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Απιθμόρ 474 

 
OI ΠΔΡΗ ΜΔΣΡΩΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΞΑΠΛΩΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΔΠΗΒΛΑΒΩΝ 

 ΓΗΑ ΣΑ ΦΤΣΑ ΚΑΗ ΣΑ ΦΤΣΗΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΝΟΜΟI ΣΟΤ 2003 ΚΑΗ 2005 
_________________ 

Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 24(2)(α) 
  
Γηα ζθνπνχο ελαξκφληζεο κε ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο κε ηίηιν -  
  
«Οδεγία 20014/83/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 25

εο
 Ηνπλίνπ, 2014, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ 

Παξαξηεκάησλ Η, ΗΗ, ΗΗΗ IV θαη V ηεο Οδεγίαο 2000/29/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ πεξί κέηξσλ θαηά ηεο 
Δηζαγσγήο ζηελ Κνηλφηεηα Οξγαληζκψλ Δπηβιαβψλ γηα ηα Φπηά ή ηα Φπηηθά Πξντφληα θαη 
θαηά ηεο Δμάπισζήο ηνπο ζην Δζσηεξηθφ ηεο Κνηλφηεηαο». 

Ο Τπνπξγφο Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ 
ρνξεγνχληαη ζε απηφλ απφ ην άξζξν 24(2)(α) ησλ πεξί Μέηξσλ Πξνζηαζίαο θαηά ηεο 
Δηζαγσγήο θαη Δμάπισζεο Οξγαληζκψλ Δπηβιαβψλ γηα ηα Φπηά θαη ηα Φπηηθά Πξντφληα 
Νφκσλ ηνπ 2003 κέρξη 2012, εθδίδεη ην αθφινπζν Γηάηαγκα. 

1.  Σν παξφλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Μέηξσλ Πξνζηαζίαο θαηά ηεο Δηζαγσγήο θαη 
Δμάπισζεο Οξγαληζκψλ Δπηβιαβψλ γηα ηα Φπηά θαη ηα Φπηηθά Πξντφληα Σξίην Γηάηαγκα ηνπ 
2014, θαη καδί κε ηα πεξί Μέηξσλ Πξνζηαζίαο θαηά ηεο Δηζαγσγήο θαη Δμάπισζεο 
Οξγαληζκψλ Δπηβιαβψλ γηα ηα Φπηά θαη ηα Φπηηθά Πξντφληα Γηαηάγκαηα ηνπ 2005, 2006, 
2007, 2008 θαη 2009 ζα αλαθέξνληαη σο ηα πεξί Μέηξσλ Πξνζηαζίαο θαηά ηεο Δηζαγσγήο θαη 
Δμάπισζεο Οξγαληζκψλ Δπηβιαβψλ γηα ηα Φπηά θαη ηα Φπηηθά Πξντφληα Γηαηάγκαηα 2005 
κέρξη 2014. 

Δπίζεκε  
Δθεκεξίδα 
 ηεο Δ.Δ.:  L183 
24.06.2014 
ζ.23. 

147(Η) ηνπ 2003 
93(Η) ηνπ 2005 
91(Η) ηνπ 2011 
60(Η) ηνπ 2012.  

πλνπηηθφο ηίηινο. 
 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα,  
Παξάξηεκα  
Σξίην (Η): 
24.3.2005 
22.7.2005 
2.9.2005 
22.3.2006 
3.5.2006 
10.8.2007 
29.8.2008 
30.1.2009 
16.4.2009 
9.10.2009 
26.02.2010 
17.4.2014 
5.9.2014.  

Δξκελεία. 

 

2.  ην παξφλ Γηάηαγκα - 
 

 

 «Καλνληζκνί» ζεκαίλεη ηνπο πεξί Μέηξσλ Πξνζηαζίαο θαηά  ηεο Δηζαγσγήο θαη 
 Δμάπισζεο Οξγαληζκψλ Δπηβιαβψλ γηα ηα Φπηά θαη ηα Φπηηθά Πξντφληα 
 Καλνληζκνχο ηνπ 2003

.
 

Δπίζεκε 
 Δθεκεξίδα,  
Παξάξηεκα  
Σξίην (Η):  
3.10.2003. 

 «Νφκνο» ζεκαίλεη ηνπο πεξί Μέηξσλ Πξνζηαζίαο θαηά ηεο Δηζαγσγήο θαη 
 Δμάπισζεο Οξγαληζκψλ Δπηβιαβψλ γηα ηα  Φπηά θαη ηα Φπηηθά Πξντφληα Νφκνπο 
 ηνπ 2003 κέρξη 2012.  

 

  
3. Tα Παξαξηήκαηα Η, II, III θαη IV θαη V ησλ Καλνληζκψλ ηξνπνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην 
Παξάξηεκα ηνπ Γηαηάγκαηνο απηνχ. 

Σξνπνπνίεζε  
Παξαξηεκάησλ Η,  
ΗΗ, ΗΗΗ, IV θαη V. 

  
4.  To Γηάηαγκα απηφ ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηνπ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα 
ηεο Γεκνθξαηίαο. 

Έλαξμε ηζρχνο. 

 
ΝΗΚΟ ΚΟΤΓΗΑΛΖ, 
Τπνπξγφο Γεσξγίαο,  

Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 
 
Σα Παξαξηήκαηα Η, ΗΗ, ΗΗΗ ΗV  θαη V ηεο Οδεγίαο 2000/29/ΔΚ ηξνπνπνηνχληαη σο εμήο: 
 
1. ην Παξάξηεκα I κέξνο Β ζηνηρείν α), ην ζεκείν 1 αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν θείκελν:  
 
«1. Bemisia tabaci Genn. (επξσπατθά είδε): IRL, P (Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e 

Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (δήκνη Alcobaça, 
Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, 
Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche θαη Torres Vedras) θαη 
Trás-os- Montes), UK, S, FI». 

 

 
 
 
2. Σν Παξάξηεκα II ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 
 
α) ην κέξνο Α θεθάιαην ΗΗ ζηνηρείν γ), ην ζεκείν 1 αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν θείκελν: 
 
«1. Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.  Φπηά Platanus L., πνπ πξννξίδνληαη γηα θχηεπζε, 

εμαηξνπκέλσλ ησλ ζπφξσλ πξνο ζπνξά θαη μπιεία ηνπ 
Platanus L., ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο μπιείαο πνπ δελ 

έρεη δηαηεξεζεί ζηε θπζηθή ηεο ζηξνγγπιή επηθάλεηα». 
 

 

β) ην κέξνο Β ζηνηρείν β) ζεκείν 2, ην θείκελν ηεο ηξίηεο ζηήιεο («Πξνζηαηεπκέλε δψλε») αληηθαζίζηαηαη απφ ην 
αθφινπζν:  
 
«E [εθηφο ησλ απηφλνκσλ θνηλνηήησλ Aragon, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra θαη La 
Rioja, θαζψο θαη ηεο επαξρίαο Guipuzcoa (Υψξα ησλ Βάζθσλ), Comarcas Alt Vinalopó θαη El Vinalopó Mitjà ζηελ 
επαξρία Alicante θαη νη δήκνη Alborache θαη Turís ζηελ επαξρία Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Κνξζηθή), IRL 
(εθηφο ηεο πφιεο Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (επαξρίεο Parma θαη 
Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (εθηφο ησλ επαξρηψλ Mantua θαη Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, 
Sicilia, Σνscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (εθηφο ησλ επαξρηψλ Rovigo θαη Venezia, ησλ δήκσλ Barbona, Boara 
Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana ζηελ επαξρία Padova θαη ηεο πεξηνρήο πνπ 
βξίζθεηαη λφηηα ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ A4 ζηελ επαξρία Verona)], LV, LT [εθηφο ησλ δήκσλ Babtai θαη Kėdainiai 
(πεξηθέξεηα Kaunas)], P, SΗ [εθηφο ησλ πεξηθεξεηψλ Gorenjska, Koroška, Maribor θαη Notranjska, θαη ησλ δήκσλ Lendava 
θαη Renče-Vogrsko (λφηηα ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ H4)], SK [εθηφο ησλ δήκσλ Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, 
Topoľníky θαη Trhová Hradská (λνκφο Dunajská Streda), Hronovce θαη Hronské Kľačany (λνκφο Levice), Dvory nad 
Žitavou (λνκφο Nové Zámky), Málinec (λνκφο Poltár), Hrhov (λνκφο Rožňava), Veľké Ripňany (λνκφο Topoľčany), 
Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše θαη Zatín (λνκφο Trebišov)], FI, UK (Βφξεηα Ηξιαλδία, Νήζνο ηνπ Μαλ θαη ηα λεζηά 
ησλ ζηελψλ ηεο Μάγρεο)». 
 
γ) ην κέξνο Β ζηνηρείν γ), πξηλ απφ ην ζεκείν  0.1 παξεκβάιιεηαη ην αθφινπζν ζεκείν: 
 
 «0.0.1. Ceratocystis platani (J. M. 
Walter) Engelbr. & T. C. Harr.  

Φπηά Platanus L., πνπ πξννξίδνληαη γηα 
θχηεπζε, εμαηξνπκέλσλ ησλ ζπφξσλ 
πξνο ζπνξά θαη μπιεία ηνπ Platanus L., 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο μπιείαο 
πνπ δελ έρεη δηαηεξεζεί ζηε θπζηθή ηεο 
ζηξνγγπιή επηθάλεηα 

UK»  

 
 
 
3. Σν Παξάξηεκα III ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 
 
α) ην κέξνο Β ζεκείν 1, ην θείκελν ηεο δεχηεξεο ζηήιεο [«Πξνζηαηεπκέλε(-εο) δψλε(-εο)»] αληηθαζίζηαηαη απφ ην εμήο: 
 

 «E [εθηφο ησλ απηνλφκσλ θνηλνηήησλ Aragon, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra θαη 
La Rioja, θαζψο θαη ηεο επαξρίαο Guipuzcoa (Υψξα ησλ Βάζθσλ), Comarcas Alt Vinalopó θαη El Vinalopó Mitjà ζηελ 
επαξρία Alicante θαη νη δήκνη Alborache θαη Turís ζηελ επαξρία Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Κνξζηθή), 
IRL (εθηφο ηεο πφιεο Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (επαξρίεο Parma 
θαη Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia [εθηφο απφ ηηο επαξρίεο Mantua θαη Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, 
Sardegna, Sicilia, Σνscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto [εθηφο ησλ επαξρηψλ Rovigo θαη Venezia, ησλ δήκσλ 
Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana ζηελ επαξρία Padova θαη ηεο 
πεξηνρήο πνπ βξίζθεηαη λφηηα ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ A4 ζηελ επαξρία Verona)], LV, LT [εθηφο ησλ δήκσλ Babtai θαη 
Kėdainiai (πεξηθέξεηα Kaunas)], P, SI [εθηφο ησλ πεξηθεξεηψλ Gorenjska, Koroška, Maribor θαη Notranjska, θαη ησλ 
δήκσλ Lendava θαη Renče-Vogrsko (λφηηα ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ H4)], SK [(εθηφο ησλ δήκσλ Blahová, Čenkovce, 
Horné Mýto, Okoč, Topoľníky θαη Trhová Hradská (λνκφο Dunajská Streda), Hronovce θαη Hronské Kľačany (λνκφο 
Levice), Dvory nad Žitavou (λνκφο Nové Zámky), Málinec (λνκφο Poltár), Hrhov (λνκφο Rožňava), Veľké Ripňany 
(λνκφο Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše θαη Zatín (λνκφο Trebišov)], FI, UK (Βφξεηα Ηξιαλδία, 
Νήζνο ηνπ Μαλ θαη ηα λεζηά ησλ ζηελψλ ηεο Μάγρεο)». 
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β) ην κέξνο Β ζεκείν 2, ην θείκελν ηεο δεχηεξεο ζηήιεο [«Πξνζηαηεπκέλε(-εο) δψλε(-εο)»] αληηθαζίζηαηαη απφ ην εμήο: 
 

 «E [εθηφο ησλ απηνλφκσλ θνηλνηήησλ Aragon, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra θαη 
La Rioja, θαζψο θαη ηεο επαξρίαο Guipuzcoa (Υψξα ησλ Βάζθσλ), Comarcas Alt Vinalopó θαη El Vinalopó Mitjà ζηελ 
επαξρία Alicante θαη νη δήκνη Alborache θαη Turís ζηελ επαξρία Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Κνξζηθή), 
IRL (εθηφο ηεο πφιεο Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (επαξρίεο Parma 
θαη Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (εθηφο ησλ επαξρηψλ Mantua θαη Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, 
Sardegna, Sicilia, Σνscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (εθηφο ησλ επαξρηψλ Rovigo θαη Venezia, ησλ δήκσλ 
Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana ζηελ επαξρία Padova θαη ηεο 
πεξηνρήο πνπ βξίζθεηαη λφηηα ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ A4 ζηελ επαξρία Verona)], LV, LT [εθηφο ησλ δήκσλ Babtai θαη 
Kėdainiai (πεξηθέξεηα Kaunas)], P, SI [εθηφο ησλ πεξηθεξεηψλ Gorenjska, Koroška, Maribor θαη Notranjska, θαη ησλ 
δήκσλ Lendava θαη Renče-Vogrsko (λφηηα ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ H4)], SK [εθηφο ησλ δήκσλ Blahová, Čenkovce, 
Horné Mýto, Okoč, Topoľníky θαη Trhová Hradská (λνκφο Dunajská Streda), Hronovce θαη Hronské Kľačany (λνκφο 
Levice), Dvory nad Žitavou (λνκφο Nové Zámky), Málinec (λνκφο Poltár), Hrhov (λνκφο Rožňava), Veľké Ripňany 
(λνκφο Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše θαη Zatín (λνκφο Trebišov)], FI, UK (Βφξεηα Ηξιαλδία, 
Νήζνο ηνπ Μαλ θαη ηα λεζηά ησλ ζηελψλ ηεο Μάγρεο)». 

 
 
4. Σν Παξάξηεκα IV ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:  
 
α) ην κέξνο Α, ην θεθάιαην I ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:  
 
i) Σν ζεκείν 5 αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν θείκελν: 
 
«5. Ξπιεία ηνπ Platanus L., εθηφο μπιείαο ζε κνξθή 
πιαθηδίσλ, κηθξψλ ηεκαρίσλ, πξηνληδηψλ, απνξξηκκάησλ ή 
ζξαπζκάησλ, αιιά ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο μπιείαο ε 
νπνία δελ έρεη δηαηεξήζεη ηε θπζηθή ηεο ζηξνγγπιή 
επηθάλεηα, θαηαγσγήο Αξκελίαο, Διβεηίαο ή ΖΠΑ  

Δπίζεκε δήισζε φηη ε μπιεία έρεη ππνζηεί μήξαλζε ζε 
θιίβαλν ψζηε λα πεξηέρεη πγξαζία θάησ ηνπ 20 %, 
εθθξαδφκελε σο πνζνζηφ μεξήο χιεο, πνπ 
επηηπγράλεηαη κε θαηάιιειν πξφγξακκα ρξφλνπ/ζεξκν-
θξαζίαο. ρεηηθφ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν απνηειεί ε 
ζήκαλζε ―kiln-dried‖ ή ―KD‖ ή άιιε δηεζλψο 
αλαγλσξηζκέλε ζήκαλζε ηελ νπνία θέξεη ε μπιεία ή ε 
νηαδήπνηε ζπζθεπαζία ηεο ζχκθσλα κε ηελ ηξέρνπζα 
πξαθηηθή». 

 

 
ii) Σν ζεκείν 7.1 αληηθαζίζηαηαη απφ ηα εμήο λέα ζεκεία 7.1.1 θαη 7.1.2: 
 
«7.1.1. Δίηε αλαθέξεηαη είηε φρη ζηνπο θσδηθνχο Ο ζην 
παξάξηεκα V κέξνο B, ε μπιεία ζε κνξθή πιαθηδίσλ, κηθξψλ 
ηεκαρίσλ, πξηνληδίσλ, απνξξηκκάησλ ή ζξαπζκάησλ, πνπ 
ιακβάλνληαη εμ νινθιήξνπ ή κεξηθψο απφ:  
—Acer saccharum Marsh., θαηαγσγήο ΖΠΑ θαη Καλαδά,  
— Populus L., θαηαγσγήο ρσξψλ ηεο ακεξηθαληθήο επείξνπ 

Δπίζεκε δήισζε φηη ε μπιεία:  
 
α) έρεη παξαρζεί απφ απνθινησκέλε ζηξνγγπιή μπιεία,  
ή  
β) έρεη ππνζηεί μήξαλζε ζε θιίβαλν ψζηε λα πεξηέρεη 
πγξαζία θάησ ηνπ 20 %, εθθξαδφκελε σο πνζνζηφ ζε 
μεξή χιε, πνπ επηηπγράλεηαη κε θαηάιιειν πξφγξακκα 
ρξφλνπ/ζεξκνθξαζίαο,  
ή  
γ) έρεη ππνζηεί θαηάιιειν ππνθαπληζκφ ζχκθσλα κε ηε 
δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 18 παξάγξαθνο 
2. ρεηηθφ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν απνηειεί ε αλαγξαθή 
ζηα πηζηνπνηεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 13 
παξάγξαθνο 1 ζεκείν ii) ηνπ δξαζηηθνχ ζπζηαηηθνχ, ηεο 
ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο μπιείαο, ηεο δφζεο (g/m3) 
θαη ηνπ ρξφλνπ έθζεζεο (h),  
ή  
δ)έρεη ππνζηεί θαηάιιειε ζεξκηθή επεμεξγαζία γηα ηελ 
επίηεπμε ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίαο 56 °C γηα ειάρηζηε 
δηάξθεηα 30 ζπλερφκελσλ ιεπηψλ ζε νιφθιεξν ην 
πξνθίι ηνπ μχινπ (πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ππξήλα), 
γηα ηελ νπνία πξέπεη λα γίλεηαη κλεία ζηα πηζηνπνηεηηθά 
πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 13 παξάγξαθνο 1 ζεκείν ii) 
 

 

7.1.2. Δίηε αλαθέξεηαη είηε φρη ζηνπο θσδηθνχο Ο ζην 
παξάξηεκα V κέξνο B, ε μπιεία ζε κνξθή πιαθηδίσλ, κηθξψλ 
ηεκαρίσλ, πξηνληδίσλ, απνξξηκκάησλ ή ζξαπζκάησλ, πνπ 
ιακβάλνληαη εμ νινθιήξνπ ή κεξηθψο απφ:  
—Platanus L. θαηαγσγήο Αξκελίαο, Διβεηίαο ή ΖΠΑ 

Δπίζεκε δήισζε φηη ε μπιεία:  
 
α) έρεη ππνζηεί μήξαλζε ζε θιίβαλν ψζηε λα πεξηέρεη 
πγξαζία θάησ ηνπ 20 %, εθθξαδφκελε σο πνζνζηφ ζε 
μεξή χιε, πνπ επηηπγράλεηαη κε θαηάιιειν πξφγξακκα 
ρξφλνπ/ζεξκνθξαζίαο,  
ή  
β) έρεη ππνζηεί θαηάιιειν ππνθαπληζκφ ζχκθσλα κε ηε 
δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 18 παξάγξαθνο 
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2. ρεηηθφ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν απνηειεί ε αλαγξαθή 
ζηα πηζηνπνηεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 13 
παξάγξαθνο 1 ζεκείν ii) ηνπ δξαζηηθνχ ζπζηαηηθνχ, ηεο 
ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο μπιείαο, ηεο δφζεο (g/m3) 
θαη ηνπ ρξφλνπ έθζεζεο (h),  
ή  
γ)έρεη ππνζηεί θαηάιιειε ζεξκηθή επεμεξγαζία γηα ηελ 
επίηεπμε ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίαο 56 °C γηα ειάρηζηε 
δηάξθεηα 30 ζπλερψλ ιεπηψλ ζε νιφθιεξν ην πξνθίι 
ηνπ μχινπ (πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ππξήλα), γηα ηελ 
νπνία πξέπεη λα γίλεηαη κλεία ζηα πηζηνπνηεηηθά πνπ 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 13 παξάγξαθνο 1 ζεκείν ii)». 

 
iii) Σν ζεκείν 12 αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν θείκελν: 
 
«12. Φπηά Platanus L., γηα θχηεπζε, εθηφο ζπφξσλ πξνο 
ζπνξά, θαηαγσγήο Αξκελίαο Διβεηίαο ή ΖΠΑ  

Δπίζεκε δήισζε φηη δελ έρνπλ παξαηεξεζεί 
ζπκπηψκαηα Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. 

& T. C. Harr. ζηνλ ηφπν παξαγσγήο ή ζην άκεζν 
πεξηβάιινλ απηνχ, απφ ηελ έλαξμε ηεο ηειεπηαίαο 
πιήξνπο βιαζηηθήο πεξηφδνπ». 

 

 
β) ην κέξνο Α, ην θεθάιαην II ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:  
 
i) Σν ζεκείν 2 αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν θείκελν: 
 
«2.Ξπιεία Platanus L., ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο μπιείαο 
ε νπνία δελ έρεη δηαηεξεζεί ζηε θπζηθή ηεο ζηξνγγπιή 
επηθάλεηα  

Δπίζεκε δήισζε:  
 
α)Ζ μπιεία θαηάγεηαη απφ πεξηνρέο πνπ αλαγλσξίδνληαη 
σο απαιιαγκέλεο απφ Ceratocystis platani Walter 

engelbr (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.,  
ή  
β) ππάξρεη απνδεηθηηθφ κε ζήκαλζε ―Kiln-dried‖, ―KD‖ ή 
άιιν δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν ζήκα επί ηνπ μχινπ ή επί 
ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ ηξέρνπζα 
εκπνξηθή πξαθηηθή, φηη ε ελ ιφγσ μπιεία έρεη ππνζηεί 
μήξαλζε ζε θιίβαλν κε πγξαζία θάησ ηνπ 20 %, 
εθθξαδφκελεο σο πνζνζηφ μεξάο χιεο, θαηά ηε ζηηγκή 
ηεο παξαγσγήο ε νπνία επηηπγράλεηαη κε ην θαηάιιειν 
πξφγξακκα ξχζκηζεο ρξφλνπ/ ζεξκνθξαζίαο». 
 

 

ii) Σν ζεκείν 8) αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν θείκελν:  
 
«8. Φπηά Platanus L., πξνο θχηεπζε εθηφο ησλ ζπφξσλ πξνο 
ζπνξά  

Δπίζεκε δήισζε:  
 
α)ηα θπηά θαηάγνληαη απφ πεξηνρέο πνπ αλαγλσξίδνληαη 
σο απαιιαγκέλεο απφ Ceratocystis platani (J. M. 

Walter) Engelbr. & T. C. Harr.,  
ή  
β) δελ έρνπλ παξαηεξεζεί ζπκπηψκαηα Ceratocystis 
platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. ζηνλ ηφπν 

παξαγσγήο ή ζην άκεζν πεξηβάιινλ απηνχ, απφ ηελ 
έλαξμε ηεο ηειεπηαίαο πιήξνπο βιαζηηθήο πεξηφδνπ». 

 

 
γ) Σν κέξνο B ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 
 
i) κεηά ην ζεκείν 6.3 παξεκβάιιεηαη ην αθφινπζν ζεκείν:  
 
«6.4. Ξπιεία ηνπ Platanus L., ζπκπεξη-

ιακβαλνκέλεο θαη ηεο μπιείαο ε νπνία 
δελ έρεη δηαηεξεζεί ζηε θπζηθή ηεο 
ζηξνγγπιή επηθάλεηα, θαηαγσγήο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο ή Αξκελίαο, 
Διβεηίαο ή ΖΠΑ  

Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ πνπ 
εθαξκφδνληαη γηα ηελ μπιεία πνπ 
αλαθέξεηαη ζην παξάξηεκα IV κέξνο A 
θεθάιαην I ζεκεία 5 θαη 7.1.2, θαη ζην 
παξάξηεκα IV κέξνο Α θεθάιαην II 
ζεκείν 2, θαηά πεξίπησζε, επίζεκε 
δήισζε φηη:  
α)Ζ μπιεία θαηάγεηαη απφ πεξηνρή 
απαιιαγκέλε απφ Ceratocystis platani 

Walter engelbr (J. M. Walter) Engelbr. & 
T. C. Harr., ζπληαγκέλε ζχκθσλα κε ηα 
ζρεηηθά δηεζλή θπηνυγεηνλνκηθά 
πξφηππα πεξί θπηνυγεηνλνκηθψλ 

UK».  
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κέηξσλ, 
 ή  
β) ππάξρεη απνδεηθηηθφ ζηνηρείν κε 
ζήκαλζε ―Kiln-dried‖, ―KD‖ ή άιιν 
δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν ζήκα επί ηεο 
μπιείαο ή επί ηεο ζπζθεπαζίαο ηεο 
ζχκθσλα κε ηελ ηξέρνπζα εκπνξηθή 
πξαθηηθή, φηη ε ελ ιφγσ μπιεία έρεη 
ππνζηεί μήξαλζε ζε θιίβαλν κε πγξαζία 
θάησ ηνπ 20 %, εθθξαδφκελε σο 
πνζνζηφ μεξάο κάδαο, θαηά ηε ζηηγκή 
ηεο παξαγσγήο, πνπ επηηπγράλεηαη κε 
ην θαηάιιειν πξφγξακκα ξχζκηζεο 
ρξφλνπ/ ζεξκνθξαζίαο, ή γ)ε μπιεία 
πξνέξρεηαη απφ πξνζηαηεπφκελε δψλε 
πνπ αλαγξάθεηαη ζηε δεμηά ζηήιε 

 
ii) Μεηά ην ζεκείν 12, παξεκβάιιεηαη ην αθφινπζν ζεκείν:  
 
«12.1. Φπηά Platanus L., πξνο θχηεπζε 
εθηφο ησλ ζπφξσλ πξνο ζπνξά, 
θαηαγσγήο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή 
Αξκελίαο, Διβεηίαο ή ΖΠΑ.  

Με ηελ επηθχιαμε ησλ απαηηήζεσλ πνπ 
εθαξκφδνληαη γηα ηα θπηά πνπ 
απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα IV 
κέξνο Α θεθάιαην I ζεκείν 12, θαη ζην 
παξάξηεκα IV κέξνο Α θεθάιαην II 
ζεκείν 8, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, 
επίζεκε δήισζε φηη:  
α) ηα θπηά θαζ' φιε ηελ πεξίνδν 
αλάπηπμήο ηνπο βξίζθνληαλ ζε πεξηνρή 
απαιιαγκέλε απφ Ceratocystis platani 

(J. M. Walter) Δngelbr. & T. C. Harr., 
ζπληαγκέλε ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά 
δηεζλή πξφηππα γηα ηα θπηνυγεηνλνκηθά 
κέηξα,  
ή  
β) ηα θπηά βξίζθνληαλ θαζ' φιε ηε 
δηάξθεηα ηεο αλάπηπμήο ηνπο ζε 
πξνζηαηεπφκελε δψλε πνπ αλαθέξεηαη 
ζηε δεμηά ζηήιε. 

UK».  

 
iii) ην ζεκείν 21, ην θείκελν ηεο ηξίηεο ζηήιεο [«Πξνζηαηεπκέλε(-εο) δψλε(-εο)»] αληηθαζίζηαηαη απφ ην εμήο: 
 

 «E [εθηφο ησλ απηνλφκσλ θνηλνηήησλ Aragon, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra θαη 
La Rioja, θαζψο θαη ηεο επαξρίαο Guipuzcoa (Υψξα ησλ Βάζθσλ), Comarcas Alt Vinalopó θαη El Vinalopó Mitjà ζηελ 
επαξρία Alicante θαη νη δήκνη Alborache θαη Turís ζηελ επαξρία Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Κνξζηθή), 
IRL (εθηφο ηεο πφιεο Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia- Romagna (επαξρίεο Parma 
θαη Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (εθηφο ησλ επαξρηψλ Mantua θαη Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, 
Sardegna, Sicilia, Σνscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (εθηφο ησλ επαξρηψλ Rovigo θαη Venezia, ησλ δήκσλ 
Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana ζηελ επαξρία Padova θαη ηεο 
πεξηνρήο πνπ βξίζθεηαη λφηηα ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ A4 ζηελ επαξρία Verona)], LV, LT [εθηφο ησλ δήκσλ Babtai θαη 
Kėdainiai (πεξηθέξεηα Kaunas)], P, SI (εθηφο ησλ πεξηθεξεηψλ Gorenjska, Koroška, Maribor θαη Notranjska, θαη ησλ 
δήκσλ Lendava θαη Renče-Vogrsko (λφηηα ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ H4)], SK [εθηφο ησλ δήκσλ Blahová, Čenkovce, 
Horné Mýto, Okoč, Topoľníky θαη Trhová Hradská (λνκφο Dunajská Streda), Hronovce θαη Hronské Kľačany (λνκφο 
Levice), Dvory nad Žitavou (λνκφο Nové Zámky), Málinec (λνκφο Poltár), Hrhov (λνκφο Rožňava), Veľké Ripňany 
(λνκφο Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše θαη Zatín (λνκφο Trebišov)], FI, UK (Βφξεηα Ηξιαλδία, 
Νήζνο ηνπ Μαλ θαη ηα λεζηά ησλ ζηελψλ ηεο Μάγρεο)».  

 
iv) ην ζεκείν 21.3), ην θείκελν ηεο ηξίηεο ζηήιεο [«Πξνζηαηεπκέλε(-εο) δψλε(-εο)»] αληηθαζίζηαηαη απφ ην εμήο: 
 

«E [εθηφο ησλ απηνλφκσλ θνηλνηήησλ Aragon, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra θαη 
La Rioja, θαζψο θαη ηεο επαξρίαο Guipuzcoa (Υψξα ησλ Βάζθσλ), Comarcas Alt Vinalopó θαη El Vinalopó Mitjà ζηελ 
επαξρία Alicante θαη νη δήκνη Alborache θαη Turís ζηελ επαξρία Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Κνξζηθή), 
IRL (εθηφο ηεο πφιεο Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia- Romagna (επαξρίεο Parma 
θαη Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (εθηφο ησλ επαξρηψλ Mantua θαη Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, 
Sardegna, Sicilia, Σνscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (εθηφο ησλ επαξρηψλ Rovigo θαη Venezia, ησλ δήκσλ 
Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana ζηελ επαξρία Padova θαη ηεο 
πεξηνρήο πνπ βξίζθεηαη λφηηα ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ A4 ζηελ επαξρία Verona)], LV, LT [εθηφο ησλ δήκσλ Babtai θαη 
Kėdainiai (πεξηθέξεηα Kaunas)), P, SI (εθηφο ησλ πεξηθεξεηψλ Gorenjska, Koroška, Maribor θαη Notranjska, θαη ησλ 
δήκσλ Lendava θαη Renče-Vogrsko (λφηηα ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ H4)], SK [εθηφο ησλ δήκσλ Blahová, Čenkovce, 
Horné Mýto, Okoč, Topoľníky θαη Trhová Hradská (λνκφο Dunajská Streda), Hronovce θαη Hronské Kľačany (λνκφο 
Levice), Dvory nad Žitavou (λνκφο Nové Zámky), Málinec (λνκφο Poltár), Hrhov (λνκφο Rožňava), Veľké Ripňany 
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(λνκφο Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše θαη Zatín (λνκφο Trebišov)], FI, UK (Βφξεηα Ηξιαλδία, 
Νήζνο ηνπ Μαλ θαη ηα λεζηά ησλ ζηελψλ ηεο Μάγρεο)».  

 
v) ην ζεκείν 24.1, ην θείκελν ηεο ηξίηεο ζηήιεο [«Πξνζηαηεπκέλε(-εο) δψλε(-εο)»] αληηθαζίζηαηαη απφ ην εμήο:  
 

«IRL, P [Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (δήκνη Alcobaça, 
Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche θαη Torres Vedras) θαη Trás-os-
Montes], FI, S, UK». 

 
vi) ην ζεκείν 24.2, ην θείκελν ηεο ηξίηεο ζηήιεο [«Πξνζηαηεπκέλε(-εο) δψλε(-εο)»] αληηθαζίζηαηαη απφ ην εμήο: 

«IRL, P [Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste (δήκνη Alcobaça, Alenquer, 
Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche θαη Torres Vedras) θαη Trás-os- Montes], 
FI, S, UK».  

 
vii) ην ζεκείν 24.3, ην θείκελν ηεο ηξίηεο ζηήιεο [«Πξνζηαηεπκέλε(-εο) δψλε(-εο)»] αληηθαζίζηαηαη απφ ην εμήο: 
 

«IRL, P [Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste (δήκνη Alcobaça, Alenquer, 
Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche θαη Torres Vedras) θαη Trás-os- Montes], 
FI, S, UK». 

 
 
5. Σν Παξάξηεκα V ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:  
 
α) Σν θεθάιαην II ηνπ κέξνπο Α ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:  
 

i) Σν ζεκείν 1.2 αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν: 
  

«1.2. Φπηά πξνο θχηεπζε, εθηφο απφ ηνπο ζπφξνπο πξνο ζπνξά, ησλ Platanus L., Populus L. and Beta vulgaris L.».  
 

ii) ην ζεκείν 1.10, ην ζηνηρείν α) αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν:  
 

«α) έρεη ιεθζεί ζην ζχλνιν ή ελ κέξεη απφ θσλνθφξα (Coniferales), εθηφο απφ απνθινησκέλε μπιεία,  
Castanea Mill., εθηφο απφ απνθινησκέλε μπιεία,  
Platanus L., ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο μπιείαο πνπ δελ έρεη δηαηεξήζεη ηε θπζηθή ζηξνγγπιή ηεο επηθάλεηα, 

 
θαη» 

 
β) ην κέξνο Β θεθάιαην Η ζεκείν 6 ζηνηρείν α), ε δεχηεξε πεξίπησζε αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ αθφινπζε:  
 

«—Platanus L., ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο μπιείαο πνπ δελ έρεη δηαηεξήζεη ηε θπζηθή ηεο ζηξνγγπιή επηθάλεηα, 
θαηαγσγήο Αξκελίαο, Διβεηίαο ή ΖΠΑ,». 26.6.2014 L 186/71 Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο EL». 
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