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ДИРЕКТИВИ 

 

ВИКОНАВЧА ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ (ЄС) 2017/1279  

від 14 липня 2017 року 

Що вносить зміни до Додатків I-V Директиви Ради 2000/29/ЄC про захисні заходи проти ввезення до Співтовариства 

організмів, шкідливих для рослин і рослинної продукції, і проти їх розповсюдження в межах Співтовариства 

 

 

Європейська комісія,  

 

Беручи до уваги Договір про функціонування Європейського Союзу,  

 

Беручи до уваги Директиву Ради (ЄС) 2000/29/ЄC від 8 травня 2000 року про захисні заходи проти ввезення до 

Співтовариства організмів, шкідливих для рослин і рослинної продукції, і проти їх розповсюдження в межах Співтовариства 

(1) та окремі пункти (с) та (d) другий параграф статті 14, 

 

Оскільки:  

 

(1) Після нещодавно опублікованого перегляду відповідної наукової назви, Anoplophora malasiaca (Forster) вважається 

синонімом Anoplophora chinensis (Thomson), яку вже включено до Розділу I Частини A Додатку І до Директиви 

2000/29/ЄC. Тому Anoplophora malasiaca (Forster) слід виключити з Розділу І Частини A Додатку І до Директиви 

2000/29/ЄС. 

 

(2)  З метою захисту рослин, рослинних продуктів та інших об'єктів у світлі посилення міжнародної торгівлі та оцінок 

фітосанітарного ризику, що були проведені та нещодавно опубліковані Європейською і Середземноморською 

Організацією захисту рослин, додавання шкідливих організмів Bactericera cockerelli (Sulc.), Keiferia lycopersicella 

(Walsingham), Saperda candida Fabricius та Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) до Розділу І Частини A Додатку І до 

Директиви 2000/29/ЄC є технічно обґрунтованим та відповідає фітосанітарним ризикам.  

 

  

(3) Технічно обґрунтованим є видалення Xylella fastidiosa (Wells et al.) з Розділу I Частини A Додатку І до Директиви 

2000/29/ЄC та додавання до Розділу II цієї частини, оскільки відома поява цього шкідливого організма в Союзі. 

 

(4) Наявність шкідливого організма Xanthomonas campestris (всіх штамів, патогенних для цитрусових) становить 

неприйнятний ризик для виробництва та торгівлі рослинами, рослинними продуктами та іншими об'єктами. Крім 

того, штами Xanthomonas campestris, патогенні для цитрусових, були рекласифіковані. Xanthomonas citri pv. citri та 

Xanthomonas citri pv. aurantifolii є збудниками бактеріального раку цитрусових. Тому видалення Xanthomonas 

campestris з Розділу I Частини A Додатку II до Директиви 2000/29/ЄС та включення в Розділ I Частини A Додатку І 

до цієї Директиви під назвами Xanthomonas citri pv. aurantifolii та Xanthomonas citri pv. сitri є технічно обґрунтованим 

та відповідає фітосанітарним ризикам. 

 

(5) Після перегляду відповідної наукової назви шкідливий організм Guignardia citricarpa Kiely (всі штами, патогенні 

для цитрусових) перейменовано в Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, збудник чорної плямистості 

цитрусових. Це також становить неприйнятний ризик для виробництва та торгівлі рослинами, рослинними 

продуктами та іншими об'єктами. Тому переміщення цього шкідливого організма з Розділу I Частини A Додатку II 

до Директиви 2000/29/ЄС до Розділу I Частини A Додатку І до цієї Директиви та перейменовує його в Phyllosticta 

Citricarpa (McAlpine) Van der Aa є технічно обґрунтованим та відповідає фітосанітарним ризикам. 

 

 

(6) Типографські помилки у наукових назвах шкідливих організмів Phyloosticta solitaria Ell. та Ev. і Popilia japonica 

Newman в Розділах I і II Частини A Додатку І до Директиви 2000/29/ЄC та Aleurocantus spp. і Aonidella citrina 

Coquillet в Розділі I частини A Додатку II до цієї Директиви повинні бути виправлені та, якщо це  доцільно, замінені 

на Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart, Popillia japonica Newman, Aleurocanthus spp. та Aonidiella citrina Coquillet 

відповідно. Аналогічним чином типографські помилки в науковій назві Zea mays L. також повинні бути виправлені 

у всіх додатках, де вказується посилання на ці види. Типографська помилка в науковій назві Amiris P. Browne в 

Розділі I Частини В додатку V до цієї Директиви повинна бути виправлена і замінена на Amyris P. Browne. 

 

 
(1) OВ L 169, 10.7.2000, с. 1. 
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(7) Після нещодавно опублікованого перегляду відповідної наукової назви, Elm phlöem necrosis mycoplasm було 

перейменовано в "Candidatus Phytoplasma ulmi". Крім того, технічно обґрунтовано видалення цього організма з 

Розділу I Частини A Додатку І до Директиви 2000/29/ЄС (там, де включено до переліку як Elm phlöem necrosis 

mycoplasm) та включення його в Розділ II цієї частини як "Candidatus Phytoplasma ulmi", оскільки відома поява цього 

шкідливого організма в Союзі. Це відповідає категоріям шкідливих організмів Європейського органу з безпеки 

харчових продуктів (EFSA) (1). Нова назва також має бути зазначена у Додатку IV до Директиви 2000/29/ЄС. 

 

(8) Видалення шкідливого організма віроїда веретеновидних бульб картоплі (Potato spindle tuber viroid) з Розділу I 

Частини A Додатку І до Директиви 2000/29/ЄС є технічно обґрунтованим та відповідає фітосанітарним ризикам, 

оскільки цей шкідливий організм поширився та укорінився на цілій низці рослин-господарів в значній частині 

Союзу. Цей організм включено до Розділу II Частини A Додатку II до цієї Директиви з метою захисту товарів, які в 

даний час є вільними від шкідливих організмів, але їх присутність становитиме значний ризик та призведе до 

значних втрат. 

 

(9) Після нещодавно опублікованого перегляду відповідної наукової назви шкідливий організм Xanthomonas campestris 

pv. Pruni (Smith) Color повинен бути перейменований в Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. 

 

(10) Спеціальні вимоги до деревини, включені до Розділу I Частини A Додатку IV до Директиви 2000/29/ЄС, повинні 

бути переглянуті з метою їх узгодження з відповідним Міжнародним стандартом фітосанітарних заходів (МСФЗ 15) 

та подальшого їх уточнення. Крім того, виняток для дерев'яного пакувального матеріалу щодо спеціальних вимог 

до деревини Platanus L. у цьому Розділі має бути оновлено, оскільки це пропустили в останній зміні цього Розділу. 

 

(11) На основі науково-технічних знань технічно прийнятним є включення особливих вимог щодо ввезення певних 

рослин, рослинних продуктів та інших об’єктів на територію Співтовариства через ймовірність стати господарем 

для шкідливих організмів, згаданих вище у пункті (2). Тому відповідні рослини, рослинні продукти та інші об'єкти 

повинні бути включені до Частини A Додатку IV до Директиви 2000/29/ЄС. 

 

(12)  Стосовно шкідливих організмів, згаданих вище у пунктах (4), (5) та (7), необхідно внести зміни до спеціальних 

вимог, викладених у Частині A Додатку IV до Директиви 2000/29/ЄС, завдяки розвитку науково-технічних знань та 

нещодавно опублікованим оцінкам фітосанітарного ризику EFSA. Метою змінених вимог є зменшення до 

прийнятного рівня фітосанітарного ризику, викликаного ввезенням на територію Співтовариства тих рослин, 

рослинних продуктів та інших об'єктів, що походять з третіх країн.  

 

(13) Керуючись оцінкою фітосанітарного ризику, включення Murraya J. Koenig ex L. до переліку рослин-господарів цього 

шкідливого організма у відповідних пунктах Розділів I і II Частини A Додатку IV до Директиви 2000/29/ЄС є 

технічно обґрунтованим та відповідає фітосанітарним ризикам, пов’язаним зі шкідливим організмом Trioza erytreae 

Del Guercio. Крім того, за даними держав-учасниць Choisya Kunt слід включити до переліку рослин-господарів цього 

шкідливого організма. Тому необхідно внести зміни у спеціальні вимоги щодо імпорту та переміщення на території 

Співтовариства рослин-господарів у відповідних пунктах Розділів I і II Частини A Додатку IV до Директиви 

2000/29/ЄС.   

 

(14) Крім того, рослини, рослинні продукти та інші об'єкти, згадані вище в пунктах (10) - (13), повинні пройти 

фітосанітарну перевірку перед ввезенням та переміщенням на території Співтовариства. Тому ці рослини, рослинні 

продукти та інші об'єкти повинні бути зазначені в Частині А або В Додатку V до Директиви 2000/29/ЄС.  

 

(15) CN-коди для деревини, викладені у Додатку V до Директиви 2000/29/ЄС, повинні бути оновлені з метою їх 

узгодження з актуальними CN-кодами, що використовуються в Регламенті Ради (ЄЕС) № 2658/87 (2) з поправками, 

внесеними згідно з Виконавчим Регламентом Комісії (ЄС) 2016/1821 (3).  

 

 

 

 
(1) EFSA PLH Panel (Експертна група ЄАБХП з питань здоров’я рослин), 2014. Наукова думка щодо класифікації шкідника Elm phloem necrosis mycoplasm. 
Журнал EFSA 2014; 12(7):3773, с. 34. doi:10.2903/j.efsa.2014.3773  

(2) Регламент Ради  (ЄEC) No 2658/87 від 23 липня 1987 про тарифну і статистичну номенклатуру та Єдиний митний тариф (OВ L 256, 7.9.1987, с. 1).  

(3) Виконавчий Регламент Комісії (ЄС) 2016/1821 від 6 жовтня 2016, що вносить зміни до Додатка I до Регламенту Ради (ЄЕС) № 2658/87 про тарифну і 
статистичну номенклатуру та Єдиний митний тариф (OВ L 294, 28.10.2016, с. 1). 
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(16) Відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) № 690/2008 (1) певні зони були визнані зонами, захищеними від різних 

шкідливих організмів. Цей Регламент нещодавно був змінений з метою врахування останніх подій щодо захищених 

зон на території Союзу та таких шкідливих організмів: Bemisia tabaci Genn. (європейські популяції), ‘Candidatus 

Phytoplasma ulmi’, Ceratocystis platani  (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., Citrus tristeza virus (європейські штами), 

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col., Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, Erwinia amylovora 

(Burr.) Winsl. et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, Paysandisia archon 

(Burmeister), Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller, Thaumetopoea 

processionea L., Tomato spotted wilt virus та Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. З метою 

забезпечення відповідності вимогам щодо зон, захищених від відповідних шкідливих організмів, відповідні вимоги, 

викладені в Додатках I-V до Директиви 2000/29/ЄС, повинні бути оновлені.  

 

(17) Крім того, декілька районів на території Союзу, які були визнані зонами, захищеними від певних шкідливих 

організмів, більше не відповідають вимогам, оскільки ці шкідливі організми укорінилися там, або відповідні держави-

учасниці вимагали скасування статусу захищеної зони. Ці райони є наступними: регіон Рібатео жі Есті у Португалії 

щодо Bemisia tabaci Genn. (європейські популяції); селище міського типу Одеміра в Алентежу у Португалії щодо 

Citrus tristeza virus (європейські штами); територія Португалії щодо Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens 

(Hedges) Col. та Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu; автономні спільноти Андалусія та Мадрид та райони (кумарки) 

Сагрія, Нугера, Пла-д'Уржель, Ґаррігас і Уржель у провінції Льєй́да (Автономна область Каталонія) в Іспанії; провінції 

Мілан та Варезе (Ломбардія) та комуни Буски, Ченталло і Тарандаска в провінції Кунео (П'ємонт) в Італії; округи 

Баллінран Аппер, Каригенаг Аппер, Баллінран і Каригенаг в графстві Даун, а також Виборчий округ Данмурі-Крос в 

Белфасті, графство Антрім (Північна Ірландія) в Сполученому Королівстві та вся територія м. Дунайська Стрида в 

Словаччині щодо Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.; територія м. Гільдфорд та м. Уокінг у Сполученому 

Королівстві щодо Thaumetopoea processionea L. та територія Фінляндії щодо вірусу бронзовості томатів (Tomato 

spotted wilt virus). Це має бути відображено у Частині B Додатків I-V до Директиви 2000/29/ЄC. 

 

(18) Помилки у визначенні меж захищених зон для Leptinotarsa decemlineata Say у Фінляндії та Швеції у Частині B Додатку 

I до Директиви 2000/29/ЄC повинні бути виправлені та приведені у відповідність до Регламенту (ЄС) № 690/2008. 

 

(19)  З метою захисту виробництва та торгівлі рослинами, рослинними продуктами та іншими об'єктами додавання 

шкідливого організма Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens до Частини B Додатку І до Директиви 2000/29/ЄC 

та Paysandisia archon (Burmeister), Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller 

та Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. до Частини В Додатку II до цієї Директиви є технічно 

обґрунтованим та відповідає фітосанітарним ризикам. 

 

(20) Згідно інформації, наданої Португалією, територія Азорських островів вільна від Globodera pallida (Stone) Behrens, 

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens і Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) і Азорські острови відповідають 

умовам, викладеним у пункті (h) Статті 2 (1) Директиви 2000/29/ЄС щодо встановлення зони, захищеної від цих 

шкідливих організмів. Частина В Додатків I, II та IV до Директиви 2000/29/ЄС повинна бути доповнена відповідно. 

Аналогічно в Частину В Додатку IV та Частину A Додатку V до цієї Директиви слід внести зміни, щоб встановити 

вимоги до переміщення певних рослин, рослинних продуктів та інших об'єктів в захищені зони. 

 

(21) Згідно інформації, наданої Ірландією, Мальтою та Сполученим Королівством, території цих держав-учасниць вільні 

від Paysandisia archon (Burmeister) і відповідають умовам, викладеним у підпункті (h) Статті 2 (1) Директиви 

2000/29/ЄС щодо встановлення зони, захищеної від цього шкідливого організма. Частина В Додатків II та IV до 

Директиви 2000/29/ЄС повинна бути доповнена відповідно. Аналогічно в Частину В Додатку IV та Частину A Додатку 

V до цієї Директиви слід внести зміни, щоб встановити вимоги до переміщення певних рослин, рослинних продуктів 

та інших об'єктів в захищені зони. 

 

(22) Згідно інформації, наданої Ірландією та Сполученим Королівством, території цих держав-учасниць вільні від 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) і відповідають умовам, викладеним у підпункті (h) Статті 2 (1) Директиви 

2000/29/ЄС щодо встановлення зони, захищеної від цього шкідливого організма. Частина В Додатків II та IV до 

Директиви 2000/29/ЄС повинна бути доповнена відповідно. Аналогічно в Частину В Додатку IV та Частину A Додатку 

V до цієї Директиви слід внести зміни, щоб встановити вимоги до переміщення певних рослин, рослинних продуктів 

та інших об'єктів в захищені зони. 

 

(1) Регламент Комісії (ЄC) No 690/2008 від 4 липня 2008 про визнання захищених зон, що знаходяться під впливом певних ризиків щодо здоров'я рослин у 

Співтоваристві (OВ L 193, 22.7.2008, с. 1).  
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(23) Згідно інформації, наданої Сполученим Королівством, її територія вільна від Thaumetopoea pityocampa Denis & 

Schiffermüller та Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. і відповідає умовам, викладеним у підпункті 

(h) Статті 2 (1) Директиви 2000/29/ЄС щодо встановлення зони, захищеної від цього шкідливого організма. Частина 

В Додатків II та IV до Директиви 2000/29/ЄС повинна бути доповнена відповідно. Аналогічно в Частину В Додатку 

IV та Частину A Додатку V до цієї Директиви слід внести зміни, щоб встановити вимоги до переміщення певних 

рослин, рослинних продуктів та інших об'єктів в захищені зони. 

 

(24) Згідно інформації, наданої Ірландією, її територія вільна від Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. 

і відповідає умовам, викладеним у підпункті (h) Статті 2 (1) Директиви 2000/29/ЄС щодо встановлення зони, 

захищеної від цього шкідливого організма. Частина В Додатків II та IV до Директиви 2000/29/ЄС повинна бути 

доповнена відповідно. 

 

(25) Останній аналіз фітосанітарного ризику показує, що існуючі вимоги щодо ввезення в певні захищені зони та 

переміщення деяких рослин, рослинних продуктів та інших об'єктів в них щодо Bemisia tabaci Genn. (європейські 

популяції) та Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) є недостатніми для зменшення відповідного фітосанітарного ризику до 

прийнятного рівня. Ці вимоги повинні бути змінені в Частині B Додатку IV до Директиви 2000/29/ЄС.  

 

(26) Тому необхідно внести відповідні зміни у Додатки I-V до Директиви 2000/29/ЄС.  

 

(27) Заходи, що передбачаються в цій Директиві, відповідають висновкам Постійного комітету у справах рослин, тварин, 

кормів та продуктів харчування,  

 

УХВАЛИЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ: 

Стаття 1 

Додатки I-V до Директиви 2000/29/ЄС доповнені згідно з Додатком до цієї Директиви. 

Стаття 2 

1. Держави-учасниці повинні прийняти та опублікувати не пізніше 31 грудня 2017 року закони, норми та 

адміністративні положення, необхідні для виконання цієї Директиви. Вони повинні надати Комісії текст цих 

положень.  

Вони повинні застосувати ці положення з 1 січня 2018 року.  

Коли держави-учасниці приймуть ці положення, вони повинні містити посилання на цю Директиву або 

супроводжуватись таким посиланням з нагоди їхньої офіційної публікації. Держави-учасниці повинні визначити, як 

має бути зроблено таке посилання.  

 

2. Держави-учасниці повинні надати Комісії текст основних положень національного законодавства, які вони 

приймають у сфері, що охоплюється цією Директивою.  

Стаття 3 

Ця Директива набуває чинності на третій день після її опублікування в Офіційному віснику Європейського Союзу. 

Стаття 4 

Ця Директива адресована державам-учасницям. 

Вчинено в Брюсселі 14 липня 2017 року. 

За комісію  

Президент  

Жан-Клод ЮНКЕР  
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ДОДАТОК 

Додатки I-V до Директиви 2000/29/ЄС викласти в такій редакції: 

 

(1) Додаток І викласти в такій редакції: 

(a)  Частину A викласти в такій редакції: 

(i)  Розділ I викласти в такій редакції: 

             —  заголовок (a) викласти в такій редакції: 

                 —  пункт 5 видалено; 

                   —  наступний пункт додано після пункту 6:  

                         ‘6.1.  Bactericera cockerelli (Sulc.)’  

                   —  наступний пункт додано після пункту 11.1:  

                         ‘11.2.  Keiferia lycopersicella (Walsingham)’  

                   —  наступний пункт додано після пункту 19.1:  

                         ‘19.2.  Saperda candida Fabricius’  

                   —  наступний пункт додано після пункту 25:  

                         ‘25.1.  Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)’ 

—  заголовок (b) викласти в такій редакції: 

                 —  пункт 1 видалено; 

                   —  наступні пункти додано після пункту 0.1:  

                        ‘2. Xanthomonas citri pv. aurantifolii  

2.1. Xanthomonas citri pv. citri’ 

             —  заголовок (с) викласти в такій редакції: 

                               —  наступний пункт додано після пункту 12:  

                        ‘12.1.  Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa’ 

                   —  в пункті 13 ‘Phyloosticta solitaria Ell. та Ev.’ замінено на ‘Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart’ 

—  заголовок (d) викласти в такій редакції:  

—  пункт 1 видалено; 

—  в пункті 2, підпункт (e) видалено;  

(ii)  Розділ II викласти в такій редакції: 

 —  в заголовку (a), пункт 8 ‘Popilia japonica Newman’ замінено на ‘Popillia japonica Newman’  

 —  в заголовку (b), наступний пункт додано після пункту 2:  

       ‘3.  Xylella fastidiosa (Wells et al.)’  

—  в заголовку (d), наступний пункт додано після пункту 2:  

       ‘2.1.  ‘Candidatus Phytoplasma ulmi’’  

(b)  Частину В викласти в такій редакції: 

(i)  заголовок (a) викласти в такій редакції: 

             —  пункт 1 замінено наступним: 

    ‘1.  Bemisia tabaci Genn. (європейські популяції)     IRL, P (Азорські острови,  Бейра Інтеріор, Бейра-Літорал, 

Між Дору та Мінью, Трас-ос-Монтес), UK, S, FI 

             —  пункт 1.2 замінено наступним: 

‘1.2.  Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu                     IRL, UK’   
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—  пункт 2 замінено наступним: 

 

‘2.  Globodera pallida (Stone) Behrens  FI, LV, P (Азорські острови), SI, SK’ 

 

             —  наступний пункт додано після пункту 2:  

‘2.1.  Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens  P (Азорські острови)’ 

 

—  пункт 3 замінено наступним: 

‘3.  Leptinotarsa decemlineata Say E (Ібіца та Мінорка), IRL, CY, M, P (Азорські 

острови та Мадейра), UK, S (Блекінґе, Готланд, 

Халланд, Кальмар та Сконе),  FI (провінції 

Аландських островів, Хяме, Кімі, Пірканмаа, 

Сатакунта, Турку, Уусімаа) 

—  пункт 5 замінено наступним: 

 

‘5.  Thaumetopoea processionea L. IRL, UK (за винятком території Барнет; Брент; 

Бромлі; Камден; м. Лондон; м. Вестмінстер; 

Кройдон; Ейлінг; Ельмбридж; Район Епсом і 

Івел; Гілдфорд; Хакні; Хаммерсміт & Фулхем; 

Харінгей; Харроу; Гіллінгдон; Хаунслоу; 

Ілінгтон; Кенсінгтон & Челсі; Кінгстон-на-

Темзі; Ламбет; Льюїшам; Мертон; Рідінг; 

Ричмонд-на-Темзі; Раннімеде; Слау; 

Південний Оксфордшир; Саутворк; Спельторн; 

Саттон; Тауер Хамлетс; Вендсворт; Західний 

Беркшир і Уокінг) 

 

(ii)  у заголовку (b), пункті 2, у правій колонці ‘S, FI’ замінено на ‘S’.   

(2) Додаток IІ викласти в такій редакції: 

(a)  Частину A викласти в такій редакції: 

(i)  Розділ I викласти в такій редакції: 

             —  заголовок (a) викласти в такій редакції: 

—  в пункті 2, в лівій колонці, ‘Aleurocantus spp.’ замінено на ‘Aleurocanthus spp.’ 

—  в пункті 5, в лівій колонці, ‘Aonidella citrina Coquillet’, замінено на ‘Aonidiella citrina Coquillet’ 

  —  заголовок (b) викласти в такій редакції: 

—  в пункті 3, в правій колонці, ‘Seeds of Zea mais L.’ замінено на ‘Seeds of Zea mays L.’ 

—  пункт 4 видалено; 

—  в заголовку (c), пункт 11 видалено; 

(ii)  Розділ II викласти в такій редакції: 

—  в заголовку (b), пункті 8, в лівій колонці ‘Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye’ замінено на 

‘Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.’; 

—  в заголовку (d), наступний пункт додано після пункту 7:  

 

‘7.1. Potato spindle tuber viroid Рослини, призначені для садження 

(включаючи насіння) Solanum lycopersicum L. 

та їх гібриди, Capsicum annuum L., Capsicum 

frutescens L. та рослини Solanum tuberosum L.’   
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(b)  Частину B викласти в такій редакції: 

(i)  заголовок (a) викласти в такій редакції: 

— наступні пункти додано після пункту 6: 

‘6.1.  Paysandisia archon 

(Burmeister) 

 

 

 

6.2.  Rhynchophorus ferrugineus 

(Olivier) 

Рослини Palmae, призначені для 

садження, мають діаметр стебла біля 

основи понад 5 см і належать до 

наступних родів: Brahea Mart., Butia 

Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, 

Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., 

Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., 

Trithrinax Mart., Washingtonia Raf. 

Рослини Palmae, призначені для 

садження, мають діаметр стебла біля 

основи понад 5 см і належать до 

наступних таксонів: Areca catechu L., 

Arenga pinnata (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 forsteriana Becc., Jubaea 

chilensis (Molina) Baill., Livistona 

australis C. Martius, Livistona decora  (W. 

Bull) Dowe, Livistona rotundifolia  (Lam.) 

Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix 

canariensis Chabaud, 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 (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto 

(Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., 

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, 

Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. 

та Washingtonia Raf.  

 

IRL, MT, UK 

 

 

 

 

IRL, P (Азорські острови), UK’ 

 

— наступний пункт додано після пункту 9: 

 

‘10.  Thaumetopoea pityocampa 

Denis & Schiffermüller 

Рослини Pinus L., призначені для 

садження, окрім плодів та насіння 

UK’ 

 

(iі)  заголовок (b) викласти в такій редакції: 

—  в пункті 1, в третій колонці, ‘P’ видалено;  

—  в пункті 2, текст в третій колонці замінено на наступне: 

‘E (окрім автономних округів Андалусії, Арагону, Кастілья-ла-Манчі, Кастилії і Леона, Естремадури, 

автономної спільноти Мадрида, Мурсії, Наварри та Ла Ріоха, провінції Гипускоа (Країна Басків), 

Комарка Гаррігес, Нугера , Плад-д'Ергел, Сегрія та Ургел в провінції Льєйда (Communidad autonoma 

de Catalunya), Комарка де Л'алт-Віналопо і Ель-Віналопо-Мітя в провінції Аліканте та муніципалітети 

Альбораха і Туріс в провінції Валенсія ( Comunidad Valenciana)), EE, F (Корсика), IRL (окрім м. 
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Голвей), I (Абруццо; Апулія; Базиліката; Калабрія, Кампанія, Емілія-Романья (провінції Парма та 

П’яченца), Лаціо; Ліґурія; Ломбардія (окрім провінцій Мантуя, Мілан, Сондріо та Варезе), Марке; 

Молізе; П’ємонт (окрім комун Буска, Ченталло, Тарантаска в провінції Кунео); Сардинія; Сицилія; 

Тоскана; Умбрія; Валле-д’Аоста; Венето (окрім провінцій Ровіґо та Венеції, комун Барбона, Боара, 

Пізані, Кастельбальдо,  Мазі, П’яченца-д’Адідже, С.Урбано та Вескована в провінції Падова та 

територія, розташована на південь від шосе А4 в провінції Верона)), LV, LT (окрім муніципалітетів 

Бабтай та Кедайняй (регіон Каунас)), P, SI (окрім районів Горенська, Корошка, Марібор та 

Нотранська, а також комуни Лендави та Ренче-Вогрско (на південь від шосе H4)), SK (окрім м. 

Дунайська Стрида, Гроновце та Хронске Клачани (округ Левіце), Двори над Жітаву (округ Нове 

Замкі), м. Малінець (округ Полтар), Хрхов (округ Рожнява), Вельке Ріпняни (округ Тополяни), 

Казімир, Луіння, Мали Хореш, Сватуше і Затин (округ Требішов), FI, UK (Північна Ірландія: окрім 

округів Баллінран Аппер, Каригенаг Аппер, Баллінран і Каригенаг в графстві Даун, а також Виборчий 

округ Данмурі-Крос в Белфасті, графство Антрім; Острів Мен та Норманські острови).’ 

 

—  наступний пункт додано після пункту 2: 

‘3.  Xanthomonas arboricola pv. 

pruni  (Smith) Vauterin et al. 

Рослини Prunus L., призначені для 

садження, окрім насіння 

UK’ 

 

(iіі)  у заголовку (с), пункті  0.0.1, в третій колонці, ‘UK’ замінено на  ‘IRL, UK’  

(iv)  заголовок (d) викласти в такій редакції: 

—  наступний пункт додано перед пунктом 1: 

‘01. ‘Candidatus Phytoplasma 

ulmi’ 

Рослини Ulmus L., призначені для 

садження, окрім насіння 

UK’ 

 

—  в пункті 1, текст в третій колонці замінено на наступне: 

‘EL (окрім Арголіди і Ханья), М, Р (окрім Алгарве, Мадейра та Одеміра в Алентежу)’   

 

(3) Частину В Додатка IІІ викласти в такій редакції: 

(a)  в пункті 1, текст в правій колонці замінено на наступне:  

‘E (окрім автономних округів Андалусії, Арагону, Кастілья-ла-Манчі, Кастилії і Леона, Естремадури, 

автономної спільноти Мадрида, Мурсії, Наварри та Ла Ріоха, провінції Гипускоа (Країна Басків), 

Комарка Гаррігес, Нугера , Плад-д'Ергел, Сегрія та Ургел в провінції Льєйда (Communidad autonoma 

de Catalunya), Комарка де Л'алт-Віналопо і Ель-Віналопо-Мітя в провінції Аліканте та муніципалітети 

Альбораха і Туріс в провінції Валенсія ( Comunidad Valenciana)), EE, F (Корсика), IRL (окрім м. 

Голвей), I (Абруццо; Апулія; Базиліката; Калабрія, Кампанія, Емілія-Романья (провінції Парма та 

П’яченца), Лаціо; Ліґурія; Ломбардія (окрім провінцій Мантуя, Мілан, Сондріо та Варезе), Марке; 

Молізе; П’ємонт (окрім комун Буска, Ченталло, Тарантаска в провінції Кунео); Сардинія; Сицилія; 

Тоскана; Умбрія; Валле-д’Аоста; Венето (окрім провінцій Ровіґо та Венеції, комун Барбона, Боара, 

Пізані, Кастельбальдо,  Мазі, П’яченца-д’Адідже, С.Урбано та Вескована в провінції Падова та 

територія, розташована на південь від шосе А4 в провінції Верона)), LV, LT (окрім муніципалітетів 

Бабтай та Кедайняй (регіон Каунас)), P, SI (окрім районів Горенська, Корошка, Марібор та 

Нотранська, а також комуни Лендави та Ренче-Вогрско (на південь від шосе H4)), SK (окрім м. 

Дунайська Стрида, Гроновце та Хронске Клачани (округ Левіце), Двори над Жітаву (округ Нове 

Замкі), м. Малінець (округ Полтар), Хрхов (округ Рожнява), Вельке Ріпняни (округ Тополяни), 

Казімир, Луіння, Мали Хореш, Сватуше і Затин (округ Требішов), FI, UK (Північна Ірландія: окрім 

округів Баллінран Аппер, Каригенаг Аппер, Баллінран і Каригенаг в графстві Даун, а також Виборчий 

округ Данмурі-Крос в Белфасті, графство Антрім; Острів Мен та Норманські острови).’ 
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(b)  в пункті 2, текст в правій колонці замінено на наступне:  

‘E (окрім автономних округів Андалусії, Арагону, Кастілья-ла-Манчі, Кастилії і Леона, Естремадури, 

автономної спільноти Мадрида, Мурсії, Наварри та Ла Ріоха, провінції Гипускоа (Країна Басків), 

Комарка Гаррігес, Нугера , Плад-д'Ергел, Сегрія та Ургел в провінції Льєйда (Communidad autonoma 

de Catalunya), Комарка де Л'алт-Віналопо і Ель-Віналопо-Мітя в провінції Аліканте та муніципалітети 

Альбораха і Туріс в провінції Валенсія ( Comunidad Valenciana)), EE, F (Корсика), IRL (окрім м. 

Голвей), I (Абруццо; Апулія; Базиліката; Калабрія, Кампанія, Емілія-Романья (провінції Парма та 

П’яченца), Лаціо; Ліґурія; Ломбардія (окрім провінцій Мантуя, Мілан, Сондріо та Варезе), Марке; 

Молізе; П’ємонт (окрім комун Буска, Ченталло, Тарантаска в провінції Кунео); Сардинія; Сицилія; 

Тоскана; Умбрія; Валле-д’Аоста; Венето (окрім провінцій Ровіґо та Венеції, комун Барбона, Боара, 

Пізані, Кастельбальдо,  Мазі, П’яченца-д’Адідже, С.Урбано та Вескована в провінції Падова та 

територія, розташована на південь від шосе А4 в провінції Верона)), LV, LT (окрім муніципалітетів 

Бабтай та Кедайняй (регіон Каунас)), P, SI (окрім районів Горенська, Корошка, Марібор та 

Нотранська, а також комуни Лендави та Ренче-Вогрско (на південь від шосе H4)), SK (окрім м. 

Дунайська Стрида, Гроновце та Хронске Клачани (округ Левіце), Двори над Жітаву (округ Нове 

Замкі), м. Малінець (округ Полтар), Хрхов (округ Рожнява), Вельке Ріпняни (округ Тополяни), 

Казімир, Луіння, Мали Хореш, Сватуше і Затин (округ Требішов), FI, UK (Північна Ірландія: окрім 

округів Баллінран Аппер, Каригенаг Аппер, Баллінран і Каригенаг в графстві Даун, а також Виборчий 

округ Данмурі-Крос в Белфасті, графство Антрім; Острів Мен та Норманські острови).’ 

 

(2) Додаток ІV викласти в такій редакції: 

(a)  Частину A викласти в такій редакції: 

(i)  Розділ I викласти в такій редакції: 

—  в пункті 2 текст в правій колонці замінено на наступне:  

‘Пакувальний дерев'яний матеріал повинен: 

—  бути виготовленим з деревини, очищеної від кори, як зазначено у Додатку І до Міжнародного стандарту 

фітосанітарних заходів № 15 ФАО "Про регулювання пакувального дерев'яного матеріалу в міжнародній 

торгівлі" 

— підлягати одній із затверджених обробок, як зазначено у Додатку І до цього Міжнародного стандарту, та 

— мати позначку, зазначену в Додатку II до цього Міжнародного стандарту, яка вказує на те, що 

пакувальний дерев’яний матеріал підлягав затвердженій фітосанітарній обробці відповідно до цього 

стандарту.’ 

—  в пункті 5 текст в лівій колонці замінено на наступне:  

‘Деревина Platanus L., за винятком деревини у вигляді:  

—  уламок, частин, тирси, стружки, відходів деревини та обрізків  
 

— пакувальний дерев’яний матеріал, у вигляді ящиків для пакування, коробок, клітей, барабанів та 

аналогічних упаковок, піддонів, ящикових піддонів та інших вантажних підмостків, піддонних обичайок, 

кріплення, незалежно від того, чи фактично використовуються у транспортуванні об’єктів усіх видів, 

окрім кріплень для дерев’яного вантажу, які сконструйовані з деревини такого ж типу та якості, що і 

деревина вантажу, та яка відповідає тим самим фітосанітарним вимогам Союзу, що і деревина вантажу, 

 

     але включаючи деревину, яка не зберегла свою природну круглу поверхню і походить з Вірменії, Швейцарії 

або США.'  

—  наступні пункти додано після пункту 7.3:  

 

 ‘7.4.  Незалежно від того, чи перелічена серед CN-

кодів у Додатку V, Частині B, деревина Amelanchier 

Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus 

L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha 

M. Roem., Pyrus L. та Sorbus L., крім як у вигляді:  

— уламок, тирси та стружки, одержана 

повністю або частково з цих рослин,     

Офіційна заява, що деревина:  

(a) походить з регіонів, відомих як вільні від 
Saperda candida Fabricius, заснованих у країні 

походження національною службою з захисту 

рослин, відповідно до релевантних 

Міжнародних стандартів фітосанітарних 

заходів,  і що позначається на сертифікатах, 

зазначених у статті 13(1)(ii) у рубриці 

«Додаткова декларація»,  

або     
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—  пакувального дерев’яного матеріал, у вигляді 

ящиків для пакування, коробок, клітей, барабанів та 

аналогічних упаковок, піддонів, ящикових піддонів та 

інших вантажних підмостків, піддонних обичайок, 

кріплення, незалежно від того, чи фактично 

використовуються у транспортуванні об’єктів усіх 

видів, окрім кріплень для дерев’яного вантажу, які 

сконструйовані з деревини такого ж типу та якості, що 

і деревина вантажу, та яка відповідає тим самим 

фітосанітарним вимогам Союзу, що і деревина 

вантажу, але включаючи деревину, яка не зберегла 

свою природну круглу поверхню і походить з Канади 

та США. 

 

7.5.  Незалежно від того, чи перелічена серед CN-кодів 

у Додатку V, Частині B, деревина у вигляді уламків, 

одержаних повністю або частково з Amelanchier 

Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., 

Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. 

Roem., Pyrus L. та Sorbus L., що походять з Канади та 

США. 

 (b) пройшла відповідну термічну обробку для 

досягнення мінімальної внутрішньої 

температури 56°C протягом, принаймні, 30 

хвилин, що позначається на сертифікатах, 

зазначених у підпункті (іі) статті 13.1, 

або 

(c) зазнала відповідне іонізуюче 

випромінювання для досягнення мінімальної 

поглиненої дози 1 кГр (kGy) у всій деревині, 

що позначається на сертифікатах, зазначених 

у підпункті (іі) статті 13.1, 

 

 

 

Офіційна заява, що деревина:  

(a) походить з регіонів, відомих як вільні від 

Saperda candida Fabricius, заснованих у країні 

походження національною службою з захисту 

рослин, відповідно до релевантних 

Міжнародних стандартів фітосанітарних 

заходів,  і що позначається на сертифікатах, 

зазначених у статті 13(1)(ii) у рубриці 

«Додаткова декларація»,  

або     

 (b)  була перероблена на шматки товщиною та 

шириною не більше 2,5 см, або  

 (c)  пройшла відповідну термічну обробку для 

досягнення мінімальної внутрішньої 

температури 56°C протягом, принаймні, 30 

хвилин, що позначається на сертифікатах, 

зазначених у підпункті (іі) статті 13.1,  

 

 

—  в пункті 14 текст в правій колонці замінено на наступне: 

‘ Без шкоди положенням, що застосовуються до рослин, перелічених у Додатку  IV(A)(I)(11.4), 

офіційна заява, що жодні симптоми ‘Candidatus Phytoplasma ulmi’ не спостерігались у місці 

виробництва або у безпосередній близькості до нього від початку останнього повного циклу 

вегетації.’ 

—  наступний пункт додано після пункту 14: 

 

 

 ‘14.1. Рослини, призначені для садження, окрім 

живців, пагонів, культур рослинних тканин, пилка і 

насіння, Amelanchier Medik., Aronia Medik., 

Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus 

Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. та 

Sorbus L., що походять з Канади та США.  

Без шкоди положенням, що застосовуються до 

рослин, перелічених у Додатку III(A)(9) та (18) 

Додатку III(B)(1), (2) або Додатку IV(A)(I), 

(17), (19.1), (19.2), (20), (22.1), (22.2), (23.1) та 

(23.2) де доречно, офіційна заява, що рослини: 

(a) походить з регіонів, відомих як вільні від 

Saperda candida Fabricius, заснованих у 

країні походження національною службою 

з захисту рослин, відповідно до 

релевантних Міжнародних стандартів 

фітосанітарних заходів,  і що позначається 

на сертифікатах, зазначених у статті 13(1) 

(ii) у рубриці «Додаткова декларація»,  

або     
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  (b)  вирощувалися протягом принаймні двох 

років до експорту, або у випадку рослин, які 

молодше двох років, вирощувалися в місці 

виробництва, вільному від Saperda candida 

Fabricius, відповідно до релевантних 

Міжнародних стандартів фітосанітарних 

заходів:   

 

 (i) яке зареєстроване та контролюється 

національною організацією з захисту 

рослин у країні походження, 

і  

(ii)  яке двічі на рік є об’єктом офіційних 

перевірок на наявність будь-яких ознак 

Saperda candida Fabricius, проведених в 

належний час,  

і 

(iii)  де рослини вирощувалися на місці:  

—  з повним фізичним захистом від 

появи Saperda candida Fabricius 

або:  

— з застосуванням відповідних 

профілактичних обробок та 

оточеному буферною зоною 

завширшки не менше 500 м, де 

відсутність Saperda candida 

Fabricius була підтверджена 

офіційними обстеженнями, що 

проводяться щороку в належний час, 

і 

(iv) безпосередньо перед експортом 

рослини були ретельно перевірені на 

наявність Saperda candida Fabricius, 

зокрема в стеблах рослини, включаючи, 

де це доречно, відбір зразків руйнівним 

методом.’ 

 

—  пункт 16.2 замінено на: 

 

‘16.2.  Плоди Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus 

Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea 

Merr., та їхні гібриди, що походять з третіх країн 

Без шкоди положенням, що застосовуються до 

плодів у Додатку IV(A)(I)(16.1), (16.3), (16.4),  

(16.5) та (16.6),   офіційна заява, що:  

 

(a) плоди походять з країни, визнаної як вільна 

від Xanthomonas citri pv. aurantifolii  відповідно 

до релевантних Міжнародних стандартів 

фітосанітарних заходів, за умови, що цей 

статус вільної зони був попередньо 

повідомлений Комісії в письмовій формі 

національною організацією з захисту рослин 

відповідної третьої країни, 

 

або 
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 (b)  плоди походить з регіонів, відомих як вільні від 

Xanthomonas citri pv. citri та Xanthomonas citri pv. 

aurantifolii, заснованих у країні походження 

національною службою з захисту рослин, відповідно до 

релевантних Міжнародних стандартів фітосанітарних 

заходів,  і що позначається на сертифікатах, зазначених 

у статті 13(1)(ii) у рубриці «Додаткова декларація», за 

умови, що цей статус вільної зони був попередньо 

повідомлений Комісії в письмовій формі національною 

організацією з захисту рослин відповідної третьої 

країни, 

або 

(c)  плоди походить з місця виробництва, визнаного 

вільним від Xanthomonas citri pv. citri та Xanthomonas 

citri pv. aurantifolii, національною службою з захисту 

рослин у країні походження, відповідно до 

релевантних Міжнародних стандартів фітосанітарних 

заходів,  і що позначається на сертифікатах, зазначених 

у статті 13(1)(ii) у рубриці «Додаткова декларація», 

або 

(d) місце виробництва та безпосередня близькість до 

нього підлягають відповідній обробці і практикам 

культивування проти Xanthomonas citri pv. citri та 

Xanthomonas citri pv. aurantifolii, 

та 

плоди були оброблені ортофенілфенатом натрію чи 

іншим ефективним засобом, що вказується в 

сертифікатах, зазначених в Статті 13(1)(ii), за умови, 

що цей метод обробки був попередньо повідомлений 

Комісії в письмовій формі національною організацією 

з захисту рослин відповідної третьої країни, 

та 

офіційні перевірки, проведені в належний час до 

експорту, показали, що плоди не мають симптомів 

Xanthomonas citri pv. citri та Xanthomonas citri pv. 

aurantifolii, 

та 

інформація щодо простежуваності включена в 

сертифікати, зазначені у в Статті 13(1)(ii), 

або 

(е) у випадку плодів, призначених для промислової 

переробки, офіційні перевірки до експорту показали, 

що плоди не мають симптомів Xanthomonas citri pv. citri 

та Xanthomonas citri pv. aurantifolii, 

та 
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 місце виробництва та безпосередня близькість до нього 

підлягають відповідній обробці і практикам 

культивування проти Xanthomonas citri pv. citri та 

Xanthomonas citri pv. aurantifolii, 

та 

переміщення, зберігання та переробка відбуваються за 

умовами, затвердженими відповідно до процедури, 

зазначеної у частині 2 статті 18, 

та 

плоди транспортувалися в окремих пакетах з 

етикеткою, що містить код відстеження та зазначення 

того, що плоди призначені для промислової переробки, 

та 

інформація щодо простежуваності включена в 

сертифікати, зазначені у в Статті 13(1)(ii).’ 

 

—  пункт 16.3 замінено на: 

 

‘16.3. Плоди Citrus L., Fortunella Swingle, 

Poncirus Raf. та їхні гібриди, що походять з 

третіх країн 

Без шкоди положенням, що застосовуються до плодів у 

Додатку IV(A)(I)(16.1), (16.2), (16.4) та (16.5), офіційна 

заява, що: 

(а) плоди походять з країни, визнаної як вільна від 

Cercospora angolensis Carv. et Mendes відповідно до 

релевантних Міжнародних стандартів фітосанітарних 

заходів за умови, що цей статус вільної зони був 

попередньо повідомлений Комісії в письмовій формі 

національною організацією з захисту рослин 

відповідної третьої країни,  

або 

(b)  плоди походять з регіону, визнаного як вільний від 

Cercospora angolensis Carv. et Mendes, відповідно до 

релевантних Міжнародних стандартів фітосанітарних 

заходів,  і що позначається на сертифікатах, зазначених 

у статті 13(1)(ii) у рубриці «Додаткова декларація», за 

умови, що цей статус вільної зони був попередньо 

повідомлений Комісії в письмовій формі національною 

організацією з захисту рослин відповідної третьої 

країни, 

або  

(c)  жодні симптоми  Cercospora angolensis Carv. et 

Mendes не спостерігались на місці виробництва та у 

безпосередній близькості з ним від початку останнього 

циклу вегетації,  та  жодні з плодів, зібраних на місці 

виробництва, не виявили, в ході відповідного 

офіційного обстеження,  симптоми  цього організма.   
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—  пункт 16.4 замінено на: 

 

‘16.4. Плоди Citrus L., Fortunella Swingle, 

Poncirus Raf., та їхні гібриди, окрім плодів 

Citrus aurantium L. та Citrus latifolia Tanaka, 

що походять з третіх країн 

Без шкоди положенням, що застосовуються до плодів 

у Додатку IV(A)(I)(16.1), (16.2), (16.3), (16.5), та (16.6), 

офіційна заява, що: 

(а) плоди походять з країни, визнаної як вільна від 

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa відповідно 

до релевантних Міжнародних стандартів 

фітосанітарних заходів за умови, що цей статус вільної 

зони був попередньо повідомлений Комісії в письмовій 

формі національною організацією з захисту рослин 

відповідної третьої країни,  

або  

(b)  плоди походять з регіону, визнаного як вільний від 

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa у країні 

походження національною службою з захисту рослин, 

відповідно до релевантних Міжнародних стандартів 

фітосанітарних заходів,  і що позначається на 

сертифікатах, зазначених у статті 13(1)(ii) у рубриці 

«Додаткова декларація», за умови, що цей статус 

вільної зони був попередньо повідомлений Комісії в 

письмовій формі національною організацією з захисту 

рослин відповідної третьої країни,  

або  

(c)  плоди походить з місця виробництва, визнаного 

вільним від Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa 

національною службою з захисту рослин у країні 

походження, відповідно до релевантних Міжнародних 

стандартів фітосанітарних заходів,  і що позначається 

на сертифікатах, зазначених у статті 13(1)(ii) у рубриці 

«Додаткова декларація», 

 та 

у плодів не виявлені жодні симптоми  Phyllosticta 

citricarpa (McAlpine) Van der Aa в ході офіційного 

обстеження репрезентативного зразку,  визначеного 

згідно міжнародних стандартів,  

 або 

(d)  плоди походять з місця виробництва, яке було 

предметом відповідних обробок та заходів 

культивування проти Phyllosticta citricarpa (McAlpine) 

van der Aa,   

та  

проводилися офіційні обстеження на місці виробництва 

протягом вегетаційного періоду з початку останнього 

циклу вегетації та не виявили у плодів жодних 

симптомів Phyllosticta citricarpa  (McAlpine) van der Aa,  

та 
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в зібраних плодах з цього місця виробництва не 

виявили симптомів Phyllosticta citricarpa (McAlpine) 

Van der Aa під час офіційної перевірки перед експортом 

репрезентативного зразка, визначеного відповідно до 

міжнародних стандартів, 

та 

інформація щодо простежуваності включена в 

сертифікати, зазначені у в Статті 13(1)(ii), 

або 

(е) у випадку плодів, призначених для промислової 

переробки, офіційні перевірки перед експортом 

репрезентативного зразка, визначеного відповідно до 

міжнародних стандартів, показали, що плоди не мають 

симптомів Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa  

та 

заява, що плоди походить з місця виробництва, яке було 

оброблено відповідним чином проти Phyllosticta 

citricarpa (McAlpine) Van der Aa у відповідний час і що 

позначається на сертифікатах, зазначених у статті 

13(1)(ii) у рубриці «Додаткова декларація», 

та 

переміщення, зберігання та переробка відбуваються за 

умовами, затвердженими відповідно до процедури, 

зазначеної у частині 2 статті 18, 

та 

плоди транспортувалися в окремих пакетах з 

етикеткою, що містить код відстеження та зазначення 

того, що плоди призначені для промислової переробки, 

та 

інформація щодо простежуваності включена в 

сертифікати, зазначені у в Статті 13(1)(ii).’ 

 

—  наступний пункт додано після пункту 16.5: 

 

‘16.6.  Плоди Capsicum (L.), Citrus L., крім 

Citrus limon (L.) Osbeck. та Citrus aurantiifolia 

(Christm.) Swingle, Prunus persica (L.) Batsch 

та Punica granatum L.,  що походять з країн 

Африканського континенту, Кабо-Верде, 

Сент-Єлена, Мадагаскар, Ла-Реюньон, 

Маврикій і Ізраїль 

 

Без шкоди положенням, що застосовуються до плодів у 

Додатку IV(A)(I)(16.1), (16.2), (16.3), (16.4), (16.5) та 

(36.3) офіційна заява, що плоди: 

(а) походять з країни, визнаної як вільна від 

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) відповідно до 

релевантних Міжнародних стандартів фітосанітарних 

заходів,  

або  
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  (b)  походять з регіону, визнаного як вільний від 

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) у країні походження 

національною службою з захисту рослин відповідно до 

релевантних Міжнародних стандартів фітосанітарних 

заходів,  і що позначається на сертифікатах, зазначених 

у статті 13(1)(ii) у рубриці «Додаткова декларація»,  

або  

(с) походить з місця виробництва, визнаного вільним 

від Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) національною 

службою з захисту рослин у країні походження, 

відповідно до релевантних Міжнародних стандартів 

фітосанітарних заходів та інформації щодо 

відстежуваності, що позначається на сертифікатах, 

зазначених у статті 13(1)(ii), 

 та 

офіційні перевірки проводилися на місці виробництва у 

відповідний час протягом вегетаційного періоду, 

включаючи візуальний огляд репрезентативних зразків 

плодів, та не виявили Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), 

або 

(d) були суб’єктом ефективної холодної обробки, для 

забезпечення відсутності Thaumatotibia leucotreta 

(Meyrick) або іншої ефективної обробки для 

забезпечення відсутності Thaumatotibia leucotreta 

(Meyrick), а дані про обробку слід вказати на 

сертифікатах, зазначених у Статті 13 (1) (ii ), за умови, 

що метод обробки було заздалегідь повідомлено 

Комісії в письмовій формі національною організацією з 

захисту рослин відповідної третьої країни ". 

 

—  пункт 18.2 замінено на: 

 

 ‘18.2. Рослини Casimiroa La Llave, Choisya 

Kunth Clausena Burm. f., Murraya J.Koenig ex 

L., Vepris Comm, Zanthoxylum L., крім плодів 

та насіння,  що походять з третіх країн  

 

Без шкоди положенням, що застосовуються до рослин 

у Додатку IV(A)(I)(18.1) та (18.3) офіційна заява, що: 

(а) рослини походять з країни, де не відома поява Trioza 

erytreae Del Guercio 

або  

(b)  рослини походять з регіону, визнаного як вільний 

від Trioza erytreae Del Guercio національною службою 

з захисту рослин відповідно до релевантних 

Міжнародних стандартів фітосанітарних заходів,  і що 

позначається на сертифікатах, зазначених у статті 

13(1)(ii) у рубриці «Додаткова декларація», 

або 
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  (с) рослини вирощувалися в місце виробництва, яке 

зареєстроване та контролюється національною 

організацією з захисту рослин у країні походження, 

та 

де рослини розміщені на місці з повним фізичним 

захистом від появи Trioza erytreae Del Guercio, 

та 

де під час останнього повного вегетаційного циклу 

перед переміщенням були проведені дві офіційні 

перевірки і не було виявлено жодних ознак Trioza 

erytreae Del Guercio на цьому місці та в околицях на 

відстані щонайменше 200 м. завширшки.' 

 

—  наступний пункт додано після пункту 18.3: 

 

‘18.4.  Рослини Microcitrus Swingle, Naringi 

Adans. та Swinglea Merr., крім плодів та 

насіння,  що походять з третіх країн 

 Без шкоди положенням, що застосовуються до рослин 

у Додатку IV(A)(I)(18.1), (18.2) та (18.3) офіційна заява, 

що рослини: 

(а) походять з країни, визнаної як вільна від 

Xanthomonas citri pv. citri та Xanthomonas citri pv. 

aurantifolii відповідно до релевантних Міжнародних 

стандартів фітосанітарних заходів за умови, що цей 

статус вільної зони був попередньо повідомлений 

Комісії в письмовій формі національною організацією з 

захисту рослин відповідної третьої країни, 

або 

 (b)  походять з регіону, визнаного як вільний від 

Xanthomonas citri pv. citri та Xanthomonas citri pv. 

aurantifolii у країні походження національною службою 

з захисту рослин, відповідно до релевантних 

Міжнародних стандартів фітосанітарних заходів,  і що 

позначається на сертифікатах, зазначених у статті 

13(1)(ii) у рубриці «Додаткова декларація», за умови, 

що цей статус вільної зони був попередньо 

повідомлений Комісії в письмовій формі національною 

організацією з захисту рослин відповідної третьої 

країни.’ 

 

—  в пункті 19.2, в лівій колонці ‘Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye’ замінено на ‘Xanthomonas 

arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.’ 

 

—  наступні пункти додано після пункту 25.7: 

 ‘25.7.1.  Рослини Solanum lycopersicum L. та 

Solanum melongena L., крім плодів та насіння 

 

 

 

 Без шкоди положенням, що застосовуються до рослин 

у Додатках III(A)(13) та IV(A)(I)(25.5), (25.6), (25.7), 

(28.1), та  (45.3), офіційна заява, що рослини: 

(а) походять з країни, визнаної як вільна від Keiferia 

lycopersicella (Walsingham) відповідно до релевантних 

Міжнародних стандартів фітосанітарних заходів, 

або 
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25.7.2.  Плоди Solanum lycopersicum L. та 

Solanum melongena L. 

(b)  походять з регіону, визнаного як вільний від Keiferia 

lycopersicella  (Walsingham) у країні походження 

національною службою з захисту рослин, відповідно до 

релевантних Міжнародних стандартів фітосанітарних 

заходів,  і що позначається на сертифікатах, зазначених 

у статті 13(1)(ii) у рубриці «Додаткова декларація».’ 

 

Офіційна заява, що плоди:  

(а) походять з країни, визнаної як вільна від Keiferia 

lycopersicella (Walsingham)  відповідно до релевантних 

Міжнародних стандартів фітосанітарних заходів, 

або 

(b)  походять з регіону, визнаного як вільний від Keiferia 

lycopersicella  (Walsingham) у країні походження 

національною службою з захисту рослин, відповідно до 

релевантних Міжнародних стандартів фітосанітарних 

заходів,  і що позначається на сертифікатах, зазначених 

у статті 13(1)(ii) у рубриці «Додаткова декларація»,  

або 

(c)  походять з місця виробництва, визнаного вільним 

від Keiferia lycopersicella (Walsingham) національною 

службою з захисту рослин у країні походження на 

підставі офіційних перевірок та обстежень, проведених 

протягом останніх трьох місяців до експорту, і що 

позначається на сертифікатах, зазначених у статті 

13(1)(ii) у рубриці «Додаткова декларація».’ 
  

—  в пункті 52, в лівій колонці ‘Seeds of Zea mais L.’ замінено на  ‘Seeds of Zea mays L.’ 

 

(ii)  Розділ II викласти в такій редакції: 

—  наступний пункт додано після пункту 8: 

 

‘8.1.  Рослини Ulmus L., призначені для 

садження, крім насіння  

 

 

Офіційна заява, що жодні симптоми ‘Candidatus 

Phytoplasma ulmi’ не спостерігались у місці 

виробництва або у безпосередній близькості з ним від 

початку останнього повного циклу вегетації.’ 

 

—  пункт 10.1 замінено на: 

‘10.1.  Рослини Citrus L., Choisya Kunth, 

Fortunella Swingle, Poncirus Raf., та їхні 

гібриди та  Casimiroa La Llave, Clausena Burm 

f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., 

Zanthoxylum L., крім плодів та насіння  

Офіційна заява, що рослини:  

(а) походять з регіону, визнаного як вільний від Trioza 

erytreae Del Guercio національною службою з захисту 

рослин, відповідно до релевантних Міжнародних 

стандартів фітосанітарних заходів, 

або 

 (b) вирощувалися в місце виробництва, яке 

зареєстроване та контролюється компетентними 

органами держави-учасниці, що є країною походження, 

та 

де рослини розміщені на місці з повним фізичним 

захистом від появи Trioza erytreae Del Guercio, 
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 та 

де під час останнього повного вегетаційного циклу 

перед переміщенням були проведені в належний час дві 

офіційні перевірки і не було виявлено жодних ознак 

Trioza erytreae Del Guercio на цьому місці та в околицях 

на відстані щонайменше 200 м. завширшки.' 

—  в пункті 12, в правій колонці, ‘Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye’ замінено на ‘Xanthomonas 

arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.’ 

(b)  Частину В викласти в такій редакції: 

(i)  в пункті 6.4, текст в третій колонці замінено на наступне:  

‘IRL, UK’  

(ii)  в пункті 12.1, текст в третій колонці замінено на наступне:  

‘IRL, UK’  

(iii)  наступний пункт 16.1 додано після пункту 16: 

 

‘16.1.  Рослини Pinus L., призначені 

для садження, окрім плодів та 

насіння 

Без шкоди положенням, що 

застосовуються до рослин, перелічених у 

Додатку  III(A)(1), Додатку IV(A)(I)(8.1), 

(8.2), (9), (10), Додатку IV(A)(II) (4), (5) 

або Додатку IV(B)(7), (8), (9), (10), (11), 

(12) та (16), офіційна заява, що: 

(а) рослини були вирощені в місцях 

виробництва в країнах, де не відома поява 

Thaumetopoea pityocampa Denis & 

Schiffermüller 

або 

(b)  рослини були вирощені в регіоні, 

визнаному як вільний від Thaumetopoea 

pityocampa Denis & Schiffermüller 

національною службою з захисту рослин 

відповідно до релевантних Міжнародних 

стандартів фітосанітарних заходів,   

або 

(с) рослини були вироблені в 

розсадниках, які, включаючи їхні 

околиці, були визнані вільними від 

Thaumetopoea pityocampa Denis & 

Schiffermüller на основі офіційних 

перевірок та офіційних обстежень, 

проведених у відповідний час,  

 
або 

 (d)  рослини були вирощені на місці з 

повним фізичним захистом від появи 

Thaumetopoea pityocampa Denis & 

Schiffermüller і були перевірені в 

належний час і визнані вільними від 

Thaumetopoea pityocampa Denis & 

Schiffermüller. 

UK’   
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(iv) в пункті 20.3, текст в третій колонці замінено на наступне:  

‘FI, LV, P (Azores), SI, SK’ 

(v)  наступні пункти додано після пункту 20.3: 

‘20.4. Рослини з корінням, 

посаджені або призначені для 

садження, вирощені на відкритому 

повітрі 

 

20.5.  Рослини Prunus L. призначені 

для садження, крім насіння 

Необхідно мати докази того, що 

рослини походять з поля, яке відоме 

як вільне від Globodera rostochiensis 

(Wollenweber) Behrens. 

 

Без шкоди положенням, що 

застосовуються до рослин, 

перелічених у Додатку  III(A)(9) та 

(18) або Додатку IV(А)(I)(19.2), (23.1) 

та (23.2) або Додатку IV(А)(II) (12) та 

(16), офіційна заява, що: 

(а) рослини були вирощені в місцях 

виробництва в країнах, де не відома 

поява Xanthomonas arboricola pv. pruni  

(Smith) Vauterin et al. 

або 

 (b) рослини були вирощені в регіоні, 

визнаному як вільний від Xanthomonas 

arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et 

al національною службою з захисту 

рослин відповідно до релевантних 

Міжнародних стандартів 

фітосанітарних заходів,   

або 

 (c) рослини походять по прямій лінії 

від материнських рослин, які не 

виявили жодних симптомів 

Xanthomonas arboricola pv. pruni  

(Smith) Vauterin et al. протягом 

останнього повного циклу вегетації, 

та жодні симптоми  Xanthomonas 

arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et 

al. не спостерігались на рослинах на 

місці виробництва від початку 

останнього повного циклу вегетації,   

або 

 (d) для рослин Prunus laurocerasus L. 

та Prunus lusitanica L., для яких 

повинен бути доказ, напр. спеціальна 

упаковка або інший спосіб, що вони 

призначені для продажу кінцевим 

споживачам, які не займаються 

професійним виробництвом рослин, 

відсутні симптоми Xanthomonas 

arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et 

al. на рослинах у місці виробництва 

від початку останнього повного циклу 

вегетації. 

P (Азорські острови)  
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(vi) в пункті 21, текст в третій колонці замінено на наступне:  

‘E (окрім автономних округів Андалусії, Арагону, Кастілья-ла-Манчі, Кастилії і Леона, Естремадури, 

автономної спільноти Мадрида, Мурсії, Наварри та Ла Ріоха, провінції Гипускоа (Країна Басків), Комарка 

Гаррігес, Нугера , Плад-д'Ергел, Сегрія та Ургел в провінції Льєйда (Communidad autonoma de Catalunya), 

Комарка де Л'алт-Віналопо і Ель-Віналопо-Мітя в провінції Аліканте та муніципалітети Альбораха і Туріс 

в провінції Валенсія ( Comunidad Valenciana)), EE, F (Корсика), IRL (окрім м. Голвей), I (Абруццо; Апулія; 

Базиліката; Калабрія, Кампанія, Емілія-Романья (провінції Парма та П’яченца), Лаціо; Ліґурія; Ломбардія 

(окрім провінцій Мантуя, Мілан, Сондріо та Варезе), Марке; Молізе; П’ємонт (окрім комун Буска, Ченталло, 

Тарантаска в провінції Кунео); Сардинія; Сицилія; Тоскана; Умбрія; Валле-д’Аоста; Венето (окрім провінцій 

Ровіґо та Венеції, комун Барбона, Боара, Пізані, Кастельбальдо,  Мазі, П’яченца-д’Адідже, С.Урбано та 

Вескована в провінції Падова та територія, розташована на південь від шосе А4 в провінції Верона)), LV, 

LT (окрім муніципалітетів Бабтай та Кедайняй (регіон Каунас)), P, SI (окрім районів Горенська, Корошка, 

Марібор та Нотранська, а також комуни Лендави та Ренче-Вогрско (на південь від шосе H4)), SK (окрім м. 

Дунайська Стрида, Гроновце та Хронске Клачани (округ Левіце), Двори над Жітаву (округ Нове Замкі), м. 

Малінець (округ Полтар), Хрхов (округ Рожнява), Вельке Ріпняни (округ Тополяни), Казімир, Луіння, Мали 

Хореш, Сватуше і Затин (округ Требішов), FI, UK (Північна Ірландія: окрім округів Баллінран Аппер, 

Каригенаг Аппер, Баллінран і Каригенаг в графстві Даун, а також Виборчий округ Данмурі-Крос в Белфасті, 

графство Антрім; Острів Мен та Норманські острови).’ 

(vii)  в пункті 21.1, текст в другій колонці замінено на наступне: 

 ‘Без шкоди заборонам у Додатку III(A)(15), про ввезення на територію Співтовариства рослин Vitis L., окрім 

плодів з третіх країн (за винятком Швейцарії), офіційна заява, що рослини:  

(а) походять із захищених зон, перелічених в правій колонці;  

або 

(b) пройшли відповідну обробку для забезпечення відсутності Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) відповідно до 

специфікації, затвердженої відповідно до процедури, зазначеної у статті 18 (2).’ 

 

(vi) в пункті 21.3, текст в третій колонці замінено на наступне:  

‘E (окрім автономних округів Андалусії, Арагону, Кастілья-ла-Манчі, Кастилії і Леона, Естремадури, 

автономної спільноти Мадрида, Мурсії, Наварри та Ла Ріоха, провінції Гипускоа (Країна Басків), Комарка 

Гаррігес, Нугера , Плад-д'Ергел, Сегрія та Ургел в провінції Льєйда (Communidad autonoma de Catalunya), 

Комарка де Л'алт-Віналопо і Ель-Віналопо-Мітя в провінції Аліканте та муніципалітети Альбораха і Туріс 

в провінції Валенсія ( Comunidad Valenciana)), EE, F (Корсика), IRL (окрім м. Голвей), I (Абруццо; Апулія; 

Базиліката; Калабрія, Кампанія, Емілія-Романья (провінції Парма та П’яченца), Лаціо; Ліґурія; Ломбардія 

(окрім провінцій Мантуя, Мілан, Сондріо та Варезе), Марке; Молізе; П’ємонт (окрім комун Буска, Ченталло, 

Тарантаска в провінції Кунео); Сардинія; Сицилія; Тоскана; Умбрія; Валле-д’Аоста; Венето (окрім провінцій 

Ровіґо та Венеції, комун Барбона, Боара, Пізані, Кастельбальдо,  Мазі, П’яченца-д’Адідже, С.Урбано та 

Вескована в провінції Падова та територія, розташована на південь від шосе А4 в провінції Верона)), LV, 

LT (окрім муніципалітетів Бабтай та Кедайняй (регіон Каунас)), P, SI (окрім районів Горенська, Корошка, 

Марібор та Нотранська, а також комуни Лендави та Ренче-Вогрско (на південь від шосе H4)), SK (окрім м. 

Дунайська Стрида, Гроновце та Хронске Клачани (округ Левіце), Двори над Жітаву (округ Нове Замкі), м. 

Малінець (округ Полтар), Хрхов (округ Рожнява), Вельке Ріпняни (округ Тополяни), Казімир, Луіння, Мали 

Хореш, Сватуше і Затин (округ Требішов), FI, UK (Північна Ірландія: окрім округів Баллінран Аппер, 

Каригенаг Аппер, Баллінран і Каригенаг в графстві Даун, а також Виборчий округ Данмурі-Крос в Белфасті, 

графство Антрім; Острів Мен та Норманські острови).’ 

 

(ix)  наступні пункти додано після пункту 21.3: 

‘21.4. Рослини Palmae, призначені 

для садження, мають діаметр стебла 

біля основи понад 5 см і належать до 

наступних родів: Brahea Mart., Butia 

Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, 

Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal 

Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus 

H. Wendl., Trithrinax Mart., 

Washingtonia Raf. 

Без шкоди положенням, що 

застосовуються до рослин, перелічених у 

Додатку  III(A)(17) або Додатку 

IV(А)(I)(37) та (37.1) або Додатку 

IV(А)(II) (19.1), офіційна заява, що 

рослини: 

(а) були вирощені в місцях виробництва 

в країнах, де не відома поява Paysandisia 

archon (Burmeister); 

або 

 

IRL, MT, UK 
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21.5. Рослини Palmae, призначені для 

садження, мають діаметр стебла біля 

основи понад 5 см і належать до 

наступних таксонів: Areca catechu L., 

Arenga pinnata (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 forsteriana Becc., 

Jubea chilensis (Molina) Baill., Livistona 

australis C. Martius, Livistona decora (W. 

Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) 

Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix 

canariensis Chabaud, 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 (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto 

(Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., 

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, 

Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. 

та Washingtonia Raf 

(b) були вирощені в регіоні, визнаному 

як вільний від Paysandisia archon  

(Burmeister) національною службою з 

захисту рослин відповідно до 

релевантних Міжнародних стандартів 

фітосанітарних заходів,   

або 

 

(с)  вирощувалися протягом принаймні 

двох років до експорту або переміщення 

в місці виробництва: 

 

— яке зареєстроване та 

контролюється національною 

організацією з захисту рослин у 

країні походження,  

та 

— де рослини розміщувалися  на 

місці з повним фізичним 

захистом від появи Paysandisia 

archon (Burmeister),  

та  

— де під час трьох офіційних 

перевірок за рік, проведених в 

належний час, включаючи 

безпосередньо перед 

переміщенням з місця 

виробництва, не було виявлено 

жодних ознак Paysandisia 

archon (Burmeister). 

Без шкоди положенням, що 

застосовуються до рослин, перелічених 

у Додатку  III(A)(17) або Додатку 

IV(А)(I)(37) та (37.1) або Додатку 

IV(А)(II) (19.1), офіційна заява, що 

рослини: 

(а) були вирощені в місцях виробництва 

в країнах, де не відома поява 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier); 

або 

(b) були вирощені в регіоні, визнаному 

як вільний від Rhynchophorus ferrugineus 

(Olivier) національною службою з 

захисту рослин відповідно до 

релевантних Міжнародних стандартів 

фітосанітарних заходів,   

або 

(с)  вирощувалися протягом принаймні 

двох років до експорту або переміщення 

в місці виробництва: 

 

— яке зареєстроване та 

контролюється національною 

організацією з захисту рослин у 

країні походження,  

 

та 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRL, P (Азорські острови), 

UK’ 
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 — де рослини розміщувалися  на 

місці з повним фізичним 

захистом від появи 

Rhynchophorus ferrugineus 

(Olivier),  

та  

— де під час трьох офіційних 

перевірок за рік, проведених в 

належний час, включаючи 

безпосередньо перед 

переміщенням з цього місця 

виробництва, не було виявлено 

жодних ознак Rhynchophorus 

ferrugineus (Olivier). 

 

 

(x) в пунктах 24.1 та 24.2, текст в третій колонці замінено на наступне:  

‘IRL, P (Азорські острови,  Бейра Інтеріор, Бейра-Літорал, Між Дору та Мінью, Трас-ос-Монтес),UK, S, FI’ 

(xi)  пункт 24.3 замінено на наступне:  

 

‘24.3.  Рослини Begonia L., 

призначені для садження, окрім 

насіння, бульб та клубнецибулин, і 

рослини Dipladenia A.DC., Ficus L., 

Hibiscus L., Mandevilla Lindl. та 

Nerium oleander L., призначені для 

садження, окрім насіння  

 

Без шкоди вимогам, що застосовуються 

до рослин, переліченим у Додатку 

IV(A)(I)(45.1), де доречно, офіційна 

заява, що:  

(a) рослини походять з регіону, відомого 

як вільний від Bemisia tabaci Genn. 

(Європейські популяції),   

або  

(b) жодної ознаки Bemisia tabaci Genn. 

(Європейські популяції) не спостерігали 

на рослинах у місці виробництва за 

результатами офіційних перевірок, 

проведених, принаймні, один раз кожні 

три тижні протягом дев’яти тижнів до 

розміщення на ринку,     

або 

 (c) у випадках, де Bemisia tabaci Genn. 

(Європейські популяції) була виявлена у 

місці виробництва, рослини, що 

утримувались або вирощувались у цьому 

місці виробництва, пройшли відповідну 

обробку для забезпечення відсутності 

Bemisia tabaci Genn. (Європейські 

популяції) і згодом це місце виробництва 

було визначено вільним від Bemisia 

tabaci Genn. (Європейські популяції) як 

наслідок запровадження відповідних 

процедур, спрямованих на знищення 

Bemisia tabaci Genn. (Європейські 

популяції), як за результатами офіційних 

перевірок, проведених щотижнево 

протягом трьох тижнів до переміщення з 

цього місця виробництва, так і завдяки 

процедурам нагляду протягом 

зазначеного періоду,  

або 

 

IRL, P (Азорські острови,  Бейра 

Інтеріор, Бейра-Літорал, Між 

Дору та Мінью, Трас-ос-

Монтес), UK, S, FI’ 
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 (d) для тих рослин, для яких має бути 

доказ у вигляді їхнього пакування або 

розвитку їхньої квітки, або іншого 

засобу, що вони призначені для прямого 

продажу кінцевим споживачам, не 

залученим до професійного виробництва 

рослин, рослини пройшли офіційну 

перевірку та визнані вільними від    

Bemisia tabaci Genn. (Європейські 

популяції) безпосередньо перед їхнім 

переміщенням. 

 

 

(xіі) в пункті 33 текст в третій колонці замінено на наступне:  

‘IRL, UK’   

(5) Додаток V викласти в такій редакції: 

(a)  Частину A викласти в такій редакції: 

(i)  Розділ I викласти в такій редакції: 

   —  пункт 1.4 замінено на наступне:  

‘1.4.  Рослини Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf., та їхні гібриди Casimiroa La Llave, Clausena Burm. 

f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L. та Vitis L., крім плодів та насіння.’ 

—  в пункті 1.7, таблиця в пункті (b) замінена на наступне: 

 

CN-код Опис 

4401 12 00 Паливна деревина нехвойних порід у вигляді колод, полін, гілок, хмизу або у схожих формах 

4401 22 00 Деревина нехвойних порід, у формі тріски або частин 

4401 40 90 Відходи та обрізки деревини (окрім тирси), неангломеровані 

ex 4403 12 00 Деревина нехвойних порід у необробленому вигляді, покрита фарбою, морилкою, креозотом 

або іншим захисним засобом, не очищена від кори або заболоні, або грубо обтесана 

ex 4403 99 00  Деревина нехвойних порід (окрім тропічної деревини, дубу (Quercus spp.), буку (Fagus spp.), 

берези (Betula spp.), тополі та осики (Populus spp.) або евкаліпта (Eucalyptus spp.)) у 

необробленому вигляді, незалежно від того, чи очищена від кори або заболоні чи ні, або грубо 

обтесана, крім тієї, що покрита фарбою, морилкою, креозотом або іншими захисними 

засобами 

ex 4404 20 00 Розколоті стовбури нехвойних порід; палі, кілки та стовпи з деревини нехвойних порід, що 

мають повздовжні відмітки, але не розпилені по ним 

ex 4407 99 Деревина нехвойних порід (окрім тропічної деревини, дубу (Quercus spp.), буку (Fagus spp.), 

клену (Acer spp.), вишні (Prunus spp.), ясену (Fraxinus spp.),берези (Betula spp.), тополі та 

осики (Populus spp.)), розпиляна або розпущена вздовж, нарізана або очищена від кори, 

стругана або ні, відшліфована або з’єднана у стик, товщиною понад 6 мм.' 
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   —  пункт 2.1 замінено на наступне:  

‘2.1.  Рослини, призначені для садження, окрім насіння, родів  Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum 

spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., 

Dianthus L. та гібриди, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., усіх різновидів новогвінейських 

гібридів 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., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Ulmus L., Verbena L. та інші рослини трав’яних видів, окрім 

рослин родини Gramineae, призначених для садження, та окрім цибулин, клубнецибулин, кореневищ, насіння 

та бульб.’ 

 

(iі)  Розділ IІ викласти в такій редакції: 

—  пункт 1.2 замінено на наступне: 

‘1.2.  Рослини, призначені для садження, окрім насіння, Beta vulgaris L., Platanus L., Populus L., Prunus L. та 

Quercus spp., крім Quercus suber та Ulmus L.’ 

—  наступний пункт додано після пункту 1.3: 

‘1.3.1.  Рослини Palmae, призначені для садження, мають діаметр стебла біля основи понад 5 см і належать до 

наступних таксонів: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus 

flabellifer 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 (Kunth) O. F. Cook, Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus 

H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.’ 

 

—  в пункті 1.10, таблиця в пункті (b) замінена на наступне: 

CN-код Опис 

4401 11 00 Паливна деревина хвойних порід у вигляді колод, полін, гілок, хмизу або у схожих формах 

4401 12 00 Паливна деревина нехвойних порід у вигляді колод, полін, гілок, хмизу або у схожих формах 

4401 21 00 Деревина хвойних порід, у формі тріски або частин 

4401 22 00 Деревина нехвойних порід, у формі тріски або частин 

4401 40 90 Відходи та обрізки деревини (окрім тирси), неангломеровані 

ex 4403 11 00 Деревина хвойних порід у необробленому вигляді, покрита фарбою, морилкою, креозотом або 

іншим захисним засобом, не очищена від кори або заболоні, або грубо обтесана 

ex 4403 12 00 Деревина нехвойних порід у необробленому вигляді, покрита фарбою, морилкою, креозотом 

або іншим захисним засобом, не очищена від кори або заболоні, або грубо обтесана 

ex 4403 21 Деревина хвойних порід сосни (Pinus spp.) у необробленому вигляді, не очищена від кори або 

заболоні, або грубо обтесана, крім тієї, що покрита фарбою, морилкою, креозотом або іншим 

захисним засобом, розмір поперечного перерізу якої 15 см або більше  

ex 4403 22 00 Деревина хвойних порід сосни (Pinus spp.) у необробленому вигляді, не очищена від кори або 

заболоні, або грубо обтесана, крім тієї, що покрита фарбою, морилкою, креозотом або іншим 

захисним засобом, крім тієї, розмір поперечного перерізу якої 15 см або більше 
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CN-код Опис 

ex 4403 23 Деревина хвойних порід ялиці (Abies spp.) та ялини (Picea spp.) у необробленому вигляді, не 

очищена від кори або заболоні, або грубо обтесана, крім тієї, що покрита фарбою, морилкою, 

креозотом або іншим захисним засобом, розмір поперечного перерізу якої 15 см або більше 

ex 4403 24 00 Деревина хвойних порід ялиці (Abies spp.) та ялини (Picea spp.) у необробленому вигляді, не 

очищена від кори або заболоні, або грубо обтесана, крім тієї, що покрита фарбою, морилкою, 

креозотом або іншим захисним засобом, крім тієї, розмір поперечного перерізу якої 15 см або 

більше 

ex 4403 25 Деревина хвойних порід, крім сосни (Pinus spp.), ялиці (Abies spp.) або ялини (Picea spp.), у 

необробленому вигляді, не очищена від кори або заболоні, або грубо обтесана, крім тієї, що 

покрита фарбою, морилкою, креозотом або іншим захисним засобом, розмір поперечного 

перерізу якої 15 см або більше 

ex 4403 26 00 Деревина хвойних порід, крім сосни (Pinus spp.), ялиці (Abies spp.) або ялини (Picea spp.), у 

необробленому вигляді, не очищена від кори або заболоні, або грубо обтесана, крім тієї, що 

покрита фарбою, морилкою, креозотом або іншим захисним засобом, крім тієї, розмір 

поперечного перерізу якої 15 см або більше 

ex 4403 99 00 Деревина нехвойних порід (окрім тропічної деревини, дубу (Quercus spp.), буку (Fagus spp.), 

берези (Betula spp.), тополі та осики (Populus spp.) або евкаліпта (Eucalyptus spp.)) у 

необробленому вигляді, незалежно від того, чи очищена від кори або заболоні чи ні, або грубо 

обтесана, крім тієї, що покрита фарбою, морилкою, креозотом або іншими захисними 

засобами 

ex 4404 Розколоті стовбури; палі, кілки та стовпи з деревини, що мають повздовжні відмітки, але не 

розпилені по ним 

4406 Залізничні або трамвайні шпали (хрестовини) з деревини   

ex 4407 Деревина хвойних порід, розпиляна або розрубана уздовж, нарізана або окорована, незалежно 

від того, стругана або ні, відшліфована або з’єднана у стик, товщиною більше 6 мм 

ex 4407 99 Деревина нехвойних порід (окрім тропічної деревини, дубу (Quercus spp.), буку (Fagus spp.), 

клену (Acer spp.), вишні (Prunus spp.), ясену (Fraxinus spp.),берези (Betula spp.) або тополі та 

осики (Populus spp.)), розпиляна або розпущена вздовж, нарізана або очищена від кори, 

стругана або ні, відшліфована або з’єднана у стик, товщиною понад 6 мм.' 

 

—  пункт 2.1 замінено на наступне: 

‘2.1.  Рослини Begonia L., призначені для садження, окрім клубнецибулин, насіння та бульб, і рослини 

Dipladenia A.DC., Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl. та Nerium oleander L, 

призначені для садження, окрім насіння.’ 

 

(b)  Частину В викласти в такій редакції: 

(i)  Розділ I викласти в такій редакції: 

—  в пункті 1, ‘Zea mais L.’ замінено на ‘Zea mays L.’  

—  в пункті 2, десятий відступ ‘Amiris P. Browne’ замінено на ‘Amyris P. Browne’ 

—  пункт 3 викласти в такій редакції: 

—  перший відступ замінено на наступне: 

‘—  Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. та їхні 

гібриди, Momordica L., Solanum lycopersicum L., та Solanum melongena L.’ 
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—  наступний відступ додано: 

‘—  Punica granatum L., що походять з країн Африканського континенту, Кабо-Верде, Сент-Елен, 

Мадагаскар, Ла-Реюньйон, Маврикій і Ізраїль.’  

—  пункт 6 викласти в такій редакції: 

—  в пункті (a), наступний відступ додано: 

‘—  Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., 

Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. та Sorbus L., включаючи деревину, що не зберегла свою 

природну округлу поверхню, крім тирси або стружки, що походить з Канади або США,’ 

—  таблиця в пункті (b) замінена на наступне:  

CN-код Опис 

4401 11 00 Паливна деревина хвойних порід у вигляді колод, полін, гілок, хмизу або у схожих 

формах 

4401 12 00 Паливна деревина нехвойних порід у вигляді колод, полін, гілок, хмизу або у схожих 

формах 

4401 21 00 Деревина хвойних порід, у формі тріски або частин 

4401 22 00 Деревина нехвойних порід, у формі тріски або частин 

4401 40 10 Тирса, неангломерована 

4401 40 90 Відходи та обрізки деревини (окрім тирси), неангломеровані 

ex 4403 11 00 Деревина хвойних порід у необробленому вигляді, покрита фарбою, морилкою, 

креозотом або іншим захисним засобом, не очищена від кори або заболоні, або грубо 

обтесана 

ex 4403 12 00 Деревина нехвойних порід у необробленому вигляді, покрита фарбою, морилкою, 

креозотом або іншим захисним засобом, не очищена від кори або заболоні, або грубо 

обтесана 

ex 4403 21 Деревина хвойних порід сосни (Pinus spp.) у необробленому вигляді, не очищена від кори 

або заболоні, або грубо обтесана, крім тієї, що покрита фарбою, морилкою, креозотом 

або іншим захисним засобом, розмір поперечного перерізу якої 15 см або більше  

ex 4403 22 00 Деревина хвойних порід сосни (Pinus spp.) у необробленому вигляді, не очищена від кори 

або заболоні, або грубо обтесана, крім тієї, що покрита фарбою, морилкою, креозотом 

або іншим захисним засобом, крім тієї, розмір поперечного перерізу якої 15 см або 

більше 

ex 4403 23 Деревина хвойних порід ялиці (Abies spp.) та ялини (Picea spp.) у необробленому вигляді, 

не очищена від кори або заболоні, або грубо обтесана, крім тієї, що покрита фарбою, 

морилкою, креозотом або іншим захисним засобом, розмір поперечного перерізу якої 15 

см або більше 

ex 4403 24 00 Деревина хвойних порід ялиці (Abies spp.) та ялини (Picea spp.) у необробленому вигляді, 

не очищена від кори або заболоні, або грубо обтесана, крім тієї, що покрита фарбою, 

морилкою, креозотом або іншим захисним засобом, крім тієї, розмір поперечного 

перерізу якої 15 см або більше 
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CN-код Опис 

ex 4403 25 Деревина хвойних порід, крім сосни (Pinus spp.), ялиці (Abies spp.) або ялини (Picea spp.), у 

необробленому вигляді, не очищена від кори або заболоні, або грубо обтесана, крім тієї, що 

покрита фарбою, морилкою, креозотом або іншим захисним засобом, розмір поперечного 

перерізу якої 15 см або більше 

ex 4403 26 00 Деревина хвойних порід, крім сосни (Pinus spp.), ялиці (Abies spp.) або ялини (Picea spp.), у 

необробленому вигляді, не очищена від кори або заболоні, або грубо обтесана, крім тієї, що 

покрита фарбою, морилкою, креозотом або іншим захисним засобом, крім тієї, розмір 

поперечного перерізу якої 15 см або більше 

4403 91 00 Деревина дубу (Quercus spp.) у необробленому вигляді, очищена від кори або заболоні чи ні, 

або грубо обтесана, крім тієї, що покрита фарбою, морилкою, креозотом або іншим захисним 

засобом  

4403 95 Деревина берези (Betula spp.) у необробленому вигляді, очищена від кори або заболоні чи ні, 

або грубо обтесана, крім тієї, що покрита фарбою, морилкою, креозотом або іншим захисним 

засобом, розмір поперечного перерізу якої 15 см або більше 

4403 96 00 Деревина берези (Betula spp.) у необробленому вигляді, очищена від кори або заболоні чи ні, 

або грубо обтесана, крім тієї, що покрита фарбою, морилкою, креозотом або іншим захисним 

засобом, крім тієї, розмір поперечного перерізу якої 15 см або більше 

4403 97 00 Деревина тополі та осики (Populus spp.) у необробленому вигляді, очищена від кори або 

заболоні чи ні, або грубо обтесана, крім тієї, що покрита фарбою, морилкою, креозотом або 

іншим захисним засобом 

ex 4403 99 00 Деревина нехвойних порід (окрім тропічної деревини, дубу (Quercus spp.), буку (Fagus spp.), 

берези (Betula spp.), тополі та осики (Populus spp.) або евкаліпта (Eucalyptus spp.)) у 

необробленому вигляді, незалежно від того, чи очищена від кори або заболоні чи ні, або грубо 

обтесана, крім тієї, що покрита фарбою, морилкою, креозотом або іншими захисними засобами 

ex 4404 Розколоті стовбури; палі, кілки та стовпи з деревини, що мають повздовжні відмітки, але не 

розпилені по ним 

4406 Залізничні або трамвайні шпали (хрестовини) з деревини   

ex 4407 Деревина хвойних порід, розпиляна або розрубана уздовж, нарізана або окорована, незалежно 

від того, стругана або ні, відшліфована або з’єднана у стик, товщиною більше 6 мм 

4407 91 Деревина дубу (Quercus spp.), розпиляна або розрубана уздовж, нарізана або окорована, 

незалежно від того, стругана або ні, відшліфована або з’єднана у стик, товщиною більше 6 мм 

ex 4407 93 Деревина Acer saccharum Marsh, розпиляна або розрубана уздовж, нарізана або окорована, 

незалежно від того, стругана або ні, відшліфована або з’єднана у стик, товщиною більше 6 мм 

4407 94 Деревина вишні (Prunus spp.), розпиляна або розрубана уздовж, нарізана або окорована, 

незалежно від того, стругана або ні, відшліфована або з’єднана у стик, товщиною більше 6 мм 
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CN-код Опис 

4407 95 Деревина ясена (Fraxinus spp.), розпиляна або розрубана уздовж, нарізана або окорована, 

незалежно від того, стругана або ні, відшліфована або з’єднана у стик, товщиною більше 

6 мм 

4407 96 Деревина берези (Betula spp.), розпиляна або розрубана уздовж, нарізана або окорована, 

незалежно від того, стругана або ні, відшліфована або з’єднана у стик, товщиною більше 

6 мм 

4407 97 Деревина тополі та осики (Populus spp.), розпиляна або розрубана уздовж, нарізана або 

окорована, незалежно від того, стругана або ні, відшліфована або з’єднана у стик, 

товщиною більше 6 мм 

ex 4407 99 Деревина нехвойних порід (окрім тропічної деревини, дубу (Quercus spp.), буку (Fagus 

spp.), клену (Acer spp.), вишні (Prunus spp.), ясену (Fraxinus spp.),берези (Betula spp.) або 

тополі та осики (Populus spp.)), розпиляна або розпущена вздовж, нарізана або очищена від 

кори, стругана або ні, відшліфована або з’єднана у стик, товщиною понад 6 мм. 

4408 10 Листи для шпону з хвойних порід деревини (в тому числі ті, що отримані шляхом нарізки 

ламінованої деревини), для фанери або для подібної ламінованої деревини та іншої 

деревини, розпиляна уздовж, нарізана або окорована, незалежно від того, стругана або ні, 

відшліфована або з’єднана у стик, товщиною більше 6 мм 

4416 00 00 Бочонки, барили, баки, чани та інші бондарні вироби та їхні частини з деревини, 

включаючи клепки 

9406 10 00 Збірні будинки з деревини. 

 

(ii)  Розділ II викласти в такій редакції: 

—  в пункті 7, таблиця в пункті замінена на наступне: 

CN-код Опис 

4401 11 00 Паливна деревина хвойних порід у вигляді колод, полін, гілок, хмизу або у схожих формах 

4401 12 00 Паливна деревина нехвойних порід у вигляді колод, полін, гілок, хмизу або у схожих 

формах 

4401 21 00 Деревина хвойних порід, у формі тріски або частин 

4401 22 00 Деревина нехвойних порід, у формі тріски або частин 

4401 40 90 Відходи та обрізки деревини (окрім тирси), неангломеровані 

ex 4403 11 00 Деревина хвойних порід у необробленому вигляді, покрита фарбою, морилкою, креозотом 

або іншим захисним засобом, не очищена від кори або заболоні, або грубо обтесана 

ex 4403 12 00 Деревина нехвойних порід у необробленому вигляді, покрита фарбою, морилкою, 

креозотом або іншим захисним засобом, не очищена від кори або заболоні, або грубо 

обтесана 
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CN-код Опис 

ex 4403 21 Деревина хвойних порід сосни (Pinus spp.) у необробленому вигляді, не очищена від кори 

або заболоні, або грубо обтесана, крім тієї, що покрита фарбою, морилкою, креозотом 

або іншим захисним засобом, розмір поперечного перерізу якої 15 см або більше  

ex 4403 22 00 Деревина хвойних порід сосни (Pinus spp.) у необробленому вигляді, не очищена від кори 

або заболоні, або грубо обтесана, крім тієї, що покрита фарбою, морилкою, креозотом 

або іншим захисним засобом, крім тієї, розмір поперечного перерізу якої 15 см або 

більше 

ex 4403 23 Деревина хвойних порід ялиці (Abies spp.) та ялини (Picea spp.) у необробленому вигляді, 

не очищена від кори або заболоні, або грубо обтесана, крім тієї, що покрита фарбою, 

морилкою, креозотом або іншим захисним засобом, розмір поперечного перерізу якої 15 

см або більше 

ex 4403 24 00 Деревина хвойних порід ялиці (Abies spp.) та ялини (Picea spp.) у необробленому вигляді, 

не очищена від кори або заболоні, або грубо обтесана, крім тієї, що покрита фарбою, 

морилкою, креозотом або іншим захисним засобом, крім тієї, розмір поперечного 

перерізу якої 15 см або більше 

ex 4403 25 Деревина хвойних порід, крім сосни (Pinus spp.), ялиці (Abies spp.) або ялини (Picea spp.), 

у необробленому вигляді, не очищена від кори або заболоні, або грубо обтесана, крім 

тієї, що покрита фарбою, морилкою, креозотом або іншим захисним засобом, розмір 

поперечного перерізу якої 15 см або більше 

ex 4403 26 00 Деревина хвойних порід, крім сосни (Pinus spp.), ялиці (Abies spp.) або ялини (Picea spp.), 

у необробленому вигляді, не очищена від кори або заболоні, або грубо обтесана, крім 

тієї, що покрита фарбою, морилкою, креозотом або іншим захисним засобом, крім тієї, 

розмір поперечного перерізу якої 15 см або більше 

ex 4403 99 00 Деревина нехвойних порід (окрім тропічної деревини, дубу (Quercus spp.), буку (Fagus 

spp.), берези (Betula spp.), тополі та осики (Populus spp.) або евкаліпта (Eucalyptus spp.)) 

у необробленому вигляді, незалежно від того, чи очищена від кори або заболоні чи ні, 

або грубо обтесана, крім тієї, що покрита фарбою, морилкою, креозотом або іншими 

захисними засобами 

ex 4404 Розколоті стовбури; палі, кілки та стовпи з деревини, що мають повздовжні відмітки, але 

не розпилені по ним 

4406 Залізничні або трамвайні шпали (хрестовини) з деревини   

ex 4407 Деревина хвойних порід, розпиляна або розрубана уздовж, нарізана або окорована, 

незалежно від того, стругана або ні, відшліфована або з’єднана у стик, товщиною більше 

6 мм 

ex 4407 99 Деревина нехвойних порід (окрім тропічної деревини, дубу (Quercus spp.), буку (Fagus 

spp.), клену (Acer spp.), вишні (Prunus spp.), ясену (Fraxinus spp.),берези (Betula spp.) або 

тополі та осики (Populus spp.)), розпиляна або розпущена вздовж, нарізана або очищена 

від кори, стругана або ні, відшліфована або з’єднана у стик, товщиною понад 6 мм. 

4415 Ящики для пакування, коробки, кліті, циліндричні ящики та аналогічний пакувальний 

матеріал з деревини; кабельні барабани з деревини, піддони, ящикові піддони або інші 

вантажні підмостки з деревини; обичайки з деревини 

9406 10 00 Збірні будинки з деревини. 

 

 

 

 

Переклад з англійської мови Трикоз К.Г. 

Проект ЄС Твіннінг «Наближення законодавства України до законодавства ЄС у сфері засобів захисту рослин та здоров’я рослин і 

посилення відповідних інспекційних та лабораторних служб»  


