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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/2313,
annettu 13 päivänä joulukuuta 2017,
unionin alueella tapahtuvia siirtoja varten käytettävän kasvipassin sekä suoja-alueelle tuontia ja
suoja-alueella tapahtuvia siirtoja varten käytettävän kasvipassin muotoeritelmien vahvistamisesta
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU)
N:o 228/2013, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) N:o 1143/2014 muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 69/464/ETY,
74/647/ETY, 93/85/ETY, 98/57/EY, 2000/29/EY, 2006/91/EY ja 2007/33/EY kumoamisesta 26 päivänä lokakuuta 2016
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 (1) ja erityisesti sen 83 artiklan 7 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksen (EU) 2016/2031 83 artiklan 7 kohdassa siirretään komissiolle valta vahvistaa unionin alueella
tapahtuvia siirtoja varten käytettävien kasvipassien sekä suoja-alueelle tuontia ja suoja-alueella tapahtuvia siirtoja
varten käytettävien kasvipassien muotoeritelmät. Jotta voidaan varmistaa hyvä näkyvyys ja selkeä luettavuus, on
tärkeää, että kasvipasseilla on vakiomuoto. Tämä varmistaa myös sen, että kasvipassit ovat selkeästi erotettavissa
muista tiedoista tai etiketeistä.

(2)

Koska ne kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, joille tarvitaan kasvipassi, ovat erikokoisia ja niillä on erilaisia
ominaisuuksia, olisi kasvipassien muotoeritelmissä sallittava tietynasteinen jousto. Näin ollen jokaisessa kasvipassi
luokassa, joka sisältyy liitteen A–D kohtaan, pitäisi olla useita vaihtoehtoisia malleja, jotka mahdollistavat näiden
erojen huomioimisen, jotka liittyvät kasveihin, kasvituotteisiin tai muihin tavaroihin, joille tarvitaan kasvipassi.
Tämän lisäksi näiden mallien ei pitäisi erikseen määrittää kasvipassien kokoa, reunaviivan käyttöä, niiden
elementtien kokosuhteita ja niissä käytettäviä kirjasimia.

(3)

Kasvipassin elementit pitäisi järjestää suorakaiteen tai neliön muotoon, ja niiden tulisi olla selkeästi erotettuja
kaikesta muusta tekstistä tai kuvamateriaalista reunaviivan tai vastaavan avulla. Kuten kokemus on osoittanut,
tämä on tärkeää, jotta kasvipassien näkyvyys ja erotettavuus kaikista muista tiedoista tai etiketeistä paranee.

(4)

Oikeusvarmuuden vuoksi tätä asetusta olisi sovellettava samasta päivästä kuin asetusta (EU) 2016/2031.

(5)

Monet kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, joille myönnetään kasvipassi komission direktiivin 92/105/ETY (2)
mukaisesti ennen tämän asetuksen soveltamispäivää, ovat vieläkin markkinoilla tai niitä siirretään tämän
päivämäärän jälkeen. Koska mikään terveyteen liittyvä huolenaihe ei vaadi muotoeritelmien välitöntä
muuttamista, kasvipassien, jotka on myönnetty ennen 14 päivää joulukuuta 2019, olisi pysyttävä voimassa
14 päivää joulukuuta 2023 asti.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon
mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Kasvipassien mallit
1.
Unionin alueella tapahtuvia siirtoja varten käytettävän kasvipassin on vastattava jotakin liitteen A osassa esitettyä
mallia.
2.
Suoja-alueelle tuomista ja suoja-alueella tapahtuvia siirtoja varten käytettävän kasvipassin on vastattava jotakin
liitteen B osassa esitettyä mallia.
(1) EUVL L 317, 23.11.2016, s. 4.
(2) Komission direktiivi 92/105/ETY, annettu 3 päivänä joulukuuta 1992, tiettyjä kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita yhteisön sisällä
kuljetettaessa käytettävien kasvipassien standardoinnista ja kasvipassien myöntämistä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen
vahvistamisesta sekä niiden korvaamiseen liittyvistä edellytyksistä ja yksityiskohtaisista säännöistä (EYVL L 4, 8.1.1993, s. 22).
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3.
Yhdistetyn unionin alueella tapahtuvia siirtoja varten käytettävä kasvipassin ja asetuksen (EU) 2016/2031
83 artiklan 5 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun sertifiointietiketin on vastattava jotakin liitteen C osassa esitettyä
mallia.
4.
Yhdistetyn suoja-alueelle tuomista ja suoja-alueella tapahtuvia siirtoja varten käytetyn kasvipassin ja asetuksen (EU)
2016/2031 83 artiklan 5 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetun sertifiointietiketin on vastattava yhtä liitteen
D osassa esitettyä mallia.
2 artikla
Vaatimukset kasvipassien ominaisuuksille
Asetuksen (EU) 2016/2031 liitteessä VII vahvistetut kasvipassin elementit on järjestettävä suorakaiteen tai neliön
muotoon, ja niiden tulee olla luettavissa ilman visuaalisia apuvälineitä.
Niiden tulee olla reunaviivan sisäpuolella tai muuten selvästi erotettu kaikesta tekstistä ja kuvamateriaalista, jotta ne ovat
helposti nähtävissä ja selkeästi erotettavissa.
3 artikla
Voimaantulo
Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.
4 artikla
Soveltamispäivä
Tätä asetusta sovelletaan 14 päivästä joulukuuta 2019 alkaen.
Kasvipassit, jotka on myönnetty direktiivin 92/105/ETY nojalla ennen 14 päivää joulukuuta 2019, ovat voimassa
14 päivään joulukuuta 2023.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2017.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER
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LIITE

Tekninen eritelmä: Malleissa olevien kasvipassien koko, reunaviivojen käyttö, elementtien kokosuhteet ja kirjasimet ovat
vain esimerkkejä.
Unionin lippu voi olla värillinen tai mustavalkoinen, jossa tähdet voivat olla valkoisia ja tausta musta tai päinvastoin.
Selitteet
1.

Sanat ”Kasvipassi” tai ”Kasvipassi – SUOJA-ALUE” englanniksi ja tarvittaessa toisella unionin virallisella kielellä,
erotettuna vinoviivalla.

2.

Asianomaisten kasvilajien tai taksonien kasvitieteelliset nimet, kun on kyse kasveista ja kasvituotteista, tai muussa
tapauksessa asianomaisten tavaroiden ja valinnaisesti lajikkeiden nimet.

3.

Asetuksen (EU) 2016/2031 67 artiklan a alakohdassa tarkoitetun ISO 3166-1-alpha-2-standardin (1) mukainen sen
jäsenvaltion kaksikirjaiminen koodi, jossa kasvipassin myöntävä ammattimainen toimija on rekisteröity.

4.

Kyseisen ammattimaisen toimijan kirjaimin, numeerisesti tai aakkosnumeerisesti ilmoitettu kansallinen rekisteröin
tinumero.

5.

Tarvittaessa asianomaisen kasvin, kasvituotteen tai muun tavaran jäljitettävyyskoodi.

6.

Tarvittaessa jäljitettävyyskoodia täydentävä yksilöllinen viivakoodi, QR-koodi, hologrammi, siru tai muu tunniste.

7.

Tarvittaessa asetuksen (EU) 2016/2031 67 artiklan a alakohdassa tarkoitetun ISO 3166-1-alpha-2-standardin
mukainen alkuperäjäsenvaltion tai -valtioiden kaksikirjaiminen koodi tai koodit.

8.

Tarvittaessa alkuperämaana olevan kolmannen maan tai alkuperämaina olevien kolmansien maiden nimet tai niiden
ISO 3166-1-alpha-2-standardissa tarkoitetut kaksikirjaimiset koodit.

9.

Suoja-aluekaranteenituhoojien tieteelliset nimet tai asetuksen (EU) 2016/2031 32 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut
kyseisille tuhoojille osoitetut koodit.

10. Tarvittavat tiedot neuvoston direktiivin 66/401/ETY (2) 10 artiklan 1 kohdassa, neuvoston direktiivin
66/402/ETY (3) 10 artiklan 1 kohdassa, neuvoston direktiivin 68/193/ETY (4) 10 artiklan 1 kohdassa, neuvoston
direktiivin 2002/54/EY (5) 12 artiklassa, neuvoston direktiivin 2002/55/EY (6) 28 artiklan 1 kohdassa, neuvoston
direktiivin 2002/56/EY (7) 13 artiklan 1 kohdassa ja neuvoston direktiivin 2002/57/EY (8) 12 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetun siementen ja lisäysaineiston virallista etikettiä varten ja neuvoston direktiivin 2008/90/EY (9) 9 artiklan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun esiperus-, perus- tai sertifioidun aineiston virallista etikettiä varten.

(1) ISO 3166-1:2006, Maiden ja niiden hallintoalueiden nimien tunnukset – Osa 1: Maiden nimien tunnukset. Kansainvälinen standardisoi
misjärjestö, Geneve.
(2) Neuvoston direktiivi 66/401/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1966, rehukasvien siementen pitämisestä kaupan (EYVL 125,
11.7.1966, s. 2298/66).
(3) Neuvoston direktiivi 66/402/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1966, viljakasvien siementen pitämisestä kaupan (EYVL 125,
11.7.1966, s. 2309/66).
(4) Neuvoston direktiivi 68/193/ETY, annettu 9 päivänä huhtikuuta 1968, viiniköynnöksen kasvullisen lisäysaineiston pitämisestä kaupan
(EYVL L 93, 17.4.1968, s. 15).
(5) Neuvoston direktiivi 2002/54/EY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, juurikkaiden siementen pitämisestä kaupan (EYVL L 193,
20.7.2002, s. 2).
(6) Neuvoston direktiivi 2002/55/EY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, vihannesten siementen pitämisestä kaupan (EYVL L 193,
20.7.2002, s. 33).
(7) Neuvoston direktiivi 2002/56/EY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, siemenperunoiden pitämisestä kaupan (EYVL L 193, 20.7.2002,
s. 60).
(8) Neuvoston direktiivi 2002/57/EY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan (EYVL L 193,
20.7.2002, s. 74).
(9) Neuvoston direktiivi 2008/90/EY, annettu 29 päivänä syyskuuta 2008, hedelmäntuotantoon tarkoitettujen hedelmäkasvien ja niiden
lisäysaineiston pitämisestä kaupan (EUVL L 267, 8.10.2008, s. 8).
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Asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen unionin alueella tapahtuvia siirtoja varten
käytettävien kasvipassien mallit
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Asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen suoja-alueelle tuomista ja suoja-alueella tapahtuvia
siirtoja varten käytettävien kasvipassien mallit
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Yhdistettyjen unionin alueella tapahtuvia siirtoja varten käytettävien kasvipassien ja 1 artiklan
3 kohdassa tarkoitettujen sertifiointietikettien mallit
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Yhdistettyjen suoja-alueelle tuomista ja suoja-alueella tapahtuvia siirtoja varten käytettävien
kasvipassien ja 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen sertifiointietikettien mallit
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