση της Bemisia tabaci 
Genn. (ευρωπαϊκοί πληθυσμοί) στον τόπο παραγωγής, τα φυτά τα 
οποία βρίσκονταν ή είχαν παραχθεί στον τόπο παραγωγής υποβλή 
θηκαν σε ενδεδειγμένη αγωγή για να εξασφαλισθεί ότι είναι απαλ 
λαγμένα από τη Bemisia tabaci Genn. (ευρωπαϊκοί πληθυσμοί) και 
συνεπώς διαπιστώθηκε ότι ο εν λόγω τόπος παραγωγής είναι απαλ 
λαγμένος από τη Bemisia tabaci Genn. (ευρωπαϊκοί πληθυσμοί), 
μετά την εφαρμογή των ενδεδειγμένων διαδικασιών για την εξά 
λειψη της Bemisia tabaci Genn. (ευρωπαϊκοί πληθυσμοί), κατά τους 
επίσημους ελέγχους που διενεργήθηκαν εβδομαδιαίως κατά τη 
διάρκεια των τριών εβδομάδων πριν από τη μετακίνηση από τον 
εν λόγω τόπο παραγωγής και κατά τις διαδικασίες παρακολούθησης 
καθόλη τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου. Ο τελευταίος από τους 
εν λόγω εβδομαδιαίους ελέγχους πρέπει να πραγματοποιείται ακρι 
βώς πριν από την ανωτέρω μετακίνηση, 
και 

δ) αποδεικνύεται ότι τα φυτά έχουν παραχθεί από μοσχεύματα τα 
οποία: 
δα) προέρχονται από περιοχή που έχει αναγνωριστεί ως απαλλαγ 

μένη από Bemisia tabaci Genn. (ευρωπαϊκοί πληθυσμοί) 
ή 

δβ) καλλιεργήθηκαν σε τόπο παραγωγής όπου δεν παρατηρήθηκαν 
συμπτώματα Bemisia tabaci Genn. (ευρωπαϊκοί πληθυσμοί) 
κατά τους επίσημους ελέγχους που διενεργήθηκαν τουλάχιστον 
μία φορά κάθε τρεις εβδομάδες καθόλη τη διάρκεια της περιό 
δου παραγωγής των φυτών αυτών 
ή 

►M31 IRL, P (Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e 
Minho και Trás-os-Montes), UK, S, FI ◄
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δγ) στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκε η εμφάνιση της Bemisia 
tabaci Genn. (ευρωπαϊκοί πληθυσμοί) στον τόπο παραγωγής, 
τα οποία βρίσκονταν ή είχαν παραχθεί στον εν λόγω τόπο 
παραγωγής και υποβλήθηκαν σε ενδεδειγμένη αγωγή για να 
εξασφαλισθεί ότι είναι απαλλαγμένα από τη Bemisia tabaci 
Genn. (ευρωπαϊκοί πληθυσμοί) και συνεπώς, διαπιστώθηκε 
ότι ο εν λόγω τόπος παραγωγής είναι απαλλαγμένος από Bemi
sia tabaci Genn. (ευρωπαϊκοί πληθυσμοί), μετά από την εφαρ 
μογή των ενδεδειγμένων διαδικασιών για την εξάλειψη της 
Bemisia tabaci Genn. (ευρωπαϊκοί πληθυσμοί) κατά τους επί 
σημους ελέγχους που διενεργήθηκαν εβδομαδιαίως κατά τη 
διάρκεια των τριών εβδομάδων πριν από τη μετακίνηση από 
τον εν λόγω τόπο παραγωγής και κατά τις διαδικασίες παρα 
κολούθησης καθόλη τη διάρκεια της περιόδου αυτής. Ο εν 
λόγω τελευταίος εβδομαδιαίος έλεγχος πρέπει να πραγματοποι 
είται ακριβώς πριν από τη σχετική μετακίνηση 

▼M31 

24.3. Φυτά Begonia L. που προορίζονται για 
φύτευση, εκτός από σπόρους προς σπο 
ρά, βολβούς και κονδύλους, και φυτά 
Dipladenia A.DC., Ficus L., Hibiscus 
L., Mandevilla Lindl. και Nerium ole
ander L. που προορίζονται για φύτευ 
ση, εκτός από σπόρους προς σπορά 

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για τα φυτά τα οποία 
αναφέρονται στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημείο 45.1, 
ενδεχομένως επίσημη δήλωση σύμφωνα με την οποία: 

α) τα φυτά προέρχονται από περιοχή αναγνωρισμένα απαλλαγμένη 
από Bemisia tabaci Genn. (ευρωπαϊκοί πληθυσμοί), 

ή 

β) δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Bemisia tabaci Genn. (ευρωπαϊκοί 
πληθυσμοί) στα φυτά στον τόπο παραγωγής κατά τους επίσημους 
ελέγχους που διενεργήθηκαν τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις 
εβδομάδες κατά τη διάρκεια των εννέα εβδομάδων πριν από την 
εμπορία, 

ή 

γ) στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκε η παρουσία της Bemisia tabaci 
Genn. (ευρωπαϊκοί πληθυσμοί) στον τόπο παραγωγής, τα φυτά τα 
οποία βρίσκονταν ή είχαν παραχθεί στον εν λόγω τόπο παραγωγής 
υποβλήθηκαν σε ενδεδειγμένη μεταχείριση για να εξασφαλιστεί ότι 
είναι απαλλαγμένα από την Bemisia tabaci Genn. (ευρωπαϊκοί πλη 
θυσμοί) και ακολούθως διαπιστώθηκε ότι ο εν λόγω τόπος παρα 
γωγής είναι απαλλαγμένος από την Bemisia tabaci Genn. (ευρωπαϊ 
κοί πληθυσμοί) ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των ενδεδειγμένων 

IRL, P (Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho και 
Trás-os-Montes), UK, S, FI
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διαδικασιών για την εξάλειψη της Bemisia tabaci Genn. (ευρωπαϊ 
κοί πληθυσμοί), τόσο κατά τους επίσημους ελέγχους που διενεργή 
θηκαν εβδομαδιαίως κατά τη διάρκεια των τριών εβδομάδων πριν 
από τη μετακίνηση από τον εν λόγω τόπο παραγωγής όσο και με 
τις διαδικασίες παρακολούθησης καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 
αυτής, 
ή 

δ) τα φυτά τα οποία φέρουν ένδειξη, στη συσκευασία τους ή στην 
ανάπτυξη των ανθέων τους ή με άλλον τρόπο, ότι προορίζονται για 
πώληση σε τελικούς καταναλωτές που δεν ασχολούνται επαγγελ 
ματικά με την παραγωγή φυτών, θα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε 
επίσημο έλεγχο που να έδειξε ότι είναι απαλλαγμένα από την Bemi
sia tabaci Genn. (ευρωπαϊκοί πληθυσμοί) ακριβώς πριν από τη 
μετακίνησή τους. 

▼M3 

25. Φυτά του Beta vulgaris L., που προο 
ρίζονται για βιομηχανική μεταποίηση 

Επίσημη δήλωση ότι: 
α) τα φυτά μεταφέρονται με τρόπο που εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει 

κίνδυνος διάδοσης του ιού της νεκρωτικής κίτρινης κηλίδωσης των 
τεύτλων και πρόκειται να παραδοθούν σε εγκατάσταση μεταποί 
ησης που διαθέτει επίσημα εγκεκριμένους χώρους διάθεσης απο 
βλήτων, που εξασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος διάδοσης του 
ιού της νεκρωτικής κίτρινης κηλίδωσης των τεύτλων 
ή 

β) τα φυτά καλλιεργήθηκαν σε περιοχή όπου είναι γνωστό ότι δεν έχει 
εμφανιστεί ο ιός της νεκρωτικής κίτρινης κηλίδωσης των τεύτλων 

►M10 ►M14 __________ ◄ F (Βρετάνη), FI, IRL, P (Αζόρες), 
►M17 __________ ◄ UK (Βόρεια Ιρλανδία) ◄ 

26. Χώμα και μη αποστειρωμένα απορρίμ 
ματα τεύτλων. (Beta vulgaris L.) 

Επίσημη δήλωση ότι το έδαφος ή τα απορρίμματα: 
α) έχουν υποστεί επεξεργασία για την εξάλειψη της μόλυνσης από τον 

ιό της νεκρωτικής κίτρινης κηλίδωσης των τεύτλων 
ή 

β) πρόκειται να μεταφερθούν για τελική διάθεση κατά τρόπο επίσημα 
εγκεκριμένο 
ή 

γ) προέρχονται από φυτά του Beta vulgaris που έχουν καλλιεργηθεί σε 
περιοχή όπου είναι γνωστό ότι δεν έχει εμφανιστεί ο ιός της νεκρω 
τικής κίτρινης κηλίδωσης των τεύτλων 

►M10 ►M14 __________ ◄ F (Βρετάνη), FI, IRL, P (Αζόρες), 
►M17 __________ ◄ UK (Βόρεια Ιρλανδία) ◄
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27.1. Σακχαρότευτλα και κτηνοτροφικά 
τεύτλα των ειδών Beta vulgaris L. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 66/400/ΕΟΚ του Συμ 
βουλίου, της 14ης Ιουνίου 1966, περί εμπορίας σπόρων τεύτλων προς 
σπορά ( 1 ), κατά περίπτωση, επίσημη δήλωση ότι: 
α) ο σπόρος των κατηγοριών «βασικός σπόρος» και «πιστοποιημένος 

σπόρος» πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παράρτημα I 
μέρος Β σημείο 3 της οδηγίας 66/400/ΕΟΚ ή 

β) στην περίπτωση των «μη τελικώς πιστοποιημένων σπόρων» ο σπό 
ρος: 
— πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 15 παράγρα 

φος 2 της οδηγίας 66/400/ΕΟΚ και 
— προορίζονται να υποβληθούν σε επεξεργασία που πληροί τις 

προϋποθέσεις που ορίζονται στο παράρτημα Ι μέρος Β της 
οδηγίας 66/400/ΕΟΚ και έχουν παραδοθεί σε επιχείρηση επε 
ξεργασίας επισήμως εγκεκριμένη και ελεγχόμενη διάθεση απο 
βλήτων, ώστε να αποφεύγεται η εξάπλωση του ιού που προ 
καλεί το νεκρωτικό κιτρίνισμα των νευρώσεων των τεύτλων 
BNYVV ή 

γ) ο σπόρος παρήχθη από καλλιέργεια που αναπτύχθηκε σε περιοχή 
όπου είναι γνωστό ότι δεν εμφανίζεται BNYVV 

►M10 ►M14 __________ ◄ F (Βρετάνη), FI, IRL, P (Αζόρες), 
►M17 __________ ◄ UK (Βόρεια Ιρλανδία) ◄ 

27.2. Κηπευτικός σπόρος των ειδών Beta vul
garis L. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 70/458/ΕΟΚ του Συμ 
βουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 1970, περί εμπορίας σπόρων προς 
σπορά κηπευτικών ( 2 ), κατά περίπτωση, επίσημη δήλωση ότι: 
α) ο σπόρος ο οποίες έχει υποβληθεί σε επεξεργασία δεν περιέχει 

πάνω από 0,5 % κατά βάρος αδρανούς ύλης· στην περίπτωση σπό 
ρων με περίβλημα η προδιαγραφή αυτή πρέπει να ισχύει πριν από 
την κακοποίηση ή 

β) στην περίπτωση σπόρων που δεν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία, 
ο σπόρος: 
— πρέπει να είναι επισήμως συσκευασμένος κατά τέτοιο τρόπο 

ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης 
του BNYVV και 

— προορίζεται να υποβληθεί σε επεξεργασία που πληροί τις προϋ 
ποθέσεις που ορίζονται στο στοιχείο α) και έχουν παραδοθεί σε 
επιχείρηση επεξεργασίας με επισήμως ελεγχόμενη διάθεση 
αποβλήτων, ώστε να προλαμβάνεται η εξάπλωση του ιού που 
προκαλεί το νεκρωτικό κιτρίνισμα των νευρώσεων των 
τεύτλων (BNYVV) 

►M10 ►M14 __________ ◄ F (Βρετάνη), FI, IRL, P (Αζόρες), 
►M17 __________ ◄ UK (Βόρεια Ιρλανδία) ◄
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γ) ο σπόρος παρήχθη από καλλιέργεια που αναπτύχθηκε σε περιοχή 
όπου είναι γνωστό ότι δεν εμφανίζεται BNYVV 

28. Σπόροι προς σπορά Gossypium spp. Επίσημη δήλωση: 

α) ότι οι σπερματοθήκες έχουν εκκοκισθεί διά οξέος και 

β) ότι δεν παρετηρήθη κανένα σύμπτωμα Glomerella gossypii Edger
ton από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου στο 
πεδίο παραγωγής και ότι έχει εξετασθεί αντιπροσωπευτικό δείγμα 
και απεδείχθη απαλλαγμένο, κατά την εξέταση αυτή, του Glome
rella gossypii Edgerton 

EL 

28.1. Σπόροι προς σπορά Gossypium spp. Επίσημη δήλωση ότι οι σπόροι έχουν υποστεί αποφλοίωση με οξύ EL, E (Andalucia, Catalonia, Extremadura, Murcia, Valencia) 

29. Σπόροι προς σπορά Mangifera spp. Επίσημη δήλωση ότι οι σπόροι κατάγονται από περιοχές που αναγνω 
ρίζονται ως απαλλαγμένες από Sternochetus mangiferae Fabricius 

E (Γρανάδα και Μάλαγα) P (Atentejo, Algarve και Μαδέιρα) 

30. Χρησιμοποιημένα γεωργικά μηχανή 
ματα 

►M3 α) Ο εξοπλισμός πρέπει να έχει καθαριστεί και να έχει απαλ 
λαχθεί από το χώμα και τα φυτικά υπολείμματα εφόσον 
πρόκειται να μεταφερθεί σε τόπους παραγωγής τεύτλων 

ή 

β) ο εξοπλισμός πρέπει να προέρχεται από περιοχή όπου είναι γνωστό 
ότι δεν έχει εμφανιστεί ο ιός της νεκρωτικής κίτρινης κηλίδωσης 
των τεύτλων ◄ 

►M10 ►M14 __________ ◄ F (Βρετάνη), FI, IRL, P (Αζόρες), 
►M17 __________ ◄ UK (Βόρεια Ιρλανδία) ◄ 

▼M27 

31. Καρποί Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους κατα 
γωγής BG, HR, SI, EL (Περιφερειακές 
Ενότητες Αργολίδας και Χανίων), P (Al
garve και Madeira), E, F, CY και I 

Με την επιφύλαξη της απαίτησης του παραρτήματος IV μέρος A 
κεφάλαιο II σημείο 30.1 η συσκευασία να φέρει ένδειξη προέλευσης: 

α) οι καρποί θα πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από φύλλα και μίσχους 
ή 

β) στην περίπτωση καρπών με φύλλα ή μίσχους, επίσημη δήλωση ότι 
οι καρποί είναι συσκευασμένοι σε κλειστά εμπορευματοκιβώτια 
(containers) τα οποία έχουν επισήμως σφραγιστεί και θα παραμεί 
νουν σφραγισμένα καθ'όλη τη διάρκεια της μεταφοράς δια μέσου 
μιας προστατευόμενης ζώνης, αναγνωρισμένης για τους καρπούς 
αυτούς και θα πρέπει να φέρουν διακριτική σήμανση που αναφέ 
ρεται στο διαβατήριο. 

EL (εκτός των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας και Χανίων), M, P 
(εκτός των Algarve και Madeira)
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▼M27 

32. Φυτά Vitis L., εκτός από καρπούς και 
σπόρους προς σπορά 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται για τα φυτά που 
αναφέρονται στο παράρτημα III μέρος A σημείο 15, στο παράρτημα 
IV μέρος Α(II) σημείο 17 και στο παράρτημα IV μέρος B σημείο 21.1, 
επίσημη δήλωση ότι: 

α) τα φυτά κατάγονται και καλλιεργήθηκαν σε ένα τόπο παραγωγής 
σε μια χώρα όπου δεν είναι γνωστό ότι έχει διαπιστωθεί η παρου 
σία του ιού της χρυσίζουσας ερυθρίασης της αμπέλου MLΟ· ή 

β) τα φυτά κατάγονται και καλλιεργήθηκαν σε έναν τόπο παραγωγής 
σε μια περιοχή που έχει χαρακτηριστεί από την εθνική υπηρεσία 
προστασίας των φυτών ως απαλλαγμένη από τον ιό της χρυσίζου 
σας ερυθρίασης της αμπέλου MLO, σύμφωνα με τα σχετικά Διε 
θνή Πρότυπα· ή 

γ) τα φυτά κατάγονται και καλλιεργήθηκαν είτε στην Τσεχική Δημο 
κρατία, τη Γαλλία [Αλσατία, Champagne-Ardenne, Πικαρδία (νο 
μός l'Aisne), Ile de France (δήμοι Citry, Nanteuil-sur-marne και 
Saâcy-sur-marne) και Λορένη] ή στην Ιταλία (Puglia, Βασιλικάτα 
και Σαρδηνία)· ή 

γγ) Τα φυτά κατάγονται και καλλιεργήθηκαν στην Ελβετία (εκτός από 
το καντόνι του Ticino και την κοιλάδα Misox)· ή 

δ) τα φυτά κατάγονται και καλλιεργήθηκαν σε έναν τόπο παραγωγής 
όπου: 

αα) δεν έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα παρουσίας του ιού της 
χρυσίζουσας ερυθρίασης της αμπέλου MLO στα μητρικά φυτά 
από την έναρξη των δύο τελευταίων πλήρων βλαστικών 
περιόδων·· και 

ββ) είτε 

i) δεν έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα παρουσίας ιού της 
χρυσίζουσας ερυθρίασης της αμπέλου MLO στα φυτά 
στον τόπο παραγωγής· είτε, 

ii) τα φυτά έχουν υποβληθεί σε μεταχείριση με θερμό νερό 
θερμοκρασίας τουλάχιστον 50 °C επί 45 λεπτά προκειμέ 
νου να εξαλειφθεί η παρουσία του ιού της χρυσίζουσας 
ερυθρίασης της αμπέλου MLO. 

CZ, FR (Αλσατία, Champagne-Ardenne, Πικαρδία (νομός l'Aisne), Ile 
de France (δήμοι Citry, Nanteuil-sur-Marne και Saâcy-sur-Marne) και 
Λορένη), I (Apulia, Βασιλικάτα και Σαρδη νία)



 

02000L0029 —
 EL —

 01.04.2018 —
 026.001 —

 165 

▼B 

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα Ειδικές απαιτήσεις Προστατευμένη ζώνη 

▼M27 

33. Φυτά Castanea Mill., εκτός από τα 
φυτά σε ιστοκαλλιέργεια, τους καρπούς 
και τους σπόρους προς σπορά 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που ανα 
φέρονται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 2 και στο παράρτημα IV 
μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 11.1 και 11.2 επίσημη δήλωση ότι: 

α) τα φυτά καθ' όλη την περίοδο ανάπτυξής τους βρίσκονταν σε 
τόπους παραγωγής σε χώρες στις οποίες είναι γνωστό ότι δεν 
έχει διαπιστωθεί η παρουσία του Dryocosmus kuriphilus Yasuma
tsu, 

ή 

β) καθ' όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους βρίσκονταν σε μια 
περιοχή απαλλαγμένη από Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, 
όπως πιστοποιήθηκε από την εθνική υπηρεσία προστασίας των 
φυτών σύμφωνα με τα σχετικά Διεθνή Φυτοϋγειονομικά Πρότυπα 
Φυτοϋγειονομικών Μέτρων, 

ή 

γ) τα φυτά βρίσκονταν καθ' όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους στις 
προστατευόμενες ζώνες που αναφέρονται στη δεξιά στήλη. 

►M31 IRL, UK ◄ 

▼B 

►M1 __________ ◄ 
( 1 ) ΕΕ 125 της 11.7.1966, σ. 2290/66· οδηγία όπως τροποποιήθκε τελευταία από την οδηγία 98/96/ΕΚ (ΕΕ L 25 της 1.2.1999, σ. 27). 
( 2 ) ΕΕ L 225 της 12.10.1970, σ. 7· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 98/96/ΕΚ.
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ΦΥΤΑ, ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ — ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΑΝ ΚΑΤΑΓΟΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΣ 
ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ — Ή, ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Ή ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ΠΡΙΝ ΤΟΥΣ 

ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΕΡΟΣ Α 

ΦΥΤΑ, ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

I. Φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα που είναι ενδεχόμενοι 
φορείς επιβλαβών οργανισμών που αφορούν το σύνολο της Κοινότητας 
και πρέπει να συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο 

1. Φυτά και φυτικά προϊόντα 

▼M8 
1.1. Φυτά που προορίζονται για φύτευση εκτός από τους σπόρους Amelan

chier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., 
Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia 
davidiana (Dcne.) Cardot, Prunus L., εκτός των Prunus laurocerasus 
L. και Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L. και Sorbus L. 

▼B 
1.2. Φυτά του Beta vulgaris L. και Humulus lupulus L., προς φύτευση 

εκτός από τους σπόρους. 

1.3. Φυτά των ειδών ή των υβριδίων του Solanum L., που σχηματίζουν 
στόλωνες ή κονδύλους, προς φύτευση. 

▼M31 
1.4. Φυτά Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. και τα υβρί 

διά τους, Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig 
ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L. και Vitis L., εκτός καρπών και 
σπόρων για σπορά. 

▼B 
1.5. Με την επιφύλαξη του σημείου 1.6, φυτά του Citrus L., και τα 

υβρίδιά τους εκτός από τους καρπούς και τους σπόρους. 

1.6. Καρποί των Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και των 
υβριδίων τους, με φύλλα και μίσχους. 

▼M12 
1.7. Ξυλεία κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, 

εφόσον: 

α) προέρχεται συνολικά ή εν μέρει από Platanus L., συμπεριλαμβα 
νομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική στρογγυλή 
της επιφάνεια 

και 

β) πληροί μία από τις εξής περιγραφές που περιέχονται στο παράρ 
τημα I μέρος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμ 
βουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατι 
στική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο ( 1 ). 

▼M31 

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή 

4401 12 00 Καυσόξυλα άλλα από των κωνοφό 
ρων σε κυλίνδρους, κούτσουρα, 
μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με παρό 
μοιες μορφές 

▼B 

( 1 ) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1558/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 283 της 2.9.2004, σ. 7).
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Κωδικός ΣΟ Περιγραφή 

4401 22 00 Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων, 
σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια 

4401 40 90 Απορρίμματα και θραύσματα ξύλου 
(εκτός από πριονίδια) που δεν είναι 
συσσωματωμένα 

ex 4403 12 00 Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων, 
ακατέργαστη, που έχει υποστεί 
κατεργασία με χρώμα, βαφή, κρεό 
ζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης, που 
δεν έχει αφαιρεθεί ο φλοιός ή ο 
σομφός, ή ορθογωνισμένη 

ex 4403 99 00 Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων 
[εκτός από τροπική ξυλεία και 
ξυλεία βελανιδιάς (Quercus spp.), 
οξιάς (Fagus spp.), σημύδας (Betula 
spp.), λεύκης και τρέμουσας λεύκης 
(Populus spp.) ή ευκαλύπτου (Euca
lyptus spp.)], ακατέργαστη, έστω 
και ξεφλουδισμένη ή που της έχει 
αφαιρεθεί ο σομφός, ή ορθογωνι 
σμένη, που δεν έχει υποστεί κατερ 
γασία με χρώμα, βαφή, κρεόζωτο ή 
άλλα μέσα συντήρησης 

ex 4404 20 00 Σχιστά στηρίγματα φυτών από ξύλο 
μη κωνοφόρων· πάσσαλοι από ξύλο 
άλλο από των κωνοφόρων, μεγάλοι 
και μικροί, μυτεροί, απριόνιστοι 
κατά μήκος 

ex 4407 99 Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων 
[εκτός από τροπική ξυλεία και 
ξυλεία βελανιδιάς (Quercus spp.), 
οξιάς (Fagus spp.), σφενδάμνου 
(Acer spp.), κερασιάς (Prunus spp.), 
μελίας (Fraxinus spp.), σημύδας 
(Betula spp.) ή λεύκης και τρέμου 
σας λεύκης (Populus spp.)], πριονι 
σμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, 
κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, 
έστω και πλανισμένη, λειασμένη 
με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με 
εγκάρσια συνένωση, πάχους που 
υπερβαίνει τα 6 mm. 

▼M12 __________ 

▼B 
2. Φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα που παράγονται από 

παραγωγούς των οποίων η παραγωγή και η πώληση επιτρέπεται σε 
πρόσωπα που ασχολούνται επαγγελματικά με την παραγωγή φυτών, 
εκτός εκείνων των φυτών, φυτικών προϊόντων και λοιπών αντικειμέ 
νων, τα οποία προετοιμάζονται και είναι έτοιμα προς πώληση στον 
τελικό καταναλωτή, και για τα οποία οι αρμόδιοι επίσημοι οργανισμοί 
των κρατών μελών εξασφαλίζουν ότι η παραγωγή τους είναι σαφώς 
ξεχωριστή από εκείνη των άλλων προϊόντων 

▼M31
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2.1. Φυτά προς φύτευση, εκτός από τους σπόρους, των γενών Abies Mill., 
Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., 
Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranth
ema (DC.) Des Moul., Dianthus L. και τα υβρίδιά του, Exacum spp., 
Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., όλες οι ποικιλίες υβρι 
δίων της Νέας Γουινέας του Impatiens L., Lactuca spp., Larix Mill., 
Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. 
Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., 
Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spi
nacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Ulmus L., Verbena L. και άλλα 
ποώδη φυτά, εξαιρουμένων των φυτών της οικογένειας Gramineae, 
που προορίζονται για φύτευση, και εξαιρουμένων των βολβών κάθε 
είδους, των ριζωμάτων, των σπόρων και των κονδύλων. 

▼B 
2.2. Φυτά των Solanaceae, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 

1.3, προς φύτευση, εκτός από τους σπόρους. 

2.3. Φυτά των Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. και Streli
tziaceae, έρριζα ή με το υπόστρωμα ανάπτυξης προσκολλημένο ή που 
έχει προστεθεί. 

▼M21 
2.3.1. Φυτά Palmae, που προορίζονται για φύτευση, με διάμετρο στελέχους 

στη βάση άνω των 5 cm και τα οποία ανήκουν στα ακόλουθα γένη: 
Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona 
R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. 
Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf. 

▼B 
2.4. ►M14 — Σπόροι προς σπορά και βολβοί των Allium ascalonicum 

L., Allium cepa L. και Allium schoenoprasum L. που 
προορίζονται για φύτευση και φυτά των Allium porrum 
L. που προορίζονται για φύτευση, 

— Σπόροι προς σπορά του Medicago sativa L., ◄ 

▼M15 
— ΣπόροιHelianthus annuus L., ►M27 Solanum lycopersicum 

L. ◄ και Phaseolus L. 

▼M27 
3. Βολβοί, βολβίδια (corms), ριζώματα και κόνδυλοι που προορίζονται για 

φύτευση, που παράγονται από παραγωγούς στους οποίους επιτρέπεται η 
παραγωγή και η πώληση σε πρόσωπα που ασχολούνται επαγγελματικά 
με την παραγωγή φυτών, εκτός από τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και 
άλλα αντικείμενα τα οποία προετοιμάζονται και είναι έτοιμα προς 
πώληση στον τελικό καταναλωτή και για τα οποία εξασφαλίζεται από 
τις αρμόδιες επίσημες υπηρεσίες των κρατών μελών ότι η παραγωγή 
τους είναι σαφώς διαχωρισμένη από εκείνη άλλων προϊόντων των 
Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston 'Golden 
Yellow', Dahlia spp., Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., 
νάνες ποικιλίες (miniature cultivars) και τα υβρίδιά τους του γένους 
Gladiolus Tourn. ex L., όπως Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus 
colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. και 
Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, 
Lilium spp., Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia 
Adams, Scilla L., Tigridia Juss. και Tulipa L. 

▼B 
II. Φυτά και φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα που είναι ενδεχόμενοι 

φορείς επιβλαβών οργανισμών που αφορούν ορισμένες προστατευόμενες 
ζώνες και πρέπει να συνοδεύονται από διαβατήριο ισχύον για την οικεία 
ζώνη όταν εισέρχονται ή μετακινούνται εντός της ζώνης αυτής 

Με την επιφύλαξη των φυτών, φυτικών προϊόντων και λοιπών αντικειμένων 
που περιλαμβάνονται στο σημείο I. 

1. Φυτά, φυτικά προϊόντα, και λοιπά αντικείμενα 

1.1. Φυτά Albies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. και Pseudo
tsuga Carr. 

▼M31 
1.2. Φυτά που προορίζονται για φύτευση, εκτός από σπόρους, Beta vul

garis L., Platanus L., Populus L., Prunus L. και Quercus spp., εκτός 
από Quercus suber και Ulmus L. 

▼M31
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1.3. Φυτά Amelanchier Med., ►M27 Castanea Mill., ◄ Chaenomeles 
Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya 
Lindl., Eucalyptus L’Herit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davi
diana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L.,Sorbus L. και Vitis 
L., εκτός από καρπούς και σπόρους προς σπορά. 

▼M31 
1.3.1. Φυτά οικογένειας Palmae που προορίζονται για φύτευση, με διάμετρο 

στελέχους στη βάση άνω των 5 cm και τα οποία ανήκουν στις ακό 
λουθες ταξινομικές ομάδες: Areca catechu L., Arenga pinnata 
(Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabelli
fer L., Brahea Mart., Butia Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota 
maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops L., 
Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis 
guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea Kunth, Livistona 
R. Br., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix L., Pritchardia Seem. & H. 
Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kun
th) O. F. Cook, Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. 
Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf. 

▼M8 
1.4. Ενεργός γύρη για γονιμοποίηση Amelanchier Med., Chaenomeles 

Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya 
Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, 
Pyracantha Roem., Pyrus L. και Sorbus L. 

▼B 
1.5. Κόνδυλοι του Solanum tuberosum L. προς φύτευση. 

▼M3 
1.6. Φυτά του Beta vulgaris L. που προορίζονται για βιομηχανική μετα 

ποίηση. 

1.7. Χώμα και μη αποστειρωμένα απορρίμματα τεύτλων (Beta vulgaris 
L.). 

▼B 
1.8. Σπόροι των Beta vulgaris L., ►M27 Castanea Mill., ◄ Dolichos 

Jacq., Gossypium spp. και Phaseolus vulgaris L. 

1.9. Καρποί (κάψες) του Gossypium spp. μη εκκοκκισμένο βαμβάκι 
►A1 , καρποί Vitis L. ◄. 

▼M12 
1.10. Ξυλεία κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, 

εφόσον: 

▼M28 
α) έχει ληφθεί στο σύνολο ή εν μέρει από κωνοφόρα (Coniferales), 

εκτός από αποφλοιωμένη ξυλεία, 

Castanea Mill., εκτός από αποφλοιωμένη ξυλεία, 

Platanus L., συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει δια 
τηρήσει τη φυσική στρογγυλή της επιφάνεια, 

και 

▼M12 
β) ανταποκρίνεται σε μια από τις ακόλουθες περιγραφές του παραρ 

τήματος I μέρος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του 
Συμβουλίου: 

▼M31 

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή 

4401 11 00 Καυσόξυλα κωνοφόρων σε κυλίν 
δρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, 
δεμάτια ή με παρόμοιες μορφές 

4401 12 00 Καυσόξυλα άλλα από των κωνοφό 
ρων σε κυλίνδρους, κούτσουρα, 
μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με παρό 
μοιες μορφές 

▼M18
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Κωδικός ΣΟ Περιγραφή 

4401 21 00 Ξυλεία κωνοφόρων, σε πλακίδια ή 
σε μικρά τεμάχια 

4401 22 00 Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων, 
σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια 

4401 40 90 Απορρίμματα και θραύσματα ξύλου 
(εκτός από πριονίδια) μη συσσωμα 
τωμένα 

ex 4403 11 00 Ξυλεία κωνοφόρων ακατέργαστη, 
που έχει υποστεί κατεργασία με 
χρώμα, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα 
μέσα συντήρησης, που δεν έχει 
αφαιρεθεί ο φλοιός ή ο σομφός, ή 
ορθογωνισμένη 

ex 4403 12 00 Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων, 
ακατέργαστη, που έχει υποστεί 
κατεργασία με χρώμα, βαφή, κρεό 
ζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης, που 
δεν έχει αφαιρεθεί ο φλοιός ή ο 
σομφός, ή ορθογωνισμένη 

ex 4403 21 Ξυλεία κωνοφόρων πεύκης (Pinus 
spp.) ακατέργαστη, που δεν της 
έχει αφαιρεθεί ο φλοιός ή ο σομ 
φός, μη ορθογωνισμένη, που δεν 
έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, 
βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα 
συντήρησης, με οποιαδήποτε 
εγκάρσια διάσταση ίση ή μεγαλύ 
τερη από 15 cm 

ex 4403 22 00 Ξυλεία κωνοφόρων πεύκης (Pinus 
spp.) ακατέργαστη, που δεν της 
έχει αφαιρεθεί ο φλοιός ή ο σομ 
φός, μη ορθογωνισμένη, που δεν 
έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, 
βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα 
συντήρησης, εκτός εκείνης που 
έχει οποιαδήποτε εγκάρσια διά 
σταση ίση ή μεγαλύτερη από 15 cm 

ex 4403 23 Ξυλεία κωνοφόρων ελάτης (Abies 
spp.) και ερυθρελάτης (Picea spp.), 
ακατέργαστη, που δεν της έχει 
αφαιρεθεί ο φλοιός ή ο σομφός, 
μη ορθογωνισμένη, που δεν έχει 
υποστεί κατεργασία με χρώμα, 
βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα 
συντήρησης, με οποιαδήποτε 
εγκάρσια διάσταση ίση ή μεγαλύ 
τερη από 15 cm 

▼M31
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Κωδικός ΣΟ Περιγραφή 

ex 4403 24 00 Ξυλεία κωνοφόρων ελάτης (Abies 
spp.) και ερυθρελάτης (Picea spp.), 
ακατέργαστη, που δεν της έχει 
αφαιρεθεί ο φλοιός ή ο σομφός, 
μη ορθογωνισμένη, που δεν έχει 
υποστεί κατεργασία με χρώμα, 
βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα 
συντήρησης, εκτός εκείνης που 
έχει οποιαδήποτε εγκάρσια διά 
σταση ίση ή μεγαλύτερη από 15 cm 

ex 4403 25 Ξυλεία κωνοφόρων εκτός της πεύ 
κης (Pinus spp.), της ελάτης (Abies 
spp.) ή της ερυθρελάτης (Picea 
spp.), ακατέργαστη, που δεν της 
έχει αφαιρεθεί ο φλοιός ή ο σομ 
φός, μη ορθογωνισμένη, που δεν 
έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, 
βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα 
συντήρησης, με οποιαδήποτε 
εγκάρσια διάσταση ίση ή μεγαλύ 
τερη από 15 cm 

ex 4403 26 00 Ξυλεία κωνοφόρων εκτός της πεύ 
κης (Pinus spp.), της ελάτης (Abies 
spp.) ή της ερυθρελάτης (Picea 
spp.), ακατέργαστη, που δεν της 
έχει αφαιρεθεί ο φλοιός ή ο σομ 
φός, μη ορθογωνισμένη, που δεν 
έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, 
βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα 
συντήρησης, εκτός εκείνης που 
έχει οποιαδήποτε εγκάρσια διά 
σταση ίση ή μεγαλύτερη από 15 cm 

ex 4403 99 00 Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων 
[εκτός από τροπική ξυλεία και 
ξυλεία βελανιδιάς (Quercus spp.), 
οξιάς (Fagus spp.), σημύδας (Betula 
spp.), λεύκης και τρέμουσας λεύκης 
(Populus spp.) ή ευκαλύπτου (Eu
calyptus spp.)], ακατέργαστη, έστω 
και ξεφλουδισμένη ή που της έχει 
αφαιρεθεί ο σομφός, ή ορθογωνι 
σμένη, που δεν έχει υποστεί κατερ 
γασία με χρώμα, βαφή, κρεόζωτο ή 
άλλα μέσα συντήρησης 

ex 4404 Σχιστά στηρίγματα φυτών: πάσσα 
λοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, 
μυτεροί, απριόνιστοι κατά μήκος 

4406 Στρωτήρες ξύλινοι για σιδηροτρο 
χιές ή παρόμοιοι 

ex 4407 Ξυλεία κωνοφόρων, πριονισμένη ή 
πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη 
εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και 
πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρό 
πετρα ή κολλημένη με εγκάρσια 
συνένωση, πάχους που υπερβαίνει 
τα 6 mm 

▼M31
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Κωδικός ΣΟ Περιγραφή 

ex 4407 99 Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων 
[εκτός από τροπική ξυλεία και 
ξυλεία βελανιδιάς (Quercus spp.), 
οξιάς (Fagus spp.), σφενδάμνου 
(Acer spp.), κερασιάς (Prunus spp.), 
μελίας (Fraxinus spp.), σημύδας 
(Betula spp.) ή λεύκης και τρέμου 
σας λεύκης (Populus spp.)], πριονι 
σμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, 
κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, 
έστω και πλανισμένη, λειασμένη 
με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με 
εγκάρσια συνένωση, πάχους που 
υπερβαίνει τα 6 mm. 

▼M12 
1.11. Μεμονωμένος φλοιός Castanea Mill. και κωνοφόρων (Coniferales) 

▼B 
2. Φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα, που παράγονται από 

παραγωγούς των οποίων η παραγωγή και η πώληση επιτρέπεται σε 
πρόσωπα που ασχολούνται επαγγελματικά με την παραγωγή φυτών, 
εκτός εκείνων των φυτών, φυτικών προϊόντων και λοιπών αντικειμέ 
νων τα οποία προετοιμάζονται και είναι έτοιμα προς πώληση στον 
τελικό καταναλωτή, και για τα οποία οι αρμόδιοι επίσημοι οργανισμοί 
των κρατών μελών εξασφαλίζουν ότι η παραγωγή τους είναι σαφώς 
ξεχωριστή από εκείνη των άλλων προϊόντων. 

▼M31 
2.1. Φυτά Begonia L. που προορίζονται για φύτευση, εκτός από βολβούς, 

σπόρους προς σπορά και κονδύλους, και φυτά Dipladenia A.DC., 
Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla 
Lindl. και Nerium oleander L. που προορίζονται για φύτευση, εκτός 
από σπόρους προς σπορά. 

▼B 
ΜΕΡΟΣ Β 

ΦΥΤΑ, ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ 
ΚΑΤΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΔΑΦΗ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ 

ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ Α 

I. Φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα που είναι ενδεχόμενοι 
φορείς επιβλαβών οργανισμών που αφορούν το σύνολο της Κοινότητας 

▼M27 
1. Φυτά, που προορίζονται για φύτευση, εκτός από τους σπόρους προς 

σπορά συμπεριλαμβανομένων όμως των σπόρων προς σπορά των Cru
ciferae, Gramineae, Trifolium spp., καταγωγής Αργεντινής, Αυστρα 
λίας, Βολιβίας, Χιλής, Νέας Ζηλανδίας και Ουρουγουάης, γενών Triti
cum, Secale και X Triticosecale από το Αφγανιστάν, την Ινδία, το Ιράν, 
το Ιράκ, το Μεξικό, το Νεπάλ, το Πακιστάν, τη Νότια Αφρική και τις 
ΗΠΑ, Citrus L., Fortunella Swingle και Poncirus Raf., και τα υβρίδιά 
τους, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L., 
Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., ►M31 Zea mays 
L. ◄, Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium 
schoenoprasum L. και Phaseolus L. 

2. Μέρη φυτών, εκτός από τους καρπούς και τους σπόρους προς σπορά: 

— Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., 
Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus 
L., Quercus L., Solidago L. και δρεπτών ανθέων της Orchidaceae, 

— κωνοφόρων (Coniferales), 

— Acer saccharum Marsh., καταγωγής ΗΠΑ και Καναδά, 

— Prunus L., καταγωγής μη ευρωπαϊκών χωρών, 

▼M31
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— Δρεπτών ανθέων των Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., 
Lisianthus L., Rosa L. και Trachelium L., καταγωγής μη ευρω 
παϊκών χωρών, 

— Φυλλωδών λαχανικών Apium graveolens L., Ocimum L., Limno
phila L. και Eryngium L., 

— Φύλλων Manihot esculenta Crantz, 

— Κομμένων κλάδων Betula L. με ή χωρίς φύλλωμα, 

— Κομμένων κλάδων Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr, Juglans 
mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. και Pterocarya 
rhoifolia Siebold & Zucc., με ή χωρίς φύλλωμα, καταγωγής 
Καναδά, Κίνας, Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, Ιαπωνίας, Μογ 
γολίας, Δημοκρατίας της Κορέας, Ρωσίας, Ταϊβάν και ΗΠΑ, 

— ►M31 Amyris P. Browne ◄, Casimiroa La Llave, Citropsis 
Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., 
Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium 
Lour., Toddalia Juss. και Zanthoxylum L. 

2.1. Μέρη φυτών, εκτός από τους καρπούς αλλά συμπεριλαμβανομένων 
των σπόρων προς σπορά, των Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afra
egle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus 
Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., 
Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pambu
rus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour και 
Vepris Comm. 

▼B 
3. Καρποί των: 

▼M31 
— Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swin

gle, Naringi Adans., Swinglea Merr. και τα υβρίδιά τους, Momor
dica L., Solanum lycopersicum L. και Solanum melongena L., 

▼B 
— Annona L., Cydonia Mill. Diospyros L., Malus Mill., Mangifera 

L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L. Syzy
gium Gaertn., και Vaccinium L., καταγωγής μη ευρωπαϊκών 
χωρών , 

▼M27 
— Capsicum L., 

▼M31 
— Punica granatum L., καταγωγής χωρών της αφρικανικής ηπείρου, 

Πράσινου Ακρωτηρίου, Αγίας Ελένης, Μαδαγασκάρης, Ρεϋνιόν, 
Μαυρικίου και Ισραήλ. 

▼B 
4. Κόνδυλοι του Solanum tuberosum L. 

▼M27 
5. Μεμονωμένος φλοιός από: 

— κωνοφόρα (Coniferales), καταγωγής μη ευρωπαϊκών χωρών, 

— Acer saccharum Marsh, Populus L., και Quercus L. εκτός του 
Quercus suber L., 

— Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica 
Maxim., Ulmus davidiana Planch. και Pterocarya rhoifolia Sie
bold & Zucc., καταγωγής Καναδά, Κίνας, Λαϊκής Δημοκρατίας 
της Κορέας, Ιαπωνίας, Μογγολίας, Δημοκρατίας της Κορέας, 
Ρωσίας, Ταϊβάν και ΗΠΑ, 

— Betula L., καταγωγής Καναδά και ΗΠΑ. 

▼M27
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6. Ξυλεία κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, 
εφόσον: 

α) έχει προέλθει εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από μια από τις ακόλουθες 
τάξεις, γένη ή είδη όπως περιγράφεται παρακάτω, εκτός από το 
υλικό ξύλινων μέσων συσκευασίας που ορίζεται στο παράρτημα 
IV μέρος A κεφάλαιο I σημείο 2: 

— Quercus L., συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει 
διατηρήσει τη φυσική της κυλινδρική επιφάνεια, καταγωγής 
ΗΠΑ, με εξαίρεση ξυλεία η οποία ανταποκρίνεται στην περι 
γραφή του στοιχείου β) του κωδικού ΣΟ (CN-code) 
4416 00 00 και εφόσον υπάρχει έγγραφη απόδειξη ότι η ξυλεία 
έχει υποστεί κατεργασία ή έχει παραχθεί με εφαρμογή θερμι 
κής μεταχείρισης για την επίτευξη ελάχιστης θερμοκρασίας 
176 °C επί 20 λεπτά, 

▼M28 
— Platanus L., συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει 

διατηρήσει τη φυσική της στρογγυλή επιφάνεια, καταγωγής 
Αρμενίας, Ελβετίας ή ΗΠΑ, 

▼M27 
— Populus L., συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει 

διατηρήσει τη φυσική της κυλινδρική επιφάνεια, καταγωγής 
χωρών της αμερικανικής ηπείρου, 

— Acer saccharum Marsh., συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας 
που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική της κυλινδρική επιφάνεια, 
καταγωγής ΗΠΑ και Καναδά, 

— Κωνοφόρα (Coniferales), συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας 
που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική της κυλινδρική επιφάνεια, 
καταγωγής μη ευρωπαϊκών χωρών, Καζαχστάν, Ρωσίας και 
Τουρκίας, 

— Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica 
Maxim., Ulmus davidiana Planch. και Pterocarya rhoifolia 
Siebold & Zucc., συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν 
έχει διατηρήσει τη φυσική κυλινδρική επιφάνειά της, καταγω 
γής Καναδά, Κίνας, Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, Ιαπω 
νίας, Μογγολίας, Δημοκρατίας της Κορέας, Ρωσίας, Ταϊβάν 
και ΗΠΑ, 

— Betula L., συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει 
διατηρήσει τη φυσική της κυλινδρική επιφάνεια, καταγωγής 
Καναδά και ΗΠΑ και, 

▼M31 
— Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Cra

taegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha 
M. Roem., Pyrus L. και Sorbus L., συμπεριλαμβανομένης της 
ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική της στρογγυλή 
επιφάνεια, εκτός των πριονιδιών και ροκανιδιών, καταγωγής 
Καναδά ή ΗΠΑ, 

▼M27 
β) ανταποκρίνεται σε μια από τις ακόλουθες περιγραφές του παραρ 

τήματος I μέρος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ 2658/87: 

▼M31 

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή 

4401 11 00 Καυσόξυλα κωνοφόρων σε κυλίνδρους, 
κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με 
παρόμοιες μορφές 

4401 12 00 Καυσόξυλα άλλα από των κωνοφόρων 
σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλα 
διά, δεμάτια ή με παρόμοιες μορφές 

▼M27
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Κωδικός ΣΟ Περιγραφή 

4401 21 00 Ξυλεία κωνοφόρων, σε πλακίδια ή σε 
μικρά τεμάχια 

4401 22 00 Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων, σε 
πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια 

4401 40 10 Πριονίδια, μη συσσωματωμένα 

4401 40 90 Απορρίμματα και θραύσματα ξύλου 
(εκτός από πριονίδια), μη συσσωματω 
μένα 

ex 4403 11 00 Ξυλεία κωνοφόρων ακατέργαστη, που 
έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, 
βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρη 
σης, που δεν έχει αφαιρεθεί ο φλοιός ή 
ο σομφός, ή ορθογωνισμένη 

ex 4403 12 00 Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων, ακα 
τέργαστη, που έχει υποστεί κατεργασία 
με χρώμα, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα 
μέσα συντήρησης, που δεν έχει αφαιρε 
θεί ο φλοιός ή ο σομφός, ή ορθογωνι 
σμένη 

ex 4403 21 Ξυλεία κωνοφόρων πεύκης (Pinus spp.) 
ακατέργαστη, που δεν της έχει αφαιρε 
θεί ο φλοιός ή ο σομφός, μη ορθογωνι 
σμένη, που δεν έχει υποστεί κατεργασία 
με χρώμα, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα 
μέσα συντήρησης, με οποιαδήποτε 
εγκάρσια διάσταση ίση ή μεγαλύτερη 
από 15 cm 

ex 4403 22 00 Ξυλεία κωνοφόρων πεύκης (Pinus spp.) 
ακατέργαστη, που δεν της έχει αφαιρε 
θεί ο φλοιός ή ο σομφός, μη ορθογωνι 
σμένη, που δεν έχει υποστεί κατεργασία 
με χρώμα, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα 
μέσα συντήρησης, εκτός εκείνης που 
έχει οποιαδήποτε εγκάρσια διάσταση 
ίση ή μεγαλύτερη από 15 cm 

ex 4403 23 Ξυλεία κωνοφόρων ελάτης (Abies spp.) 
και ερυθρελάτης (Picea spp.), ακατέρ 
γαστη, που δεν της έχει αφαιρεθεί ο 
φλοιός ή ο σομφός, μη ορθογωνισμένη, 
που δεν έχει υποστεί κατεργασία με 
χρώμα, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα 
συντήρησης, με οποιαδήποτε εγκάρσια 
διάσταση ίση ή μεγαλύτερη από 15 cm 

▼M31
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Κωδικός ΣΟ Περιγραφή 

ex 4403 24 00 Ξυλεία κωνοφόρων ελάτης (Abies spp.) 
και ερυθρελάτης (Picea spp.), ακατέρ 
γαστη, που δεν της έχει αφαιρεθεί ο 
φλοιός ή ο σομφός, μη ορθογωνισμένη, 
που δεν έχει υποστεί κατεργασία με 
χρώμα, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα 
συντήρησης, εκτός εκείνης που έχει 
οποιαδήποτε εγκάρσια διάσταση ίση ή 
μεγαλύτερη από 15 cm 

ex 4403 25 Ξυλεία κωνοφόρων εκτός της πεύκης 
(Pinus spp.), της ελάτης (Abies spp.) ή 
της ερυθρελάτης (Picea spp.), ακατέρ 
γαστη, που δεν της έχει αφαιρεθεί ο 
φλοιός ή ο σομφός, μη ορθογωνισμένη, 
που δεν έχει υποστεί κατεργασία με 
χρώμα, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα 
συντήρησης, με οποιαδήποτε εγκάρσια 
διάσταση ίση ή μεγαλύτερη από 15 cm 

ex 4403 26 00 Ξυλεία κωνοφόρων εκτός της πεύκης 
(Pinus spp.), της ελάτης (Abies spp.) ή 
της ερυθρελάτης (Picea spp.), ακατέρ 
γαστη, που δεν της έχει αφαιρεθεί ο 
φλοιός ή ο σομφός, μη ορθογωνισμένη, 
που δεν έχει υποστεί κατεργασία με 
χρώμα, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα 
συντήρησης, εκτός εκείνης που έχει 
οποιαδήποτε εγκάρσια διάσταση ίση ή 
μεγαλύτερη από 15 cm 

4403 91 00 Ξυλεία βελανιδιάς (Quercus spp.) ακα 
τέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη, που 
της έχει αφαιρεθεί ο σομφός ή ορθογω 
νισμένη, που δεν έχει υποστεί κατεργα 
σία με βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα 
συντήρησης 

4403 95 Ξυλεία από σημύδα (Betula spp.) ακα 
τέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη, που 
της έχει αφαιρεθεί ο σομφός ή ορθογω 
νισμένη, που δεν έχει υποστεί κατεργα 
σία με βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα 
συντήρησης, με οποιαδήποτε εγκάρσια 
διάσταση ίση ή μεγαλύτερη από 15 cm 

4403 96 00 Ξυλεία από σημύδα (Betula spp.) ακα 
τέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη, που 
της έχει αφαιρεθεί ο σομφός ή ορθογω 
νισμένη, που δεν έχει υποστεί κατεργα 
σία με βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα 
συντήρησης, εκτός εκείνης που έχει 
οποιαδήποτε εγκάρσια διάσταση ίση ή 
μεγαλύτερη από 15 cm 

▼M31
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Κωδικός ΣΟ Περιγραφή 

4403 97 00 Ξυλεία από λεύκη και τρέμουσα λεύκη 
(Populus spp.) ακατέργαστη, έστω και 
ξεφλουδισμένη, που της έχει αφαιρεθεί 
ο σομφός ή ορθογωνισμένη, που δεν 
έχει υποστεί κατεργασία με βαφή, κρε 
όζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης 

ex 4403 99 00 Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων 
[εκτός από τροπική ξυλεία και ξυλεία 
βελανιδιάς (Quercus spp.), οξιάς (Fagus 
spp.), σημύδας (Betula spp.), λεύκης 
και τρέμουσας λεύκης (Populus spp.) 
ή ευκαλύπτου (Eucalyptus spp.)], ακα 
τέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη ή 
που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός, ή 
ορθογωνισμένη, που δεν έχει υποστεί 
κατεργασία με χρώμα, βαφή, κρεόζωτο 
ή άλλα μέσα συντήρησης 

ex 4404 Σχιστά στηρίγματα φυτών: πάσσαλοι 
από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτεροί, 
απριόνιστοι κατά μήκος 

4406 Στρωτήρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές ή 
παρόμοιοι 

ex 4407 Ξυλεία κωνοφόρων, πριονισμένη ή 
πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη 
εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλα 
νισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή 
κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, 
πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm 

4407 91 Ξυλεία βελανιδιάς (Quercus spp.), πριο 
νισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, 
κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω 
και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρό 
πετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνέ 
νωση, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm 

ex 4407 93 Ξυλεία Acer saccharum Marsh, πριονι 
σμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομ 
μένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και 
πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα 
ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, 
πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm 

4407 94 Ξυλεία από κερασιά (Prunus spp.) πριο 
νισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, 
κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω 
και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρό 
πετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνέ 
νωση, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm 

4407 95 Ξυλεία από μελία (Fraxinus spp.) πριο 
νισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, 
κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω 
και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρό 
πετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνέ 
νωση, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm 

▼M31
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Κωδικός ΣΟ Περιγραφή 

4407 96 Ξυλεία από σημύδα (Betula spp.) πριο 
νισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, 
κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω 
και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρό 
πετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνέ 
νωση, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm 

4407 97 Ξυλεία από λεύκη και τρέμουσα λεύκη 
(Populus spp.) πριονισμένη ή πελεκη 
μένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή 
ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λει 
ασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη 
με εγκάρσια συνένωση, πάχους που 
υπερβαίνει τα 6 mm 

ex 4407 99 Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων 
[εκτός από τροπική ξυλεία και ξυλεία 
βελανιδιάς (Quercus spp.), οξιάς (Fagus 
spp.), σφενδάμνου (Acer spp.), κερα 
σιάς (Prunus spp.), μελίας (Fraxinus 
spp.), σημύδας (Betula spp.) ή λεύκης 
και τρέμουσας λεύκης (Populus spp.)], 
πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, 
κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω 
και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρό 
πετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνέ 
νωση, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm 

4408 10 Φύλλα από ξυλεία κωνοφόρων για επι 
κάλυψη (στα οποία περιλαμβάνονται 
και εκείνα που λαμβάνονται με τεμαχι 
σμό ξυλείας σε απανωτές στρώσεις), 
φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόν 
τρα πλακέ) ή για παρόμοια ξυλεία σε 
απανωτά φύλλα και άλλη ξυλεία πριονι 
σμένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή 
ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λει 
ασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη 
με εγκάρσια συνένωση, πάχους που 
δεν υπερβαίνει τα 6 mm 

4416 00 00 Βαρέλια, κάδοι, μαστέλα και άλλα 
τεχνουργήματα βαρελοποιίας και τα 
μέρη τους, από ξύλο, στα οποία περι 
λαμβάνονται και οι δούγες 

9406 10 00 Προκατασκευές από ξύλο 

▼B 
7. α) Χώμα και υπόστρωμα ανάπτυξης, που αποτελείται εν όλω ή εν 

μέρει από χώμα ή στερεές οργανικές ουσίες, όπως μέρη φυτών, 
χούμο, συμπεριλαμβανομένης της τύρφης ή του φλοιού, εκτός από 
όσα αποτελούνται αποκλειστικά από τύρφη. 

β) ►M3 Χώμα και υπόστρωμα ανάπτυξης που είναι προσκολλημένο 
ή έχει προστεθεί στα φυτά και αποτελείται εν όλω ή εν μέρει από 
το υλικό που διευκρινίζεται στο στοιχείο α) ή αποτελείται εν λόγω 
ή εν μέρει από τύρφη ή από οποιαδήποτε στερεά ανόργανη ουσία 
που προορίζεται για τη διατήρηση της ζωτικότητας των φυτών και 
κατάγεται από τις ακόλουθες χώρες: 

— ►A1 __________ ◄ Τουρκία, 

— Λευκορωσία, ►A1 __________ ◄, Γεωργία 
►A1 __________ ◄, Μολδαβία, Ρωσία, Ουκρανία, 

— χώρες εκτός Ευρώπης, εκτός της Αλγερίας, της Αιγύπτου, του 
Ισραήλ, της Λιβύης, του Μαρόκου και της Τυνησίας. ◄ 

▼M31
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8. Κόκκος των γενών Triticum, Secale και X Triticosecale που προέρ 
χεται από το Αφγανιστάν, την Ινδία ►M9 , το Ιράν ◄, το Ιράκ, το 
Μεξικό, το Νεπάλ, το Πακιστάν ►M5 , τη Νότια Αφρική ◄ και τις 
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. 

II. Φυτά, φυτικά και λοιπά αντικείμενα που είναι ενδεχόμενοι φορείς επι 
βλαβών οργανισμών, που αφορούν ορισμένες προτατευόμενες ζώνες 

Με την επιφύλαξη των φυτών, φυτικών προϊόντων και λοιπών αντικειμένων 
που περιλαμβάνονται στο σημείο I. 

▼M3 
1. Φυτά του Beta vulgaris L. που προορίζονται για βιομηχανική μετα 

ποίηση. 

2. Χώμα και μη αποστειρωμένα απορρίμματα τεύτλων (Beta vulgaris L.). 

▼M8 
3. Ενεργός γύρη για γονιμοποίηση Amelanchier Med., Chaenomeles 

Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya 
Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, 
Pyracantha Roem., Pyrus L. και Sorbus L. 

4. Μέρη φυτών, εκτός των φρούτων και των σπόρων, Amelanchier 
Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia 
Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana 
(Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. και Sorbus L. 

▼B 
5. Σπόροι των ►M27 Castanea Mill., ◄ Dolichos Jacq., Magnifera 

spp., Beta vulgaris L. και Phaseolus vulgaris L. 

6. Σπόροι και καρποί (κάψες) του Gossypium spp. και μη εκκοκκισμένο 
βαμβάκι. 

▼A1 
6α. Καρποί Vitis L 

▼M12 
7. Ξυλεία κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, 

εφόσον: 

α) προέρχεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από κωνοφόρα (Coniferales), 
εκτός από αποφλοιωμένη ξυλεία καταγωγής ευρωπαϊκών τρίτων 
χωρών, και Castanea Mill., εκτός από αποφλοιωμένη ξυλεία 

και 

β) ανταποκρίνεται σε μια από τις ακόλουθες περιγραφές του παραρ 
τήματος I μέρος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του 
Συμβουλίου: 

▼M31 

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή 

4401 11 00 Καυσόξυλα κωνοφόρων σε κυλίνδρους, 
κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με 
παρόμοιες μορφές 

4401 12 00 Καυσόξυλα άλλα από των κωνοφόρων 
σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλα 
διά, δεμάτια ή με παρόμοιες μορφές 

4401 21 00 Ξυλεία κωνοφόρων, σε πλακίδια ή σε 
μικρά τεμάχια 

4401 22 00 Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων, σε 
πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια 

▼B
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Κωδικός ΣΟ Περιγραφή 

4401 40 90 Απορρίμματα και θραύσματα ξύλου 
(εκτός από πριονίδια) που δεν είναι 
συσσωματωμένα 

ex 4403 11 00 Ξυλεία κωνοφόρων ακατέργαστη, που 
έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, 
βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρη 
σης, που δεν έχει αφαιρεθεί ο φλοιός ή 
ο σομφός, ή ορθογωνισμένη 

ex 4403 12 00 Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων, 
ακατέργαστη, που έχει υποστεί κατερ 
γασία με χρώμα, βαφή, κρεόζωτο ή 
άλλα μέσα συντήρησης, που δεν έχει 
αφαιρεθεί ο φλοιός ή ο σομφός, ή 
ορθογωνισμένη 

ex 4403 21 Ξυλεία κωνοφόρων πεύκης (Pinus spp.) 
ακατέργαστη, που δεν της έχει αφαιρε 
θεί ο φλοιός ή ο σομφός, μη ορθογωνι 
σμένη, που δεν έχει υποστεί κατεργα 
σία με χρώμα, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα 
μέσα συντήρησης, με οποιαδήποτε 
εγκάρσια διάσταση ίση ή μεγαλύτερη 
από 15 cm 

ex 4403 22 00 Ξυλεία κωνοφόρων πεύκης (Pinus spp.) 
ακατέργαστη, που δεν της έχει αφαιρε 
θεί ο φλοιός ή ο σομφός, μη ορθογωνι 
σμένη, που δεν έχει υποστεί κατεργα 
σία με χρώμα, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα 
μέσα συντήρησης, εκτός εκείνης που 
έχει οποιαδήποτε εγκάρσια διάσταση 
ίση ή μεγαλύτερη από 15 cm 

ex 4403 23 Ξυλεία κωνοφόρων ελάτης (Abies spp.) 
και ερυθρελάτης (Picea spp.), ακατέρ 
γαστη, που δεν της έχει αφαιρεθεί ο 
φλοιός ή ο σομφός, μη ορθογωνισμένη, 
που δεν έχει υποστεί κατεργασία με 
χρώμα, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα 
συντήρησης, με οποιαδήποτε εγκάρσια 
διάσταση ίση ή μεγαλύτερη από 15 cm 

ex 4403 24 00 Ξυλεία κωνοφόρων ελάτης (Abies spp.) 
και ερυθρελάτης (Picea spp.), ακατέρ 
γαστη, που δεν της έχει αφαιρεθεί ο 
φλοιός ή ο σομφός, μη ορθογωνισμένη, 
που δεν έχει υποστεί κατεργασία με 
χρώμα, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα 
συντήρησης, εκτός εκείνης που έχει 
οποιαδήποτε εγκάρσια διάσταση ίση ή 
μεγαλύτερη από 15 cm 

▼M31
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Κωδικός ΣΟ Περιγραφή 

ex 4403 25 Ξυλεία κωνοφόρων εκτός της πεύκης 
(Pinus spp.), της ελάτης (Abies spp.) 
ή της ερυθρελάτης (Picea spp.), ακα 
τέργαστη, που δεν της έχει αφαιρεθεί 
ο φλοιός ή ο σομφός, μη ορθογωνισμέ 
νη, που δεν έχει υποστεί κατεργασία με 
χρώμα, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα 
συντήρησης, με οποιαδήποτε εγκάρσια 
διάσταση ίση ή μεγαλύτερη από 15 cm 

ex 4403 26 00 Ξυλεία κωνοφόρων εκτός της πεύκης 
(Pinus spp.), της ελάτης (Abies spp.) 
ή της ερυθρελάτης (Picea spp.), ακα 
τέργαστη, που δεν της έχει αφαιρεθεί 
ο φλοιός ή ο σομφός, μη ορθογωνισμέ 
νη, που δεν έχει υποστεί κατεργασία με 
χρώμα, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα 
συντήρησης, εκτός εκείνης που έχει 
οποιαδήποτε εγκάρσια διάσταση ίση ή 
μεγαλύτερη από 15 cm 

ex 4403 99 00 Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων 
[εκτός από τροπική ξυλεία και ξυλεία 
βελανιδιάς (Quercus spp.), οξιάς (Fa
gus spp.), σημύδας (Betula spp.), λεύ 
κης και τρέμουσας λεύκης (Populus 
spp.) ή ευκαλύπτου (Eucalyptus spp.)], 
ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη 
ή που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός, ή 
ορθογωνισμένη, που δεν έχει υποστεί 
κατεργασία με χρώμα, βαφή, κρεόζωτο 
ή άλλα μέσα συντήρησης 

ex 4404 Σχιστά στηρίγματα φυτών: πάσσαλοι 
από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτεροί, 
απριόνιστοι κατά μήκος 

4406 Στρωτήρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές ή 
παρόμοιοι 

ex 4407 Ξυλεία κωνοφόρων, πριονισμένη ή 
πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη 
εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλα 
νισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή 
κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, 
πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm 

ex 4407 99 Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων 
[εκτός από τροπική ξυλεία και ξυλεία 
βελανιδιάς (Quercus spp.), οξιάς (Fa
gus spp.), σφενδάμνου (Acer spp.), 
κερασιάς (Prunus spp.), μελίας (Fraxi
nus spp.), σημύδας (Betula spp.) ή λεύ 
κης και τρέμουσας λεύκης (Populus 
spp.)], πριονισμένη ή πελεκημένη 
κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυ 
λιγμένη, έστω και πλανισμένη, λει 
ασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη 
με εγκάρσια συνένωση, πάχους που 
υπερβαίνει τα 6 mm 

▼M31



 

02000L0029 — EL — 01.04.2018 — 026.001 — 182 

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή 

4415 Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, τύμ 
πανα και παρόμοιες συσκευασίες από 
ξύλο· τύμπανα (τροχίσκοι) για καλώδια 
από ξύλο· παλέτες απλές, παλέτες- 
κιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες 
για τη φόρτωση, από ξύλο· στεφάνια 
παλετών από ξύλο 

9406 10 00 Προκατασκευές από ξύλο 

▼B 
8. Μέρη των φυτών Eucalyptus l'Hérit. 

▼M12 
9. Μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων (Coniferales) καταγωγής τρίτων 

ευρωπαϊκών χωρών 

▼M31
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΡΥΝ 
ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

1. Τα σιτηρά και τα παράγωγά τους 

2. Τα όσπρια 
3. Κόνδυλοι μανιόκας και τα παράγωγά τους 

4. Κατάλοιπα της παραγωγής ελαίων φυτικής προελεύσεως 

▼B
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 

Τα υποδείγματα πιστοποιητικών που περιλαμβάνονται κατωτέρω καθορίζονται 
ως προς: 

— το κείμενο, 
— τη μορφή, 

— τη διάταξη και τις διαστάσεις των ορθογωνίων πλαισίων, 
— το χρώμα του χαρτιού και το χρώμα των τυπογραφικών στοιχείων ►C4 ( 1 ) ◄. 

▼B 

( 1 ) Το χρώμα του χαρτιού είναι λευκό. Το χρώμα των τυπογραφικών στοιχείων είναι πρά 
σινο για τα πιστοποιητικά φυτοϋγείας και καφέ για τα πιστοποιητικά φυτοϋγείας επανε 
ξαγωγής.
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Α. Υπόδειγμα πιστοποιητικού φυτοϋγείας 

▼B
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B. Υπόδειγμα φυτοϋγειονομικού πιστοποιητικού επανεξαγωγής 

▼B 

► (1) M4 

▼M4
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Γ. Επεξηγηματικές σημειώσεις 

1. Σημείο 2 

Η ένδειξη που τίθεται στα πιστοποιητικά περιλαμβάνει: 

— τη μνεία «ΕΚ», 
— τα αρχικά του κράτους μέλους, 

— την αναγνωριστική ένδειξη του συγκεκριμένου πιστοποιητικού, η οποία 
αποτελείται από αριθμούς ή συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών, όπου 
τα γράμματα αντιπροσωπεύουν την επαρχία, περιοχή κ.λπ. του κράτους 
μέλους όπου εκδίδεται το πιστοποιητικό. 

2. Μη αριθμημένο ορθογώνιο πλαίσιο 

Αυτό το ορθογώνιο πλαίσιο συμπληρώνεται από την υπηρεσία. 

3. Σημείο 8 

«Φύση των δεμάτων» σημαίνει ένδειξη του τύπου των δεμάτων. 
4. Σημείο 9 

Η ποσότητα εκφράζεται είτε σε τεμάχια είτε σε βάρος. 

5. Σημείο 11 

Εάν ο χώρος για τη συμπληρωματική δήλωση δεν επαρκεί, το κείμενο μπορεί 
να συνεχιστεί στο πίσω μέρος του εντύπου. 

▼B
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 

ΜΕΡΟΣ Α 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΗ ΟΔΗΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 

(που αναφέρονται στο άρθρο 27) 

Οδηγία 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 26 
της 31.1.1977, σ. 20) εκτός από το άρθρο 19 

Οδηγία 80/392/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 100 της 
17.4.1980, σ. 32) 

Οδηγία 80/393/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 100 της 
17.4.1980, σ. 35) 

Οδηγία 81/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 14 της 
16.1.1981, σ. 23) 

Οδηγία 84/378/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 207 της 
2.8.1984, σ. 1) 

Οδηγία 85/173/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 65 της 
6.3.1985, σ. 23) 

Οδηγία 85/574/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 372 της 
31.12.1985, σ. 25) 

Οδηγία 86/545/ΕΟΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 323 της 
18.11.1986, σ. 14) 

Οδηγία 86/546/ΕΟΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 323 της 
18.11.1986, σ. 16) 

Οδηγία 86/547/ΕΟΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 323 της 
18.11.1986, σ. 21) 

Οδηγία 86/651/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 382 της 
31.12.1986, σ. 13) 

Οδηγία 87/298/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 151 της 
11.6.1987, σ. 1) 

Οδηγία 88/271/ΕΟΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 116 της 
4.5.1988, σ. 13) 

Οδηγία 88/272/ΕΟΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 116 της 
4.5.1988, σ. 19) 

Οδηγία 88/430/ΕΟΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 208 της 
2.8.1988, σ. 36) 

Οδηγία 88/572/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 313 της 
19.11.1988, σ. 39) 

Οδηγία 89/359/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 153 της 
16.6.1989, σ. 28) 

Οδηγία 89/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 212 της 
22.7.1989, σ. 106) 

Οδηγία 90/168/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 92 της 
7.4.1990, σ. 49) 

Οδηγία 90/490/ΕΟΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 271 της 
3.10.1990, σ. 28) 

Οδηγία 90/506/ΕΟΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 282 της 
13.10.1990, σ. 67) 

▼B
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Οδηγία 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 26 
της 31.1.1977, σ. 20) εκτός από το άρθρο 19 

Οδηγία 90/654/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 353 της 
17.12.1990, σ. 48) 

μόνο σε ο,τι αναφέρεται στο παράρτημα Ι 
σημείο 2 

Οδηγία 91/27/ΕΟΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 16 της 
22.1.1991, σ. 29) 

Οδηγία 91/683/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 376 της 
31.12.1991, σ. 29) 

Οδηγία 92/10/ΕΟΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 70 της 
17.3.1992, σ. 27) 

Οδηγία 92/98/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 352 της 
2.12.1992, σ. 1) 

Οδηγία 92/103/ΕΟΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 363 της 
11.12.1992, σ. 1) 

Οδηγία 93/19/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 96 της 
22.4.1993, σ. 33) 

Οδηγία 93/110/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 303 της 
10.12.1993, σ. 19) 

Οδηγία 94/13/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 92 της 
9.4.1994, σ. 27) 

Οδηγία 95/4/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 44 της 
28.2.1995, σ. 56) 

Οδηγία 95/41/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 182 της 
2.8.1995, σ. 17) 

Οδηγία 95/66/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 308 της 
21.12.1995, σ. 77) 

Οδηγία 96/14/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 68 της 
19.3.1996, σ. 24) 

Οδηγία 96/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 321 της 
12.12.1996, σ. 20) 

Οδηγία 97/3/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 27 της 
30.1.1997, σ. 30) 

Οδηγία 97/14/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 87 της 
2.4.1997, σ. 17) 

Οδηγία 98/1/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 15 της 
21.1.1998, σ. 26) 

Οδηγία 98/2/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 15 της 
21.1.1998, σ. 34) 

Οδηγία 1999/53/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 142 της 
5.6.1999, σ. 29) 

ΜΕΡΟΣ B 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Οδηγία Ημερομηνία ενσωμάτωσης Ημερομηνία εφαρμογής 

77/93/ΕΟΚ 23.12.1980 (άρθρο 11, παράγραφος 
3) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

1.5.1980 (άλλες διατάξεις) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

80/392/ΕΟΚ 1.5.1980 

80/393/ΕΟΚ 1.1.1983 (άρθρο 4, σημείο 11) 

1.5.1980 (άλλες διατάξεις) 

▼B
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Οδηγία Ημερομηνία ενσωμάτωσης Ημερομηνία εφαρμογής 

81/7/ΕΟΚ 1.1.1981 (άρθρο 1 σημείο 1) 

1.1.1983 [άρθρο 1 σημεία 2α), 3α), 3β), 
4α), 4β)] 

1.1.1983 ( 5 ) (άλλες διατάξεις) 

84/378/ΕΟΚ 1.7.1985 

85/173/ΕΟΚ 1.1.1983 

85/574/ΕΟΚ 1.1.1987 

86/545/ΕΟΚ 1.1.1987 

86/546/ΕΟΚ 1.1.1987 

86/547/ΕΟΚ σε ισχύ μέχρι τις 31.12.1989 

86/651/ΕΟΚ 1.3.1987 

87/298/ΕΟΚ 1.7.1987 

88/271/ΕΟΚ 1.1.1989 ( 6 ) 

88/272/ΕΟΚ σε ισχύ μέχρι τις 31.12.1989 

88/430/ΕΟΚ 1.1.1989 

88/572/ΕΟΚ 1.1.1989 

89/359/ΕΟΚ 

89/439/ΕΟΚ 1.1.1990 

90/168/ΕΟΚ 1.1.1991 

90/490/ΕΟΚ 1.1.1991 

90/506/ΕΟΚ 1.1.1991 

90/654/ΕΟΚ 

91/27/ΕΟΚ 1.4.1991 

91/683/ΕΟΚ 1.6.1993 

92/10/ΕΟΚ 30.6.1992 

92/98/ΕΟΚ 16.5.1993 

92/103/ΕΟΚ 16.5.1993 

93/19/ΕΟΚ 1.6.1993 

93/110/ΕΚ 15.12.1993 

94/13/ΕΚ 1.1.1995 

95/4/ΕΚ 1.4.1995 

95/41/ΕΚ 1.7.1995 

95/66/ΕΚ 1.1.1996 

96/14/ΕΚ 1.4.1996 

96/78/ΕΚ 1.1.1997 
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Οδηγία Ημερομηνία ενσωμάτωσης Ημερομηνία εφαρμογής 

97/3/ΕΚ 1.4.1998 

97/14/ΕΚ 1.5.1997 

98/1/ΕΚ 1.5.1998 

98/2/ΕΚ 1.5.1998 

1999/53/ΕΚ 15.7.1999 

( 1 ) Κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 τα κράτη μέλη θα μπορούν, κατόπιν αιτήσεως, να 
συμμορφώνονται σε ορισμένες διατάξεις της οδηγίας σε μια ημερομηνία μετά την 1η Μαΐου 1980, αλλά το 
αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1981. 

( 2 ) Για την Ελληνική Δημοκρατία: την 1η Ιανουαρίου 1985 (άρθρο 11 παράγραφος 3) και την 1η Μαρτίου 
1985 (άλλες διατάξεις). 

( 3 ) Για το Βασίλειο της Ισπανίας και τη Δημοκρατία της Πορτογαλίας: την 1η Μαρτίου 1987. 
( 4 ) Μέσα στα όρια των παραδοσιακών εμπορικών τάσεων και για να ανταπεξέλθουμε στις παραγωγικές 

ανάγκες των επιχειρήσεων στην πρώην Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας, η Γερμανία θα μπορούσε να 
έχει τη δυνατότητα, κατόπιν αιτήσεως και ►M4 κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 
παράγραφος 2 ◄, να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1, του άρθρου 5 παράγραφος 
1 και με τις κατάλληλες διατάξεις του άρθρου 13 για όσον αφορά το έδαφος της πρώην Λαϊκής Δημο 
κρατίας της Γερμανίας σε μια ημερομηνία μετά την 1η Μαΐου 1980 αλλά το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 
1992. 

( 5 ) Με αίτηση των προστατευμένων κρατών μελών. 
( 6 ) Στις 31 Μαρτίου 1989 όσον αφορά το άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο α) (φυτά του Juniperus), σύμφωνα 

με την οδηγία 89/83/ΕΟΚ που τροποποιεί την οδηγία 88/271/ΕΟΚ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙα 

Το κατ' αποκοπήν τέλος που αναφέρεται στο άρθρο 13δ παράγραφος 2, καθο 
ρίζεται στα ακόλουθα επίπεδα: 

(σε ευρώ) 

Είδος Ποσότητα Τέλος 

α) Για ελέγχους εγγράφων Ανά αποστολή 7 

β) Για ελέγχους ταυτότητας Ανά αποστολή 

— μέχρι τις διαστάσεις ενός φορ 
τίου φορτηγού, σιδηροδρομικού 
βαγονιού ή εμπορευματοκιβω 
τίου συγκρίσιμου μεγέθους 

7 

— μεγαλύτερης του ανωτέρω μεγέ 
θους 

14 

γ) Για φυτοϋγειονομικούς ελέγχους, 
σύμφωνα με τις ακόλουθες προδια 
γραφές: 

— μοσχεύματα, δενδρύλλια (εκτός από 
το δασικό υλικό αναπαραγωγής), 
νεαρά φυτά φραουλών ή λαχανικών 

Ανά αποστολή 

— μέχρι 10 000 μονάδες 17,5 

— για κάθε 1 000 επί πλέον μονά 
δες 

0,7 

— ανώτατη τιμή 140 

— θάμνοι, δένδρα (εκτός από τα κομ 
μένα χριστουγεννιάτικα δένδρα), 
άλλα ξυλώδη φυτά φυτωρίου, συμπε 
ριλαμβανομένου του δασικού υλικού 
αναπαραγωγής (εκτός από τους σπό 
ρους) 

Ανά αποστολή 

— μέχρι 1 000 μονάδες 17,5 

— για κάθε 100 επιπλέον μονάδες 0,44 

— ανώτατη τιμή 140 

— βολβοί, βολβοειδείς ρίζες, ριζώματα, 
κόνδυλοι προς φύτευση (εκτός από 
τους κονδύλους της πατάτας) 

Ανά αποστολή 

— μέχρι 200 kg 17,5 

— για κάθε 10 kg επιπλέον 0,16 

— ανώτατη τιμή 140 

— σπόροι, καλλιέργειες ιστών Ανά αποστολή 

— μέχρι 100 kg 17,5 

— για κάθε 10 kg επιπλέον 0,175 

— ανώτατη τιμή 140 

— άλλα φυτά που προορίζονται για 
φύτευση, που δεν αναφέρονται 
αλλού στον παρόντα πίνακα 

Ανά αποστολή 

— μέχρι 5 000 μονάδες 17,5 

— για κάθε 100 επιπλέον μονάδες 0,18 

— ανώτατη τιμή 140 

— κομμένα λουλούδια Ανά αποστολή 

— μέχρι 20 000 μονάδες 17,5 

— για κάθε 1 000 επιπλέον μονάδες 0,14 

— ανώτατη τιμή 140 
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(σε ευρώ) 

Είδος Ποσότητα Τέλος 

— κλαδιά με φύλλωμα, μέρη κωνοφό 
ρων (εκτός από κομμένα χριστουγεν 
νιάτικα δένδρα) 

Ανά αποστολή 

— μέχρι 100 kg 17,5 

— για κάθε 100 kg επιπλέον 1,75 

— ανώτατη τιμή 140 

— κομμένα χριστουγεννιάτικα δένδρα Ανά αποστολή 

— μέχρι 1 000 μονάδες 17,5 

— για κάθε 100 kg επιπλέον 1,75 

— ανώτατη τιμή 140 

— φύλλα φυτών, όπως φυλλώδη αρωμα 
τικά, καρυκεύματα και φυλλώδη 
λαχανικά 

Ανά αποστολή 

— μέχρι 100 kg 17,5 

— για κάθε 10 kg επιπλέον 1,75 

— ανώτατη τιμή 140 

— φρούτα, λαχανικά (εκτός από τα φυλ 
λώδη λαχανικά) 

Ανά αποστολή 

— μέχρι 25 000 kg επιπλέον 17,5 

— για κάθε 1 000 kg επιπλέον 0,7 

— κόνδυλοι πατάτας Ανά παρτίδα 

— μέχρι 25 000 kg 52,5 

— για κάθε 25 000 kg επιπλέον 52,5 

— ξύλο (εκτός από τον φλοιό) Ανά αποστολή 

— μέχρι 100 m 
3 17,5 

— για κάθε επιπλέον m 
3 0,175 

— χώμα και υπόστρωμα ανάπτυξης, 
φλοιός 

Ανά αποστολή 

— μέχρι 25 000 kg 17,5 

— για κάθε 1 000 kg επιπλέον 0,7 

— ανώτατη τιμή 140 

— σπόροι Ανά αποστολή 

— μέχρι 25 000 kg 17,5 

— για κάθε 1 000 kg επιπλέον 0,7 

— ανώτατη τιμή 700 

— άλλα φυτά ή φυτικά προϊόντα που δεν 
αναφέρονται αλλού στον παρόντα 
πίνακα 

Ανά αποστολή 17,5 

Όταν μια αποστολή δεν αποτελείται αποκλειστικά από προϊόντα υπαγόμενα στην 
περιγραφή της σχετικής περίπτωσης, τα μέρη της αποστολής που αποτελούνται 
από προϊόντα που υπάγονται στην περιγραφή της σχετικής περίπτωσης (παρτίδα 
ή παρτίδες), εξετάζονται ως χωριστή αποστολή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ 

Οδηγία 77/93/ΕΟΚ Παρούσα οδηγία 

Άρθρο 1, παράγραφος 1 Άρθρο 1, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο 

Άρθρο 1, παράγραφος 2 Άρθρο 1, παράγραφος 3 

Άρθρο 1, παράγραφος 3 Άρθρο 1, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, στοι 
χείο β) 

Άρθρο 1, παράγραφος 3α Άρθρο 1, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, στοι 
χείχο γ) 

Άρθρο 1, παράγραφος 4 Άρθρο 1, παράγραφος 2 

Άρθρο 1, παράγραφος 5 Άρθρο 1, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, στοι 
χειό α) 

Άρθρο 1, παράγραφος 6 Άρθρο 1, παράγραφος 4 

Άρθρο 1, παράγραφος 7 Άρθρο 1, παράγραφος 5 

Άρθρο 1, παράγραφος 8 Άρθρο 1, παράγραφος 6 

Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο α) Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο α) 

Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο β) Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο β) 

Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο γ) Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο γ) 

Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο δ) Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο δ) 

Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο ε) Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο ε) 

Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο στ) Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο στ) 

Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο ζ) α) Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο ζ), σημείο i) 

Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο ζ) β) Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο ζ), σημείο ii) 

Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο η) Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο η) 

Άρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο i) Άρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο i) 

Άρθρο 2, παράγραφος 2 Άρθρο 2, παράγραφος 2 

Άρθρο 3, παράγραφοι 1 έως 6 Άρθρο 3, παράγραφοι 1 έως 6 

Άρθρο 3, παράγραφος 7, στοιχείο α) Άρθρο 3, παράγραφος 7, πρώτο εδάφιο 

Άρθρο 3, παράγραφος 7, στοιχείο α) Άρθρο 3, παράγραφος 7, πρώτο εδάφιο, στοιχείο α) 

Άρθρο 3, παράγραφος 7, στοιχείο β) Άρθρο 3, παράγραφος 7, πρώτο εδάφιο, στοιχείο β) 

Άρθρο 3, παράγραφος 7, στοιχείο γ) Άρθρο 3, παράγραφος 7, πρώτο εδάφιο, στοιχείο γ) 

Άρθρο 3, παράγραφος 7, στοιχείο δ) Άρθρο 3, παράγραφος 7, δεύτερο εδάφιο 

Άρθρο 3, παράγραφος 7, στοιχείο ε) Άρθρο 3, παράγραφος 7, τρίτο εδάφιο 

Άρθρο 3, παράγραφος 7, στοιχείο στ) Άρθρο 3, παράγραφος 7, τέταρτο εδάφιο 

Άρθρο 4, παράγραφος 1 Άρθρο 4, παράγραφος 1 

Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο α) Άρθρο 4, παράγραφος 2 

Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο β) — 

Άρθρο 4, παράγραφοι 3, 4 και 5 Άρθρο 4, παράγραφοι 3, 4 και 5 

Άρθρο 4, παράγραφος 6, στοιχείο α) Άρθρο 4, παράγραφος 6, πρώτο εδάφιο 

Άρθρο 4, παράγραφος 6, στοιχείο β) Άρθρο 4, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο 

Άρθρο 4, παράγραφος 6, στοιχείο γ) Άρθρο 4, παράγραφος 6, τρίτο εδάφιο 
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Οδηγία 77/93/ΕΟΚ Παρούσα οδηγία 

Άρθρο 5, παράγραφοι 1 έως 5 Άρθρο 5, παράγραφοι 1 έως 5 

Άρθρο 5, παράγραφος 6, στοιχείο α) Άρθρο 5, παράγραφος 6, πρώτο εδάφιο 

Άρθρο 5, παράγραφος 6, στοιχείο β) Άρθρο 5, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο 

Άρθρο 5, παράγραφος 6, στοιχείο γ) Άρθρο 5, παράγραφος 6, τρίτο εδάφιο 

Άρθρο 6, παράγραφος 1 Άρθρο 6, παράγραφος 1 

Άρθρο 6, παράγραφος 1α Άρθρο 6, παράγραφος 2 

Άρθρο 6, παράγραφος 2 Άρθρο 6, παράγραφος 3 

Άρθρο 6, παράγραφος 3 Άρθρο 6, παράγραφος 4 

Άρθρο 6, παράγραφος 4 Άρθρο 6, παράγραφος 5 

Άρθρο 6, παράγραφος 5 Άρθρο 6, παράγραφος 6 

Άρθρο 6, παράγραφος 6 Άρθρο 6, παράγραφος 7 

Άρθρο 6, παράγραφος 7 Άρθρο 6, παράγραφος 8 

Άρθρο 6, παράγραφος 8 Άρθρο 6, παράγραφος 9 

Άρθρο 6, παράγραφος 9 — 

Άρθρο 7, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο Άρθρο 7, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο 

Άρθρο 7, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο Άρθρο 7, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο 

Άρθρο 7, παράγραφος 1, τρίτο εδάφιο — 

Άρθρο 7, παράγραφος 2 Άρθρο 7, παράγραφος 2 

Άρθρο 7, παράγραφος 3 Άρθρο 7, παράγραφος 3 

Άρθρο 8, παράγραφος 1 Άρθρο 8, παράγραφος 1 

Άρθρο 8, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο Άρθρο 8, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο 

Άρθρο 8, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο Άρθρο 8, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο 

Άρθρο 8, παράγραφος 2, τρίτο εδάφιο — 

Άρθρο 8, παράγραφος 3 Άρθρο 8, παράγραφος 3 

Άρθρο 9 Άρθρο 9 

Άρθρο 10, παράγραφος 1 Άρθρο 10, παράγραφος 1 

Άρθρο 10, παράγραφος 2, στοιχείο α) Άρθρο 10, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο 

Άρθρο 10, παράγραφος 2, στοιχείο β) Άρθρο 10, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο 

Άρθρο 10, παράγραφος 2, στοιχείο γ) Άρθρο 10, παράγραφος 2, τρίτο εδάφιο 

Άρθρο 10, παράγραφος 3 Άρθρο 10, παράγραφος 3 

Άρθρο 10, παράγραφος 4 Άρθρο 10, παράγραφος 4 

Άρθρο 10, παράγραφος 5 — 

Άρθρο 10α Άρθρο 11 

Άρθρο 11, παράγραφος 1 — 

Άρθρο 11, παράγραφος 2 Άρθρο 12, παράγραφος 1 

Άρθρο 11, παράγραφος 3 — 

Άρθρο 11, παράγραφος 3 α — 

Άρθρο 11, παράγραφος 4 Άρθρο 12, παράγραφος 2 

Άρθρο 11, παράγραφος 5 Άρθρο 12, παράγραφος 3 

Άρθρο 11, παράγραφος 6 Άρθρο 12, παράγραφος 4 

Άρθρο 11, παράγραφος 7 Άρθρο 12, παράγραφος 5 

Άρθρο 11, παράγραφος 8 Άρθρο 12, παράγραφος 6 
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Οδηγία 77/93/ΕΟΚ Παρούσα οδηγία 

Άρθρο 11, παράγραφος 9 Άρθρο 12, παράγραφος 7 

Άρθρο 11, παράγραφος 10 Άρθρο 12, παράγραφος 8 

Άρθρο 12, παράγραφος 1 Άρθρο 13, παράγραφος 1 

Άρθρο 12, παράγραφος 2 Άρθρο 13, παράγραφος 2 

Άρθρο 12, παράγραφος 3 — 

Άρθρο 12, παράγραφος 3 α Άρθρο 13, παράγραφος 3 

Άρθρο 12, παράγραφος 3 β Άρθρο 13, παράγραφος 4 

Άρθρο 12, παράγραφος 3 γ Άρθρο 13, παράγραφος 5 

Άρθρο 12, παράγραφος 3 δ, στοιχείο i) Άρθρο 13, παράγραφος 6, πρώτο εδάφιο 

Άρθρο 12, παράγραφος 3 δ, στοιχείο ii) Άρθρο 13, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο 

Άρθρο 12, παράγραφος 3 δ, στοιχείο iii) Άρθρο 13, παράγραφος 6, τρίτο εδάφιο 

Άρθρο 12, παράγραφος 4 — 

Άρθρο 12, παράγραφος 5 Άρθρο 13, παράγραφος 7 

Άρθρο 12, παράγραφος 6 Άρθρο 13, παράγραφος 8 

Άρθρο 12, παράγραφος 6 α Άρθρο 13, παράγραφος 9 

Άρθρο 12, παράγραφος 7 Άρθρο 13, παράγραφος 10 

Άρθρο 12, παράγραφος 8 Άρθρο 13, παράγραφος 11 

Άρθρο 13, πρώτο εδάφιο Άρθρο 14, πρώτο εδάφιο 

Άρθρο 13, δεύτερο εδάφιο Άρθρο 14, δεύτερο εδάφιο 

Άρθρο 13, δεύτερο εδάφιο, πρώτη περίπτωση Άρθρο 14, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α) 

Άρθρο 13, δεύτερο εδάφιο, πρώτη περίπτωση, 
πρώτη υποπερίπτωση 

Άρθρο 14, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α), σημείο i) 

Άρθρο 13, δεύτερο εδάφιο, πρώτη περίπτωση, 
δεύτερη υποπερίπτωση 

Άρθρο 14, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α), σημείο 
ii) 

Άρθρο 13, δεύτερο εδάφιο, πρώτη περίπτωση, 
τρίτη υποπερίπτωση 

Άρθρο 14, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α), σημείο 
iii) 

Άρθρο 13, δεύτερο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση Άρθρο 14, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο β) 

Άρθρο 13, δεύτερο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση, 
πρώτη υποπερίπτωση 

Άρθρο 14, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο β), σημείο i) 

Άρθρο 13, δεύτερο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση, 
δεύτερη υποπερίπτωση 

Άρθρο 14, δεύτερο εδάφιο, στοχείο β), σημείο ii) 

Άρθρο 13, δεύτερο εδάφιο, τρίτη περίπτωση Άρθρο 14, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο γ) 

Άρθρο 13, δεύτερο εδάφιο, τέταρτη περίπτωση Άρθρο 14, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο δ) 

Άρθρο 14 Άρθρο 15 

Άρθρο 15, παράγραφος 1 Άρθρο 16, παράγραφος 1 

Άρθρο 15, παράγραφος 2, στοιχείο α) Άρθρο 16, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο 

Άρθρο 15, παράγραφος 2, στοιχείο β) Άρθρο 16, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο 

Άρθρο 15, παράγραφος 2, στοιχείο γ) Άρθρο 16, παράγραφος 2, τρίτο εδάφιο 

Άρθρο 15, παράγραφος 3 Άρθρο 16, παράγραφος 3 

Άρθρο 15, παράγραφος 4 Άρθρο 16, παράγραφος 4 

Άρθρο 16 Άρθρο 17 

Άρθρο 16 α Άρθρο 18 
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Οδηγία 77/93/ΕΟΚ Παρούσα οδηγία 

Άρθρο 17 Άρθρο 19 

Άρθρο 18 Άρθρο 20 

Άρθρο 19 — 

Άρθρο 19 α, παράγραφος 1 Άρθρο 21, παράγραφος 1 

Άρθρο 19 α, παράγραφος 2 Άρθρο 21, παράγραφος 2 

Άρθρο 19 α, παράγραφος 3 Άρθρο 21, παράγραφος 3 

Άρθρο 19 α, παράγραφος 4 Άρθρο 21, παράγραφος 4 

Άρθρο 19 α, παράγραφος 5, στοιχείο α) Άρθρο 21, παράγραφος 5, πρώτο εδάφιο 

Άρθρο 19 α, παράγραφος 5, στοιχείο β) Άρθρο 21, παράγραφος 5, δεύτερο εδάφιο 

Άρθρο 19 α, παράγραφος 5, στοιχείο γ) Άρθρο 21, παράγραφος 5, τρίτο εδάφιο 

Άρθρο 19 α, παράγραφος 5, στοιχείο δ) Άρθρο 21, παράγραφος 5, τέταρτο εδάφιο 

Άρθρο 19 α, παράγραφος 6 Άρθρο 21, παράγραφος 6 

Άρθρο 19 α, παράγραφος 7 Άρθρο 21, παράγραφος 7 

Άρθρο 19 α, παράγραφος 8 Άρθρο 21, παράγραφος 8 

Άρθρο 19 β Άρθρο 22 

Άρθρο 19 γ, παράγραφος 1 Άρθρο 23, παράγραφος 1 

Άρθρο 19 γ, παράγραφος 2, πρώτη περίπτωση Άρθρο 23, παράγραφος 2, στοιχείο α) 

Άρθρο 19 γ, παράγραφος 2, πρώτη περίπτωση, 
πρώτη υποπερίπτωση 

Άρθρο 23, παράγραφος 2, στοιχείο α), σημείο i) 

Άρθρο 19 γ, παράγραφος 2, πρώτη περίπτωση, 
δεύτερη υποπερίπτωση 

Άρθρο 23, παράγραφος 2, στοιχείο α), σημείο ii) 

Άρθρο 19 γ, παράγραφος 2, πρώτη περίπτωση, 
τρίτη υποπερίπτωση 

Άρθρο 23, παράγραφος 2, στοιχείο α), σημείο iii) 

Άρθρο 19 γ, παράγραφος 2, πρώτη περίπτωση, 
τέταρτη υποπερίπτωση 

Άρθρο 23, παράγραφος 2, στοχείο α), σημείο iv) 

Άρθρο 19 γ, παράγραφος 2, δεύτερη περίπτωση Άρθρο 23, παράγραφος 2, στοιχείο β) 

Άρθρο 19 γ, παράγραφος 2, τρίτη περίπτωση Άρθρο 23, παράγραφος 2, στοιχείο γ) 

Άρθρο 19 γ, παράγραφος 3 Άρθρο 23, παράγραφος 3 

Άρθρο 19 γ, παράγραφος 4 Άρθρο 23, παράγραφος 4 

Άρθρο 19 γ, παράγραφος 5 Άρθρο 23, παράγραφος 5 

Άρθρο 19 γ, παράγραφος 6 Άρθρο 23, παράγραφος 6 

Άρθρο 19 γ, παράγραφος 7 Άρθρο 23, παράγραφος 7 

Άρθρο 19 γ, παράγραφος 8 Άρθρο 23, παράγραφος 8 

Άρθρο 19 γ, παράγραφος 9 Άρθρο 23, παράγραφος 9 

Άρθρο 19 γ, παράγραφος 10, πρώτο εδάφιο, 
πρώτη περίπτωση 

Άρθρο 23, παράγραφος 10, πρώτο εδάφιο, στοι 
χείο α) 

Άρθρο 19 γ, παράγραφος 10, πρώτο εδάφιο, 
πρώτη υποπερίπτωση 

Άρθρο 23, παράγραφος 10, πρώτο εδάφιο, στοι 
χείο α), σημείο i) 

Άρθρο 19 γ, παράγραφος 10, πρώτο εδάφιο, δεύ 
τερη υποπερίπτωση 

Άρθρο 23, παράγραφος 10, πρώτο εδάφιο, στοι 
χείο α), σημείο ii) 

Άρθρο 19 γ, παράγραφος 10, πρώτο εδάφιο, δεύ 
τερη περίπτωση 

Άρθρο 23, παράγραφος 10, πρώτο εδάφιο, στοι 
χείο β) 

Άρθρο 19 γ, παράγραφος 10, πρώτο εδάφιο, 
τρίτη περίπτωση 

Άρθρο 23, παράγραφος 10, πρώτο εδάφιο, στοι 
χείο γ) 

Άρθρο 19 γ, παράγραφος 10, δεύτερο εδάφιο Άρθρο 23, παράγραφος 10, δεύτερο εδάφιο 
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Άρθρο 19 γ, παράγραφος 10, τρίτο εδάφιο Άρθρο 23, παράγραφος 10, τρίτο εδάφιο 

Άρθρο 19 δ Άρθρο 24 

— Άρθρο 25 ( 1 ) 

— Άρθρο 26 ( 2 ) 

Άρθρο 20 — 

— Άρθρο 27 

— Άρθρο 28 

— Άρθρο 29 

Παράρτημα I μέρος Α Παράρτημα I μέρος Α 

Παράρτημα I μέρος Β α) 1 Παράρτημα I μέρος Β α) 1 

Παράρτημα I μέρος Β α) 1 α Παράρτημα I μέρος Β α) 1 α 

Παράρτημα I μέρος Β α) 2 Παράρτημα I μέρος Β α) 3 

Παράρτημα I μέρος Β β) Παράρτημα I μέρος Β β) 

Παράρτημα II μέρος Α κεφάλαιο I Παράρτημα II μέρος Α κεφάλαιο I 

Παράρτημα II μέρος Α κεφάλαιο II α) Παράρτημα II μέρος Α κεφάλαιο II α) 

Παράρτημα II μέρος Α κεφάλαιο II β) 1 Παράρτημα II μέρος Α κεφάλαιο II β) 1 

Παράρτημα II μέρος Α κεφάλαιο II β) 2 Παράρτημα II μέρος Α κεφάλαιο II β) 2 

Παράρτημα II μέρος Α κεφάλαιο II β) 3 Παράρτημα II μέρος Α κεφάλαιο II β) 3 

Παράρτημα II μέρος Α κεφάλαιο II β) 4 Παράρτημα II μέρος Α κεφάλαιο II β) 4 

Παράρτημα II μέρος Α κεφάλαιο II β) 5 Παράρτημα II μέρος Α κεφάλαιο II β) 5 

Παράρτημα II μέρος Α κεφάλαιο II β) 7 Παράρτημα II μέρος Α κεφάλαιο II β) 6 

Παράρτημα II μέρος Α κεφάλαιο II β) 8 Παράρτημα II μέρος Α κεφάλαιο II β) 7 

Παράρτημα II μέρος Α κεφάλαιο II β) 9 Παράρτημα II μέρος Α κεφάλαιο II β) 8 

Παράρτημα II μέρος Α κεφάλαιο II β) 10 Παράρτημα II μέρος Α κεφάλαιο II β) 9 

Παράρτημα II μέρος Α κεφάλαιο II β) 11 Παράρτημα II μέρος Α κεφάλαιο II β) 10 

Παράρτημα II μέρος Α κεφάλαιο II β) 12 Παράρτημα II μέρος Α κεφάλαιο II β) 11 

Παράρτημα II μέρος Α κεφάλαιο II γ) Παράρτημα II μέρος Α κεφάλαιο II γ) 

Παράρτημα II μέρος Α κεφάλαιο II δ) Παράρτημα II μέρος Α κεφάλαιο II δ) 

Παράρτημα II μέρος Β Παράρτημα II μέρος Β 

Παράρτημα III Παράρτημα III 

Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 1.1 
έως 16.3 

Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 1.1 
έως 16.3 

Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημείο 16.3 α Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημείο 16.4 

Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημείο 16.4 Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημείο 16.5 

Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 17 
έως 54 

Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 17 
έως 54 

Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημεία 1 
έως 16 

Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημεία 1 
έως 16 

Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 18 Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 17 

Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 19.1 Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 18.1 

Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 19.2 Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 18.2 
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Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 19.3 Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 18.3 

Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 19.4 Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 18.4 

Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 19.5 Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 18.5 

Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 19.6 Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 18.6 

Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 19.7 Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 18.7 

Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 20 Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 19 

Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 21 Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 20 

Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 22.1 Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 21.1 

Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 22.2 Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 21.2 

Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 23 Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 22 

Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 24 Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 23 

Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 25 Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 24 

Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 26 Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 25 

Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 27 Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 26 

Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 27.1 Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 26.1 

Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 28 Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 27 

Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 29.1 Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 28.1 

Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 29.2 Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 28.2 

Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 30 Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 29 

Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 31.1 Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 30.1 

Παράρτημα IV μέρος Β Παράρτημα IV μέρος Β 

Παράρτημα V Παράρτημα V 

Παράρτημα VII Παράρτημα VI 

Παράρτημα VIII Παράρτημα VII 

— Παράρτημα VIII 

— Παράρτημα IX 

( 1 ) Άρθρο 2 της οδηγίας 97/3/ΕΚ. 
( 2 ) Άρθρο 3 της οδηγίας 97/3/ΕΚ. 
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