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ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 
ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ  

 
ΘΕΜΑ: «Pseudomonas syringae pv. actinidiae: Αποστολή της Εκτελεστικής Απόφασης 2017/198/ΕΕ 

της Επιτροπής» 
 
ΣΧΕΤ.:  
Α. το έγγραφο 2909/29694/15.03.2017 του Τµήµατος Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου της ∆/νσης Προστασίας 
Φυτικής Παραγωγής, της Γενικής ∆/νσης Βιώσιµης Φυτικής Παραγωγής, του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων (Υπ.Α.Α. & Τ.), µε θέµα «Αποστολή της Εκτελεστικής Απόφασης της 
Επιτροπής 2017/198/ΕΕ»· 

Β. τα έγγραφά µας1 προς εσάς:  
i.      4165/12.10.2015, µε θέµα «Pseudomonas syringae pv. actinidiae: Ι Φυτοϋγειονοµικό καθεστώς    

& ΙΙ. Εξέλιξη της ασθένειας στην Ελλάδα»·  
ii.    7845/30.05.2014, µε θέµα «Αποστολή ορθών πρακτικών δενδροκοµικής υγιεινής σε οπωρώνες 

ακτινιδίου» και  
iii.     οικ. 7835/30.05.2014, µε θέµα «Πρώτη αναφορά της παρουσίας του Pseudomonas syringae pv. 

actinidiae στη χώρα µας». 
 
 
Σας υπενθυµίζουµε (βλ. έγγραφό µας Βi) ότι όσον αφορά τη σχετική µε το Pseudomonas syringae pv. 
actinidiae φυτοϋγειονοµική νοµοθεσία ο εν λόγω επιβλαβής οργανισµός καραντίνας2 δεν αναφέρεται στα 
Παραρτήµατα της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ3 του Συµβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί µέτρων κατά της 
                                                 
1 Τα σχετικά µε το Pseudomonas syringae pv. actinidiae έγγραφά µας βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα 
http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=745 του ιστοτόπου της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr), στον αφιερωµένο στα «Φυτοπαθογόνα καραντίνας» 
ιστοχώρο. 
 
2 «Αποµονωµένος επιβλαβής οργανισµός» (“Quarantine pest”): επιβλαβής οργανισµός µε ενδεχόµενη οικονοµική σηµασία για 
την περιοχή η οποία κινδυνεύει από αυτόν και στην οποία δεν είναι ακόµη παρών, ή είναι παρών αλλά δεν έχει εξαπλωθεί ευρέως 
και βρίσκεται υπό αποτελεσµατικό επίσηµο έλεγχο [Ν. 3495/2006 (Α΄ 215), µε θέµα «Κύρωση του νέου αναθεωρηµένου 
κειµένου της ∆ιεθνούς Σύµβασης Προστασίας Φυτών»] [Α pest of potential economic importance to the area endangered thereby 
and not yet present there, or present but not widely distributed and being officially controlled (International Plant Protection 
Convention)]. 
 
3 Η Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συµβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί µέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισµών 
επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας, ενσωµατώθηκε στην 
εθνική φυτοϋγειονοµική νοµοθεσία µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα (Π.∆.) 365/2002 (Α΄ 307), µε θέµα «Μέτρα προστασίας κατά 
της εισαγωγής από άλλο κράτος µέλος ή τρίτη χώρα στη Χώρα ή µέσω αυτής σε άλλο κράτος µέλος της Κοινότητας οργανισµών 
επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 
2000/29/ΕΚ του Συµβουλίου και των Οδηγιών 92/90/ΕΟΚ, 93/50/ΕΟΚ, 93/51/ΕΟΚ, 94/3/ΕΟΚ, 2001/32/ΕΚ, 2001/33/ΕΚ, 
2002/28/EK και 2002/29/ΕΚ της Επιτροπής». 
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εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισµών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της 
εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας, η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική φυτοϋγειονοµική 
νοµοθεσία µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα (Π.∆.) 365/2002 (Α΄ 307). Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/29/ΕΚ και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 3 τρίτη περίοδος, εξέδωσε την 
Εκτελεστική Απόφαση 2012/756/ΕΕ της Επιτροπής, την οποία σας είχαµε αποστείλει µε το Biii παραπάνω 
σχετικό έγγραφό µας, µέσω της οποίας θέσπισε µέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης 
στην Ένωση του P. syringae pv. actinidiae, παθογόνου αιτίου της ασθένειας µε το κοινό όνοµα 
«βακτηριακό έλκος4 της ακτινιδιάς» (Bacterial canker5 of kiwifruit).  Η εν λόγω Εκτελεστική 
Απόφαση έληξε στις 31 Μαρτίου 2016. Ωστόσο, λόγω του συνεχιζόµενου φυτοϋγειονοµικού κινδύνου από 
το P. syringae pv. actinidiae, πολλά κράτη µέλη ζήτησαν να εξακολουθήσουν να ισχύουν τα µέτρα της 
Εκτελεστικής Απόφασης 2012/756/ΕΕ. Για τον λόγο αυτό, µε την Εκτελεστική Απόφαση 2017/198/ΕΕ 
θεσπίστηκαν τα ίδια µέτρα µε τα µέτρα που προβλέπονταν στην Εκτελεστική Απόφαση 2012/756/ΕΕ 
όσον αφορά την εισαγωγή στην Ένωση φυτών προς φύτευση του γένους Actinidia από τρίτες χώρες, 
καθώς και τη διακίνησή τους στο εσωτερικό της Ένωσης.  
  
 Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγγράφων, σας διαβιβάζουµε συνηµµένα την Εκτελεστική 
Απόφαση 2017/198/ΕΕ της Επιτροπής της 2ας Φεβρουαρίου 2017 «όσον αφορά τα µέτρα για την πρόληψη 
της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, 
Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto». Η εν λόγω Απόφαση λήγει στις 31 Μαρτίου 2020. Υπενθυµίζουµε 
ότι καθώς η διακίνηση µολυσµένου πολλαπλασιαστικού υλικού, πρωτίστως, αλλά και η γύρη ευθύνονται 
για τη διασπορά του παθογόνου µεταξύ µακρινών περιοχών ή µεταξύ χωρών, τα κυριότερα σηµεία της 
Απόφασης, έχουν ως εξής: 
 

Ι.    Απαγορεύεται η εισαγωγή ή η εξάπλωση εντός της Ένωσης του P. syringae pv. actinidiae. 
 
ΙΙ.  Ζωντανή γύρη και φυτά που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά, Actinidia, 

καταγωγής τρίτων χωρών επιτρέπεται να εισάγονται στην Ένωση µόνον εάν συνοδεύονται από 
                                                                                                                                                                                
 
4 Το P. syringae pv. actinidiae προκαλεί µεταξύ άλλων συµπτωµάτων έλκη (Εικ. 1) σε κορµούς, κύριους και δευτερεύοντες 
κλάδους και - το πιο σαφές σύµπτωµα της ασθένειας - βακτηριακή εξίδρωση, η οποία έχει αρχικά τη µορφή σταγονιδίων 
γαλακτόχρωµου υγρού και αργότερα αυξάνεται ποσοτικά, καθίσταται πυκνόρρευστη και αποκτά λόγω οξείδωσης το ερυθρωπό 
χρώµα της σκουριάς προκαλώντας µεταχρωµατισµό του φλοιού στα σηµεία από όπου εξέρχεται. (Τα συµπτώµατα της 
ασθένειας περιγράφονται στο Βi παραπάνω σχετικό έγγραφό µας: 
http://www.pkm.gov.gr/inst/pkm/gallery///PKM%20file s/fyt_zoiki_paragogi_thes/tm_poiot_fut_elegxou/Pseudomonas%20
syringae%20pv.%20actinidiae%20Φυτοϋγειονοµικό%20καθεστώς%20στην%20Ελλάδα%20και%20Εξέλιξη%20της%20
ασθένειας%20στη%20χώρα%20µας.pdf ). 
 

 
Εικ. 1: Έλκος σε πρέµνο ακτινιδιάς. Την άνοιξη οι προσβεβληµένοι από το βακτήριο Pseudomonas syringae pv. actinidiae 
κορµοί και κλάδοι ακτινιδιάς παρουσιάζουν έλκη, από τα οποία συνήθως εξέρχεται βακτηριακή εξίδρωση µε ερυθρωπό χρώµα 
σκουριάς.  
 
5 Έλκος (Canker): Εντοπισµένη διάβρωση των ιστών του κορµού, κλάδων, κλαδίσκων και άλλων µερών του φυτού που 
εξελίσσεται σε βυθισµένη πληγή, η οποία φθάνει µερικές φορές µέχρι τον κεντρικό κύλινδρο ο οποίος αποκαλύπτεται. Η πληγή 
περιβάλλεται µε διογκωµένο επουλωτικό ιστό, πολλές φορές σε µορφή συγκεντρικών δακτυλίων, πράγµα που δείχνει την πρόοδο 
της µολύνσεως και τη διαδοχική αντίδραση του ξενιστή. Εκτός από τα παραπάνω τυπικής µορφής έλκη, σαν έλκη 
χαρακτηρίζονται επίσης διαβρώσεις και νεκρώσεις του φλοιού καθόλου ή ελάχιστα βυθισµένες και χωρίς εµφάνιση στην 
περιφέρεια επουλωτικού ιστού (Λεξικό Φυτοπαθολογικών Όρων της ελληνικής Φυτοπαθολογικής Εταιρείας, 1984) [A necrotic, 
often sunken, lesion on a stem, branch, or twig of a plant (Agrios, 2005 & Illustrated Glossary of Plant Pathology of APS)] 
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Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας, το οποίο περιλαµβάνει, υπό τον τίτλο «Πρόσθετη δήλωση», τις 
πληροφορίες που καθορίζονται στα σηµεία 2 και 3 του Τµήµατος 1 του Παραρτήµατος Ι της εν 
λόγω Απόφασης.  

   Μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής τους, ζωντανή γύρη και φυτά που προορίζονται για 
φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά, Actinidia, µπορούν να διακινούνται εντός της Ένωσης 
µόνον εφόσον συνοδεύονται από φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο6 το οποίο συντάσσεται και 
εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 92/105/ΕΟΚ7. 

 
ΙΙΙ. Ζωντανή γύρη και φυτά που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά, Actinidia, 

καταγωγής Ε.Ε. επιτρέπεται να διακινηθούν εντός της Ένωσης µόνον εφόσον συνοδεύονται από 
φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο, το οποίο συντάσσεται και εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
οδηγίας 92/105/ΕΟΚ, η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική φυτοϋγειονοµική νοµοθεσία µε το Π.∆. 
30/2006 (Α΄ 28), και εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο σηµείο 2 του 
Παραρτήµατος ΙΙ της εν λόγω Απόφασης.  

 
 Επισηµαίνουµε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Π.∆. 365/2002 (Α΄307) προβλέπονται διοικητικές και 
ποινικές κυρώσεις [βλ. άρθρο 34α και άρθρο 35, αντίστοιχα, του Ν. 2147/1952 (Α΄ 155) όπως ο νόµος αυτός 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 2538/1997 (Α΄ 242)] «σε κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που 
δραστηριοποιείται στην παραγωγή ή στην εµπορία φυτών, φυτικών προϊόντων και λοιπών αντικειµένων τα 
οποία διακινούν φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείµενα χωρίς να φέρουν επί της συσκευασίας τους ή επ’ 
αυτών το νόµιµο φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο ή πιστοποιητικό φυτοϋγείας, όπου αυτό απαιτείται από τις 
κείµενες φυτοϋγειονοµικές διατάξεις, ή παραποιούν αυτά» και σε όσους ασκούν την παραπάνω δραστηριότητα 
χωρίς να είναι εγγεγραµµένοι στο Φυτοϋγειονοµικό Μητρώο. 
 

 

Μ.Ε.Π. 
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 
 

∆Ρ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 

 
 
 
Συνηµµένο:  
 
I. α. & β. Η Εκτελεστική Απόφαση 2017/198/ΕΕ της Επιτροπής της 2ας Φεβρουαρίου 2017 «όσον αφορά τα µέτρα για την 
πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, 
Ichikawa, Tsuyumu & Goto», στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, αντίστοιχα [δώδεκα (12) φύλλα]. 
 
                                                 
6 Σύµφωνα µε το σηµείο στ του άρθρου 2 του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 365/2002 (Α΄307), το φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο:  
είναι µια επίσηµη ετικέτα που πιστοποιεί ότι τηρούνται οι διατάξεις του εν λόγω διατάγµατος όσον αφορά τις φυτοϋγειονοµικές 
προδιαγραφές και τις ειδικές απαιτήσεις και η οποία για το σκοπό αυτό:  
─ είναι τυποποιηµένη σε κοινοτικό επίπεδο για τα διάφορα είδη φυτών ή φυτικών προϊόντων και  
─ «εγκρίνεται το περιεχόµενο και ο τύπος του από τις εξουσιοδοτηµένες υπηρεσίες και χορηγείται σύµφωνα µε τις διατάξεις 
εφαρµογής που αφορούν τις ιδιαιτερότητες της διαδικασίας χορήγησης φυτοϋγειονοµικών διαβατηρίων». 
 
7 Η οδηγία 92/105/ΕΟΚ, της Επιτροπής της 3ης ∆εκεµβρίου 1992, «για τον καθορισµό τυποποιηµένων φυτοϋγειονοµικών 
διαβατηρίων που πρέπει να χρησιµοποιούνται για τη µετακίνηση ορισµένων φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειµένων 
εντός της Κοινότητας και για τον καθορισµό των λεπτοµερών διαδικασιών που συνδέονται µε την έκδοση των εν λόγω 
φυτοϋγειονοµικών διαβατηρίων καθώς επίσης και µε τις προϋποθέσεις και τις λεπτοµερείς διαδικασίες που αφορούν την 
αντικατάστασή τους» ενσωµατώθηκε στην εθνική φυτοϋγειονοµική νοµοθεσία µε το Π.∆. 30/2006 (Α΄ 28), µε θέµα 
«Καθορισµός τυποποιηµένων φυτοϋγειονοµικών διαβατηρίων που χρησιµοποιούνται για τη διακίνηση ορισµένων φυτών, 
φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειµένων εντός της Χώρας και από τη Χώρα προς τα άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Κ. και των 
λεπτοµερών διαδικασιών που σχετίζονται µε την έκδοση τέτοιων φυτοϋγειονοµικών διαβατηρίων και των προϋποθέσεων και των 
λεπτοµερών διαδικασιών για την αντικατάστασή τους, σε συµµόρφωση προς τις Οδηγίες 92/105/ΕΟΚ και 2005/17/ΕΚ της 
Επιτροπής.». 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
ΠΡΟΣ: 
1. Παραγωγούς πολλαπλασιαστικού υλικού και καρπών ακτινιδιάς της Μ.Ε. Θεσ/νίκης (Με απόδειξη)  
 
2. ∆ιακινητές φυτών της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης εγγεγραµµένους στο Μητρώο για τη δυνατότητα χρήσης φυτοϋγειονοµικού 

διαβατηρίου [Υπ’ όψιν υπευθύνων φυτοϋγειονοµικών θεµάτων (Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)]. 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων 

Γεν. ∆/νση Βιώσιµης Φυτικής Παραγωγής 
∆/νση Προστ. Φυτ. Παραγωγής 
Τµήµα Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου 
Λ. Συγγρού 150, 176 71 Καλλιθέα 
 

2. Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.) Θεσσαλονίκης 
Ταχ. Θυρ. 60436, Θέρµη 
570 01 Θεσσαλονίκη 
Ηλεκτρονική ∆/νση: pkpfpe7@otenet.gr 
 

3. Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης Θεσ/νίκης [Πρώην Κέντρο Ελέγχου Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου 
Λιπασµάτων (ΚΕ.Π.Π.Υ.Ε.Λ.) Θεσ/νίκης] 
Λ. Γεωργικής Σχολής, 570 01 Θέρµη Θεσσαλονίκης 
 

4. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονοµίας Π.Κ.Μ. κου Θεοφάνη Παπά 
 
5. κα Κωνσταντία Σαλογιάννου, Αν. Προϊσταµένη της Γενικής ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας &Κτηνιατρικής 
 
6. Γραφείο Τύπου Π.Κ.Μ. 

Τηλεοµοιότυπο: 2310 424125, Ηλεκτρονική ∆/νση: press@pkm.gov.gr (Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)  
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15. Τελωνεία Μ.Ε. Θεσσαλονίκης 
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/198 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 2ας Φεβρουαρίου 2017 

όσον αφορά τα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του Pseudomonas 
syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2017) 460] 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην 
Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της 
Κοινότητας (1), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 3 τρίτη περίοδος, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1)  Η εκτελεστική απόφαση 2012/756/ΕΕ της Επιτροπής (2) θέσπισε μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της 
εξάπλωσης στην Ένωση του Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, στο 
εξής «ο εν λόγω οργανισμός», που είναι ο αιτιολογικός παράγοντας του καρκινώματος του ακτινιδίου. Η εν λόγω 
εκτελεστική απόφαση έληξε στις 31 Μαρτίου 2016. 

(2)  Πολλά κράτη μέλη ζήτησαν να εξακολουθήσουν να ισχύουν τα μέτρα της εκτελεστικής απόφασης 2012/756/ΕΕ, λόγω 
του συνεχιζόμενου φυτοϋγειονομικού κινδύνου από τον εν λόγω οργανισμό. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να 
θεσπιστούν τα ίδια μέτρα με τα μέτρα που προβλέπονται στην εν λόγω εκτελεστική απόφαση όσον αφορά την εισαγωγή 
στην Ένωση φυτών προς φύτευση του είδους Actinidia Lindl. (στο εξής «τα εν λόγω φυτά») από τρίτες χώρες, καθώς και 
την κυκλοφορία τους στο εσωτερικό της Ένωσης. 

(3)  Επιπλέον, μέσω της εμπειρίας που αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή της εκτελεστικής απόφασης 2012/756/ΕΕ 
διαπιστώνεται ότι η καταστροφή όλων των εν λόγω φυτών ή οι μεμονωμένες δοκιμασίες ως ισοδύναμες εναλλακτικές 
δυνατότητες για τους μακροσκοπικούς ελέγχους συνιστούν επίσης κατάλληλα μέτρα ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση 
του εν λόγω οργανισμού εντός ορισμένων ζωνών και ότι τα εν λόγω μέτρα παρέχουν εξίσου αποτελεσματική αντίδραση 
σε περίπτωση εκδήλωσης εστίας του εν λόγω οργανισμού, κατά συνέπεια τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να επιτρέπονται 
και για τα εν λόγω φυτά καταγωγής Ένωσης ή τρίτων χωρών. Επιπλέον, μέσω της εμπειρίας διαπιστώνεται επίσης ότι για 
την επίτευξη των στόχων της παρούσας απόφασης επαρκεί μια ζώνη πλάτους 100 m αντί για 500 m γύρω από περιοχή 
παραγωγής ή εγκατάσταση παραγωγής απαλλαγμένη από επιβλαβείς οργανισμούς, με βαθμό απομόνωσης και 
προστασίας από το εξωτερικό περιβάλλον που αποκλείει αποτελεσματικά τον εν λόγω οργανισμό. 

(4)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει, εφόσον απαιτείται, να προσαρμόσουν τη νομοθεσία τους ούτως ώστε να συμμορφωθούν με 
την παρούσα απόφαση. 

(5)  Η παρούσα απόφαση ισχύει έως τις 31 Μαρτίου 2020, ούτως ώστε να υπάρξει χρόνος για την παρακολούθηση της 
εξέλιξης της κατάστασης. 

(6)  Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, 
τροφίμων και ζωοτροφών, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1 

Απαγόρευση επιβλαβούς οργανισμού Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, 
Ichikawa, Tsuyumu & Goto 

Απαγορεύεται η εισαγωγή ή η εξάπλωση εντός της Ένωσης του Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, 
Ichikawa, Tsuyumu & Goto, στο εξής «ο εν λόγω οργανισμός». 
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(1) ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1. 
(2) Εκτελεστική απόφαση 2012/756/ΕΕ της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2012, όσον αφορά τα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της 

εξάπλωσης στην Ένωση του Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto (ΕΕ L 335 της 7.12.2012, 
σ. 49). 



Άρθρο 2 

Εισαγωγή στην Ένωση του Actinidia Lindl. 

Ζωντανή γύρη και φυτά που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά, Actinidia Lindl. στην Ένωση (στο εξής 
«τα εν λόγω φυτά»), καταγωγής τρίτων χωρών επιτρέπεται να εισάγονται στην Ένωση μόνον εάν συμμορφώνονται με τις ειδικές 
απαιτήσεις για την εισαγωγή όπως ορίζονται στο παράρτημα I. 

Άρθρο 3 

Διακίνηση των συγκεκριμένων φυτών στο εσωτερικό της Ένωσης 

Τα συγκεκριμένα φυτά μπορούν να διακινούνται εντός της Ένωσης μόνον εάν συμμορφώνονται με τις ειδικές απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα II. 

Άρθρο 4 

Έρευνες και κοινοποιήσεις σχετικά με τον συγκεκριμένο οργανισμό 

1. Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν επίσημες ετήσιες έρευνες για την παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού στα 
συγκεκριμένα φυτά. 

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη έως τις 
31 Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το έτος της έρευνας. 

2. Σε περίπτωση που ένας επαγγελματίας υποπτεύεται ή διαπιστώνει ότι ο συγκεκριμένος οργανισμός είναι παρών στα φυτά, 
σε φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του επαγγελματία, και σε περιοχή στην οποία η 
παρουσία του εν λόγω οργανισμού ήταν προηγουμένως άγνωστη, ενημερώνει αμέσως τον αρμόδιο επίσημο φορέα, προκειμένου 
ο εν λόγω φορέας να προβεί στις δέουσες ενέργειες. Ανάλογα με την περίπτωση, ο επαγγελματίας λαμβάνει αμέσως μέτρα για 
την παρεμπόδιση της εγκατάστασης και της εξάπλωσης του συγκεκριμένου οργανισμού. 

Άρθρο 5 

Συμμόρφωση 

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν για να συμμορφωθούν με την παρούσα 
απόφαση. 

Άρθρο 6 

Εφαρμογή 

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται έως τις 31 Μαρτίου 2020. 

Άρθρο 7 

Αποδέκτες 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. 

Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2017. 

Για την Επιτροπή 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Μέλος της Επιτροπής  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Ειδικες απαιτησεις για την εισαγωγη στην ενωση οπως αναφερεται στο αρθρο 2 

ΤΜΗΜΑ I 

Φυτοϋγειονομικο πιστοποιητικο  

1. Τα εν λόγω φυτά που προέρχονται από τρίτες χώρες πρέπει να συνοδεύονται από το φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό που 
αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii) πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2000/29/ΕΚ (στο εξής «το πιστοποιητικό»), 
το οποίο περιλαμβάνει, υπό τον τίτλο «Πρόσθετη δήλωση», τις πληροφορίες που καθορίζονται στα σημεία 2 και 3.  

2. Το πιστοποιητικό περιλαμβάνει τις πληροφορίες ότι πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α)  Τα εν λόγω φυτά αναπτύχθηκαν καθ' όλη την περίοδο της ζωής τους σε χώρα στην οποία ο εν λόγω οργανισμός είναι 
γνωστό ότι δεν έχει εμφανιστεί. 

β)  Τα εν λόγω φυτά καθ' όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους βρίσκονταν σε περιοχή απαλλαγμένη από επιβλαβείς 
οργανισμούς, που έχει καθοριστεί, όσον αφορά τον εν λόγω οργανισμό, από την εθνική υπηρεσία προστασίας φυτών (στο 
εξής «η NPPO») της χώρας καταγωγής σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο του FAO για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα (στο 
εξής «το ISPM») αριθ. 4 (1). 

γ)  Τα εν λόγω φυτά έχουν παραχθεί σε περιοχή παραγωγής ή σε εγκατάσταση παραγωγής απαλλαγμένη από τον εν λόγω 
επιβλαβή οργανισμό, που έχει καθοριστεί από τον NPPO σύμφωνα με το ISPM του FAO αριθ. 10 (2). Τα εν λόγω φυτά 
έχουν καλλιεργηθεί σε εγκατάσταση με βαθμό απομόνωσης και προστασίας από το εξωτερικό περιβάλλον που αποκλείει 
αποτελεσματικά τον εν λόγω οργανισμό. Στην περιοχή ή την εγκατάσταση αυτή τα εν λόγω φυτά έχουν υποβληθεί σε 
επίσημη επιθεώρηση δύο φορές την πλέον κατάλληλη χρονική περίοδο για τη διαπίστωση συμπτωμάτων της μόλυνσης 
κατά την τελευταία πλήρη βλαστική περίοδο πριν από την εξαγωγή και διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγμένα από τον εν 
λόγω οργανισμό. 

Η εν λόγω περιοχή ή εγκατάσταση παραγωγής περιβάλλεται από ζώνη ακτίνας τουλάχιστον 100 m όταν συντρέχει μία 
από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

i)  έχουν διεξαχθεί επίσημες επιθεωρήσεις δύο φορές την πλέον κατάλληλη στιγμή για την ανίχνευση συμπτωμάτων της 
μόλυνσης κατά την τελευταία πλήρη βλαστική περίοδο πριν από την εξαγωγή και τυχόν εν λόγω φυτά που 
παρουσίαζαν συμπτώματα μόλυνσης που διαπιστώθηκαν κατά τις εν λόγω επιθεωρήσεις καταστράφηκαν αμέσως· 

ii)  όλα τα εν λόγω φυτά έχουν καταστραφεί αμέσως· 

iii)  καθένα από τα εν λόγω φυτά υποβάλλεται τακτικά σε εξετάσεις την πλέον κατάλληλη χρονική περίοδο και 
διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγμένο από τον εν λόγω οργανισμό· 

δ)  Τα εν λόγω φυτά έχουν παραχθεί σε περιοχή παραγωγής απαλλαγμένη από επιβλαβείς οργανισμούς που έχει καθοριστεί 
όσον αφορά τον εν λόγω οργανισμό από τη NPPO σύμφωνα με το ISPM του FAO αριθ. 10. Στην περιοχή αυτή τα εν 
λόγω φυτά έχουν υποβληθεί σε επίσημη επιθεώρηση, σε δειγματοληψία και σε εξέταση δύο φορές την πλέον κατάλληλη 
χρονική περίοδο κατά την τελευταία πλήρη βλαστική περίοδο πριν από την εξαγωγή και διαπιστώθηκε ότι είναι 
απαλλαγμένα από τον εν λόγω οργανισμό. 

Η εν λόγω περιοχή παραγωγής περιβάλλεται από ζώνη ακτίνας τουλάχιστον 4 500 m όταν συντρέχει μία από τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 

i)  έχουν διεξαχθεί επίσημες επιθεωρήσεις, δειγματοληψίες και εξετάσεις σε όλη την εν λόγω ζώνη δύο φορές την πλέον 
κατάλληλη χρονική περίοδο κατά την τελευταία πλήρη βλαστική περίοδο πριν από την εξαγωγή των φυτών. Η 
παρουσία του εν λόγω οργανισμού δεν έχει διαπιστωθεί κατά τις επίσημες επιθεωρήσεις, δειγματοληψίες και 
εξετάσεις· 

ii)  όλα τα εν λόγω φυτά σε ακτίνα 500 m από την εν λόγω περιοχή παραγωγής καταστράφηκαν αμέσως· 

iii)  καθένα από τα εν λόγω φυτά σε ακτίνα 500 m από την εν λόγω περιοχή παραγωγής υποβάλλεται τακτικά σε 
εξετάσεις την πλέον κατάλληλη χρονική περίοδο και διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγμένο από τον εν λόγω 
οργανισμό. 
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(1) Απαιτήσεις για την καθιέρωση ζωνών απαλλαγμένων από επιβλαβείς οργανισμούς. ISPM αριθ. 4 (1995), Ρώμη IPPC, FAO 2016. 
(2) Απαιτήσεις για τον καθορισμό του καθεστώτος απαλλαγμένου από επιβλαβείς οργανισμούς τόπου παραγωγής και απαλλαγμένης από επιβλαβείς 

οργανισμούς εγκατάστασης παραγωγής. ISPM αριθ. 10 (1999), Ρώμη IPPC, FAO 2016. 



Στην περίπτωση των σημείων ii) και iii), όλα τα εν λόγω φυτά που βρίσκονται εντός της εν λόγω ζώνης, σε απόσταση 
500 έως 4 500 m από την περιοχή παραγωγής έχουν καταστραφεί ή υποβληθεί σε εξετάσεις σύμφωνα με πρόγραμμα 
δειγματοληψίας ικανό να επιβεβαιώνει, με αξιοπιστία 99 %, ότι το επίπεδο παρουσίας του εν λόγω οργανισμού στα εν 
λόγω φυτά είναι χαμηλότερο του 0,1 %.  

3. Όταν παρέχονται τα στοιχεία που αναφέρονται στο σημείο 2 στοιχείο γ) ή δ), το ανωτέρω πιστοποιητικό, επιπλέον, 
περιλαμβάνει την πληροφορία ότι πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α)  Τα εν λόγω φυτά προέρχονται απευθείας από μητρικά φυτά που αναπτύχθηκαν υπό συνθήκες που πληρούν τις 
προϋποθέσεις του σημείου 2 στοιχείο α) ή β) ή γ). 

β)  Τα εν λόγω φυτά προέρχονται απευθείας από μητρικά φυτά, τα οποία έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε ατομική 
εργαστηριακή εξέταση που επιβεβαιώνει την απουσία του εν λόγω οργανισμού. 

γ)  Τα εν λόγω φυτά εξετάστηκαν βάσει σχεδίου δειγματοληψίας ικανό να επιβεβαιώνει, με αξιοπιστία 99 %, ότι το επίπεδο 
παρουσίας του εν λόγω οργανισμού στα εν λόγω φυτά είναι χαμηλότερο του 0,1 %.  

4. Όταν παρέχονται οι πληροφορίες που αναφέρονται στο σημείο 2 β), η ονομασία της απαλλαγμένης από επιβλαβείς 
οργανισμούς περιοχής πρέπει να περιλαμβάνεται στη θέση «τόπος καταγωγής» του πιστοποιητικού. 

ΤΜΗΜΑ II 

Ελεγχος 

Τα εν λόγω φυτά τα οποία εισάγονται στην Ένωση συνοδευόμενα από φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό που πληροί τις 
προϋποθέσεις του τμήματος I πρέπει να υποβάλλονται σε αυστηρή επιθεώρηση και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, σε δοκιμασία για 
την παρουσία του εν λόγω οργανισμού, στο σημείο εισόδου ή στον τόπο προορισμού όπως καθορίζεται σύμφωνα με την οδηγία 
2004/103/ΕΚ (1). 

Σε περίπτωση που τα εν λόγω φυτά εισάγονται στην Ένωση μέσω κράτους μέλους άλλου από το κράτος μέλος προορισμού των 
εν λόγω φυτών, ο επίσημος αρμόδιος φορέας του κράτους μέλους εισόδου προβαίνει σε σχετική κοινοποίηση στον επίσημο 
αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους προορισμού.  
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(1) Οδηγία 2004/103/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τους ελέγχους ταυτότητας και τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους 
φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, που απαριθμούνται στο μέρος Β του παραρτήματος V της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του 
Συμβουλίου, οι οποίοι μπορεί να διενεργηθούν σε τόπο διαφορετικό από το σημείο εισόδου στην Κοινότητα ή σε παρακείμενο τόπο, καθώς και 
σχετικά με τον καθορισμό των όρων για τους εν λόγω ελέγχους (ΕΕ L 313 της 12.10.2004, σ. 16). 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Απαιτησεις για τη διακινηση εντος της ενωσης οπως προβλεπεται στο αρθρο 3  

1. Τα εν λόγω φυτά τα οποία προέρχονται από την Ένωση είναι δυνατόν να μετακινούνται εντός της Ένωσης μόνον εφόσον 
συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο το οποίο συντάσσεται και εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 
92/105/ΕΟΚ (1) και εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο σημείο 2.  

2. Τα εν λόγω φυτά πρέπει να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α)  Τα εν λόγω φυτά αναπτύχθηκαν καθ' όλη την περίοδο της ζωής τους σε κράτος μέλος στο οποίο ο εν λόγω οργανισμός 
είναι γνωστό ότι δεν έχει εμφανιστεί. 

β)  Τα εν λόγω φυτά αναπτύχθηκαν καθ' όλη την περίοδο της ζωής τους σε προστατευόμενη ζώνη η οποία έχει αναγνωριστεί 
όσον αφορά τον εν λόγω οργανισμό σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο η) της οδηγίας 2000/29/ΕΚ. 

γ)  Τα εν λόγω φυτά καθ' όλη την περίοδο ανάπτυξής τους βρίσκονταν σε περιοχή απαλλαγμένη από επιβλαβείς 
οργανισμούς, που έχει καθοριστεί όσον αφορά τον εν λόγω οργανισμό από τον αρμόδιο επίσημο φορέα ενός κράτους 
μέλους, σύμφωνα με το ISPM του FAO αριθ. 4 (2). 

δ)  Τα εν λόγω φυτά έχουν παραχθεί σε περιοχή παραγωγής ή σε εγκατάσταση παραγωγής απαλλαγμένη από επιβλαβείς 
οργανισμούς, που έχει καθοριστεί όσον αφορά τον εν λόγω οργανισμό από την αρμόδια επίσημη αρχή του κράτους 
μέλους καταγωγής σύμφωνα με το ISPM του FAO αριθ. 10 (3). Τα εν λόγω φυτά έχουν καλλιεργηθεί σε εγκατάσταση με 
βαθμό απομόνωσης και προστασίας από το εξωτερικό περιβάλλον που αποκλείει αποτελεσματικά τον εν λόγω οργανισμό. 
Στην περιοχή ή την εγκατάσταση αυτή τα εν λόγω φυτά έχουν υποβληθεί σε επίσημη επιθεώρηση δύο φορές την πλέον 
κατάλληλη χρονική περίοδο για τη διαπίστωση συμπτωμάτων της μόλυνσης κατά την τελευταία πλήρη βλαστική περίοδο 
πριν από τη μετακίνηση και διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγμένα από τον εν λόγω οργανισμό. 

Η εν λόγω περιοχή ή εγκατάσταση παραγωγής περιβάλλεται από ζώνη ακτίνας τουλάχιστον 100 m όταν συντρέχει μία 
από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

i)  έχουν διεξαχθεί επίσημες επιθεωρήσεις δύο φορές την πλέον κατάλληλη στιγμή για την ανίχνευση συμπτωμάτων της 
μόλυνσης κατά την τελευταία πλήρη βλαστική περίοδο πριν από τη μετακίνηση και τυχόν εν λόγω φυτά που 
παρουσίαζαν συμπτώματα μόλυνσης που διαπιστώθηκαν κατά τις εν λόγω επιθεωρήσεις καταστράφηκαν αμέσως· 

ii)  όλα τα εν λόγω φυτά έχουν καταστραφεί αμέσως· 

iii)  καθένα από τα εν λόγω φυτά υποβάλλεται τακτικά σε εξετάσεις την πλέον κατάλληλη χρονική περίοδο και 
διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγμένο από τον εν λόγω οργανισμό· 

ε)  Τα εν λόγω φυτά έχουν παραχθεί σε περιοχή παραγωγής απαλλαγμένη από επιβλαβείς οργανισμούς, που έχει καθοριστεί 
όσον αφορά τον εν λόγω οργανισμό από τον επίσημο αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους καταγωγής σύμφωνα με το 
ISPM του FAO αριθ. 10. Στην περιοχή αυτή τα εν λόγω φυτά έχουν υποβληθεί σε επίσημη επιθεώρηση, σε δειγμα
τοληψία και σε εξέταση δύο φορές την πλέον κατάλληλη χρονική περίοδο κατά την τελευταία πλήρη βλαστική περίοδο 
πριν από τη μετακίνηση και διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγμένα από τον εν λόγω οργανισμό. 

Η εν λόγω περιοχή παραγωγής περιβάλλεται από ζώνη ακτίνας τουλάχιστον 500 m, στο εξής «η περιβάλλουσα ζώνη», 
όταν συντρέχει μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

i)  έχουν διεξαχθεί επίσημες επιθεωρήσεις, δειγματοληψίες και εξετάσεις σε όλη την εν λόγω ζώνη δύο φορές την πλέον 
κατάλληλη χρονική περίοδο κατά την τελευταία πλήρη βλαστική περίοδο πριν από την εξαγωγή των φυτών. Η 
παρουσία του εν λόγω οργανισμού δεν έχει διαπιστωθεί κατά τις επίσημες επιθεωρήσεις, δειγματοληψίες και 
εξετάσεις· 

ii)  όλα τα εν λόγω φυτά στην περιβάλλουσα ζώνη καταστράφηκαν αμέσως· 

iii)  καθένα από τα εν λόγω φυτά υποβάλλεται τακτικά σε εξετάσεις την πλέον κατάλληλη χρονική περίοδο και 
διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγμένο από τον εν λόγω οργανισμό· 
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(1) Οδηγία 92/105/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 1992, για τον καθορισμό τυποποιημένων φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων που πρέπει 
να χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων εντός της Κοινότητας και για τον καθορισμό 
των λεπτομερών διαδικασιών που συνδέονται με την έκδοση των εν λόγω φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων καθώς επίσης και με τις προϋποθέσεις 
και τις λεπτομερείς διαδικασίες που αφορούν την αντικατάστασή τους (ΕΕ L 4 της 8.1.1993, σ. 22). 

(2) Απαιτήσεις για την καθιέρωση ζωνών απαλλαγμένων από επιβλαβείς οργανισμούς. ISPM αριθ. 4 (1995), Ρώμη IPPC, FAO 2016. 
(3) Απαιτήσεις για τον καθορισμό του καθεστώτος απαλλαγμένου από επιβλαβείς οργανισμούς τόπου παραγωγής και απαλλαγμένης από επιβλαβείς 

οργανισμούς εγκατάστασης παραγωγής. ISPM αριθ. 10 (1999), Ρώμη IPPC, FAO 2016. 



Η περιβάλλουσα ζώνη περιβάλλεται από ζώνη πλάτους τουλάχιστον 4 km όταν συντρέχει μία από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

i)  μετά τις επίσημες επιθεωρήσεις πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες και εξετάσεις σε όλη τη ζώνη αυτή δύο φορές 
την πλέον κατάλληλη χρονική περίοδο για τη διαπίστωση συμπτωμάτων της μόλυνσης κατά την τελευταία πλήρη 
βλαστική περίοδο πριν από τη διακίνηση των φυτών, ελήφθησαν μέτρα εκρίζωσης σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες διαπιστώθηκε η παρουσία του εν λόγω οργανισμού στα εν λόγω φυτά. Τα εν λόγω μέτρα συνίσταντο στην 
άμεση καταστροφή των εν λόγω προσβεβλημένων φυτών· 

ii)  όλα τα εν λόγω φυτά στην εν λόγω ζώνη καταστράφηκαν· 

iii)  όλα τα εν λόγω φυτά στην εν λόγω ζώνη εξετάστηκαν με βάση σχέδιο δειγματοληψίας ικανό να επιβεβαιώνει, με 
αξιοπιστία 99 %, ότι το επίπεδο παρουσίας του εν λόγω οργανισμού στα εν λόγω φυτά είναι χαμηλότερο του 0,1 %.  

3. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο σημείο 2 δ) ή ε), τα εν λόγω φυτά πρέπει, επιπλέον, να πληρούν 
μία από τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

α)  Τα εν λόγω φυτά προέρχονται απευθείας από μητρικά φυτά που αναπτύσσονται υπό συνθήκες σύμφωνες με το σημείο 2 
στοιχείο α) ή β) ή γ) ή δ). 

β)  Τα εν λόγω φυτά προέρχονται απευθείας από μητρικά φυτά, τα οποία έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε ατομική 
εργαστηριακή εξέταση που επιβεβαιώνει την απουσία του εν λόγω οργανισμού· 

γ)  Τα εν λόγω φυτά εξετάστηκαν βάσει σχεδίου δειγματοληψίας ικανό να επιβεβαιώνει, με αξιοπιστία 99 %, ότι το επίπεδο 
παρουσίας του εν λόγω οργανισμού στα εν λόγω φυτά είναι χαμηλότερο του 0,1 %.  

4. Τα εν λόγω φυτά που εισάγονται στην Ένωση σύμφωνα με το παράρτημα I από τρίτες χώρες μπορούν να διακινούνται εντός 
της Ένωσης μόνον εφόσον συνοδεύονται από το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο που αναφέρεται στο σημείο 1.  
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COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2017/198 

of 2 February 2017 

as regards measures to prevent the introduction into and the spread within the Union of 
Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto 

(notified under document C(2017) 460) 

THE EUROPEAN COMMISSION, 

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, 

Having regard to Council Directive 2000/29/EC of 8 May 2000 on protective measures against the introduction into the 
Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the Community (1), and in 
particular the third sentence of Article 16(3) thereof, 

Whereas: 

(1)  Commission Implementing Decision 2012/756/EU (2) provided for measures to prevent the introduction into and 
the spread within the Union of Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & 
Goto, hereinafter ‘the specified organism’, the causal agent of kiwi canker. That Implementing Decision expired 
on 31 March 2016. 

(2)  Several Member States requested that the measures of Implementing Decision 2012/756/EU continue to apply, 
due to the ongoing phytosanitary risk posed by the specified organism. For this reason, the same measures, as 
the measures set out in that Implementing Decision, should be adopted concerning the introduction into the 
Union of plants for planting of Actinidia Lindl. (hereinafter ‘the specified plants’) from third countries, as well as 
their movement within the Union. 

(3)  Moreover, experience gained during the application of Implementing Decision 2012/756/EU shows that, as 
equivalent alternatives to visual inspections, destruction of all specified plants or individual testing thereof also 
constitute appropriate measures to prevent the spread of the specified organism within certain zones, and that 
those measures provide an equally efficient response in the case of an outbreak of the specified organism, 
therefore those measures should also be allowed for specified plants originating in the Union or in third 
countries. In addition, that experience also shows that a zone of a width of 100 m, instead of 500 m, around 
a pest free place or pest free site of production, with a degree of isolation and protection from the outside 
environment that effectively excludes the specified organism, is sufficient for achieving the objectives of this 
Decision. 

(4)  Member States should, if necessary, adapt their legislation in order to comply with this Decision. 

(5)  This Decision should apply until 31 March 2020 to allow time to monitor the evolution of the situation. 

(6)  The measures provided for in this Decision are in accordance with the opinion of the Standing Committee on 
Plants, Animals, Food and Feed, 

HAS ADOPTED THIS DECISION: 

Article 1 

Prohibition of harmful organism Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, 
Ichikawa, Tsuyumu & Goto 

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto (hereinafter ‘the specified organism’), 
shall not be introduced into or spread within the Union. 
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(1) OJ L 169, 10.7.2000, p. 1. 
(2) Commission Implementing Decision 2012/756/EU of 5 December 2012 as regards measures to prevent the introduction into and the 

spread within the Union of Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto (OJ L 335, 7.12.2012, 
p. 49). 



Article 2 

Introduction of Actinidia Lindl. into the Union 

Live pollen and plants intended for planting, other than seeds, of Actinidia Lindl. (hereinafter ‘the specified plants’), 
originating in third countries may only be introduced into the Union if they comply with the specific requirements for 
introduction, as set out in Annex I. 

Article 3 

Movement of the specified plants within the Union 

The specified plants may only be moved within the Union if they meet the requirements, as set out in Annex II. 

Article 4 

Surveys and notifications of the specified organism 

1. Member States shall conduct official annual surveys for the presence of the specified organism on the specified 
plants. 

Member States shall notify the results of those surveys to the Commission and to the other Member States by 
31 January of the year following the year of the survey. 

2. Where a professional operator suspects or becomes aware that the specified organism is present in plants, plant 
products or other objects which are under that operator's control, and in an area where the presence of that organism 
was previously unknown, it shall immediately notify the responsible official body thereof, in order for that body to take 
the appropriate actions. Where appropriate, the professional operator shall also immediately take precautionary 
measures to prevent the establishment and spread of the specified organism. 

Article 5 

Compliance 

Member States shall immediately inform the Commission of the measures they have taken to comply with this Decision. 

Article 6 

Application 

This Decision shall apply until 31 March 2020. 

Article 7 

Addressees 

This Decision is addressed to the Member States. 

Done at Brussels, 2 February 2017. 

For the Commission 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Member of the Commission  
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ANNEX I 

Specific requirements for introduction into the union, as referred to in Article 2 

SECTION I 

Phytosanitary certificate  

(1) Specified plants originating in third countries shall be accompanied by a phytosanitary certificate, as referred to in 
the first subparagraph of Article 13(1)(ii) of Directive 2000/29/EC (hereinafter ‘the certificate’), which includes under 
the heading ‘Additional declaration’ the information set out in points (2) and (3).  

(2) The certificate shall include the information that one of the following points is fulfilled: 

(a)  The specified plants have been grown throughout their life in a country where the specified organism is known 
not to occur; 

(b)  The specified plants have been grown throughout their life in a pest free area, established as regards the specified 
organism by the National Plant Protection Organisation (hereinafter ‘the NPPO’) of the country of origin in 
accordance with the FAO International Standard for Phytosanitary Measures (hereinafter ‘ISPM’) No 4 (1); 

(c)  The specified plants have been produced in a pest free place or a pest free site of production, established as 
regards the specified organism by the NPPO in accordance with the FAO ISPM No 10 (2). The specified plants 
have been grown in a structure with a degree of isolation and protection from the outside environment that 
effectively excludes the specified organism. At that place or site the specified plants have been officially inspected 
twice at the most appropriate times for detecting symptoms of infection during the last complete cycle of 
vegetation prior to the export and found free from the specified organism. 

That place or site of production is surrounded by a zone with a radius of at least 100 m, where one of the 
following conditions has been fulfilled: 

(i)  official inspections have been carried out twice at the most appropriate times for detecting symptoms of 
infection during the last complete cycle of vegetation prior to the export and any specified plants showing 
symptoms of infection, which were found during those inspections were immediately destroyed; 

(ii)  all specified plants have been immediately destroyed; 

(iii)  each specified plant has been regularly tested at the most appropriate times and found free from the 
specified organism; 

(d)  The specified plants have been produced in a pest free place of production established as regards the specified 
organism by the NPPO in accordance with the FAO ISPM No 10. At that place the specified plants have been 
officially inspected, sampled and tested twice at the most appropriate times during the last complete cycle of 
vegetation prior to the export and found free from the specified organism. 

That place of production is surrounded by a zone with a radius of 4 500 m, where one of the following 
conditions has been fulfilled: 

(i)  official inspections, sampling and testing have been carried out throughout that zone twice at the most 
appropriate times during the last complete cycle of vegetation prior to the export. The specified organism 
has not been found during the official inspections, sampling and testing; 

(ii)  all specified plants within a radius of 500 m from that place of production have been immediately 
destroyed; 

(iii)  each specified plant within a radius of 500 m from that place of production has been regularly tested at the 
most appropriate times and found free from the specified organism. 
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(1) Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM No 4 (1995), Rome, IPPC, FAO 2016. 
(2) Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production sites. ISPM No 10 (1999), Rome, IPPC, 

FAO 2016. 



In the case of points (ii) and (iii), all specified plants within that zone at a distance of 500 m to 4 500 m from 
the place of production have been destroyed or tested according to a sampling scheme able to confirm with 
99 % reliability that the level of presence of the specified organism in the specified plants is below 0,1 %.  

(3) Where the information set out in point (2)(c) or (2)(d) is given, the certificate shall, in addition, include the 
information that one of the following points is satisfied: 

(a)  The specified plants have been directly derived from mother plants grown under conditions compliant with 
points (2)(a) or (2)(b) or 2(c); 

(b)  The specified plants have been directly derived from mother plants, which were subject to prior individual 
testing confirming their freedom from the specified organism; 

(c)  The specified plants have been tested according to a sampling scheme able to confirm with 99 % reliability that 
the level of presence of the specified organism in the specified plants is below 0,1 %.  

(4) Where the information set out in point (2)(b) is given, the name of the pest free area shall be included under the 
heading ‘Place of Origin’ of the certificate. 

SECTION II 

Inspection 

Specified plants introduced into the Union accompanied by a phytosanitary certificate complying with Section I shall be 
rigorously inspected and, where appropriate, tested for the presence of the specified organism at the point of entry or at 
the place of destination established in accordance with Commission Directive 2004/103/EC (1). 

In case the specified plants are introduced into the Union through a Member State other than the Member State of the 
destination of those plants, the responsible official body of the Member State of entry shall notify the responsible official 
body of the Member State of destination.  
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(1) Commission Directive 2004/103/EC of 7 October 2004 on identity and plant health checks of plants, plant products or other objects, 
listed in Part B of Annex V to Council Directive 2000/29/EC, which may be carried out at a place other than the point of entry into the 
Community or at a place close by and specifying the conditions related to these checks (OJ L 313, 12.10.2004, p. 16). 



ANNEX II 

Requirements for movement within the Union, as referred to in Article 3  

(1) Specified plants originating in the Union may be moved within the Union only if they are accompanied by a plant 
passport prepared and issued in accordance with Commission Directive 92/105/EEC (1) and if they meet the 
requirements set out in point (2).  

(2) The specified plants shall satisfy one of the following points: 

(a)  The specified plants have been grown throughout their life in a Member State where the specified organism is 
not known to occur; 

(b)  The specified plants have been grown throughout their life in a protected zone recognised as regards the 
specified organism in accordance with Article 2(1)(h) of Directive 2000/29/EC; 

(c)  The specified plants have been grown throughout their life in a pest free area, established as regards the specified 
organism by the responsible official body of a Member State in accordance with the FAO ISPM No 4 (2); 

(d)  The specified plants have been produced in a pest free place or a pest free site of production, established as 
regards the specified organism by the responsible official body of the Member State of origin in accordance with 
the FAO ISPM No 10 (3). The specified plants have been grown in a structure with a degree of isolation and 
protection from the outside environment that effectively excludes the specified organism. At that place or site 
the specified plants have been officially inspected twice at the most appropriate times for detecting symptoms of 
infection during the last complete cycle of vegetation prior to the movement and found free from the specified 
organism. 

That place or site of production is surrounded by a zone with a radius of at least 100 m, where one of the 
following conditions has been fulfilled: 

(i)  official inspections have been carried out twice at the most appropriate times for detecting symptoms of 
infection during the last complete cycle of vegetation prior to the movement and any specified plants 
showing symptoms of infection, which were found during those inspections were immediately destroyed; 

(ii)  all specified plants have been immediately destroyed; 

(iii)  each specified plant has been regularly tested at the most appropriate times and found free from the 
specified organism. 

(e)  The specified plants have been produced in a pest free place of production established as regards the specified 
organism by the responsible official body of the Member State of origin in accordance with the FAO ISPM 
No 10. At that place the specified plants have been officially inspected, sampled and tested twice at the most 
appropriate times during the last complete cycle of vegetation prior to the movement and found free from the 
specified organism. 

That place of production is surrounded by a zone with a radius of 500 m, hereinafter the ‘surrounding zone’, 
where one of the following conditions has been fulfilled: 

(i)  official inspections, sampling and testing have been carried out throughout the surrounding zone twice at 
the most appropriate times during the last complete cycle of vegetation prior to the movement. The 
specified organism has not been found during the official inspections, sampling and testing; 

(ii)  all specified plants within the surrounding zone have been immediately destroyed; 

(iii)  each specified plant within the surrounding zone has been regularly tested at the most appropriate times 
and found free from the specified organism. 
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(1) Commission Directive 92/105/EEC of 3 December 1992 establishing a degree of standardization for plant passports to be used for the 
movement of certain plants, plant products or other objects within the Community, and establishing the detailed procedures related to 
the issuing of such plant passports and the conditions and detailed procedures for their replacement (OJ L 4, 8.1.1993, p. 22). 

(2) Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM No 4 (1995), Rome, IPPC, FAO 2016. 
(3) Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production sites. ISPM No 10 (1999), Rome, IPPC, 

FAO 2016. 



The surrounding zone is encircled by a zone with a width of 4 km, where one of the following conditions has 
been fulfilled: 

(i)  following official inspections, sampling and testing that have been carried out throughout that zone twice at 
the most appropriate times for detecting symptoms of infection during the last complete cycle of vegetation 
prior to the movement, eradication measures were taken in all cases when the specified organism has been 
identified on the specified plants. These measures consisted in the immediate destruction of the infected 
specified plants; 

(ii)  all specified plants within that zone have been destroyed; 

(iii)  all specified plants within that zone have been tested according to a sampling scheme able to confirm with 
99 % reliability that the level of presence of the specified organism in the specified plants is below 0,1 %.  

(3) Where the requirements set out in points (2)(d) or (2)(e) are met, the specified plants shall, in addition, satisfy one of 
the following requirements: 

(a)  The specified plants have been directly derived from mother plants grown under conditions compliant with 
points (2)(a) or (2)(b) or (2)(c) or 2(d); 

(b)  The specified plants have been directly derived from mother plants, which were subject to prior individual 
testing confirming their freedom from the specified organism; 

(c)  The specified plants have been tested according to a sampling scheme able to confirm with 99 % reliability that 
the level of presence of the specified organism in the specified plants is below 0,1 %.  

(4) The specified plants introduced into the Union in accordance with Annex I from third countries may be moved 
within the Union only if they are accompanied by the plant passport referred to in point (1).  
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