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                ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ                                             
AΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛH 

EΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Αθήνα:     19 - 09 - 2019 
      Αριθ. Πρωτ.:   9633/233639   
 
ΠΡΟΣ: Ως ο Πίνακας ∆ιανοµής 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Λ. Συγγρού 150 
Ταχ. Κωδ.: 176 71 Αθήνα 
Πληροφορίες: Χρ. Αραµπατζής  
Τηλέφωνο: 210 928 7235 
FAX          : 210 9212090 
Εmail:         charampatzis@minagric.gr 
 
ΘΕΜΑ: Εµφάνιση του επιβλαβούς οργανισµού Tomato Brown Rugose Fruit Virus – 

ToBRFV (Ιός της καστανής ρυτίδωσης των καρπών της τοµάτας) στην 
Ελλάδα, σε θερµοκηπιακή καλλιέργεια τοµάτας του Νοµού Χανίων - 
Κρήτης.  Μέτρα και Ορθές πρακτικές για τον περιορισµό της εξάπλωσης 
και την εκρίζωση του ιού.   

ΣΧΕΤ: Το µε αριθµ. 7073/18-9-2019 έγγραφο του Τµήµατος Φυτοπαθολογίας, 
Εργαστήριο Ιολογίας του ΜΦΙ. 

  

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου του Εργαστηρίου Ιολογίας του Μπενάκειου 
Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, σύµφωνα µε το οποίο διαπιστώθηκε, ύστερα από 
εργαστηριακή εξέταση δείγµατος, για πρώτη φορά στην χώρα µας ο ιός της καστανής 
ρυτίδωσης των καρπών τοµάτας (Tomato brown rugose fruit virus, ToBRFV) σε 
δείγµα τοµάτας θερµοκηπίου στην περιοχή Παλαιόχωρα του Νοµού Χανιών, σας 
ενηµερώνουµε τα εξής.  

1. Ο ιός αυτός περιλαµβάνεται στη λίστα επιφυλακής (alert list) του Ευρωπαϊκού και 
Μεσογειακού Οργανισµού Προστασίας Φυτών (EPPO) και η παρουσία του διαπιστώθηκε 
για πρώτη φορά στην Ευρώπη στη Γερµανία και Ιταλία το 2018. Αποτελεί αναδυόµενο 
κίνδυνο µεγάλης σηµασίας κυρίως για την καλλιέργεια της τοµάτας και της πιπεριάς και 
µεταδίδεται µε την επαφή (µολυσµένα χέρια, εργαλεία, ρούχα αλλά και από φυτό σε 
φυτό), το µολυσµένο πολλαπλασιαστικό υλικό και πιθανόν µε τον µολυσµένο σπόρο. Οι 
βοµβίνοι (Bombus terrestris) µπορούν επίσης να µεταδώσουν τον ιό κατά τη διάρκεια της 
γονιµοποίησης των φυτών.  

2. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Μόνιµη Επιτροπή Υγείας των Φυτών (ScoPaff) 
κατά την συνεδρίαση της, Ιούλιος 2019, έλαβε Απόφαση για επίσηµα µέτρα µε σκοπό την 
αποφυγή της εισόδου και τον περιορισµό της εξάπλωσης του ιού ToBRFV στον 
Ενωσιακό χώρο. Η συγκεκριµένη Απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από 01/11/2019. Βασικά 
σηµεία της απόφασης αποτελούν: 

• η υποχρέωση των Κρατών µελών για την πραγµατοποίηση ετήσιων 
επισκοπήσεων στην επικράτεια τους για τον εν λόγω επιβλαβή οργανισµό 
καραντίνας,  
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• η υποχρέωση των διακινούµενων φυτών και σπόρων τοµάτας και πιπεριάς να 
συνοδεύονται από φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο και να ελέγχονται και για τον 
ToBRFV.  

• Η υποχρέωση των εισαγόµενων στην Ευρωπαϊκή Ένωση φυτών και σπόρων 
τοµάτας και πιπεριάς να συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας που να 
καλύπτει τις απαιτήσεις τις Ένωσης και για τον ιό ToBRFV.   

3. ∆εν υπάρχουν θεραπευτικά µέτρα στα προσβεβληµένα φυτά. Στους καλλιεργητές 
τοµάτας, προκειµένου να περιορίσουν τις απώλειες στις καλλιέργειες τους και να 
εκριζώσουν τον ιό ToBRFV, συστήνονται τα κάτωθι µέτρα:    

1. Χρησιµοποίηση υγιούς σπόρου.  

2.  Συστηµατικός έλεγχος των σπορείων και αποµάκρυνση / καταστροφή των 
φυταρίων που τυχόν έχουν προσβληθεί ή εµφανίζουν ύποπτα συµπτώµατα.  

3.  Χρησιµοποίηση υγιών φυταρίων για φύτευση.  

4.  Έλεγχος κατά διαστήµατα των φυτών, µετά την µεταφύτευση τους στον αγρό ή 
το θερµοκήπιο, και αποµάκρυνση / καταστροφή όσων εµφανίζουν συµπτώµατα 
ίωσης. 

5. Συχνή απολύµανση εργαλείων µε εµβάπτιση σε διάλυµα χλωρίνης 
περιεκτικότητας 0.5% NaOCl ή Virkon S ή αποβουτυρωµένου γάλακτος  
(τουλάχιστον 3.5% περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη).  

6. Πλύσιµο των χεριών µε σαπούνι και ξέπλυµα µε άφθονο νερό πριν από κάθε 
χειρισµό των φυτών.  

7. Χρησιµοποίηση παπουτσιών, φόρµας και γαντιών µιας χρήσης από τους 
εργαζόµενους που εκτελούν τις διάφορες καλλιεργητικές εργασίες και αλλαγή 
αυτών µεταξύ διαφορετικών εγκαταστάσεων. Αποφυγή επαφής των υγιών φυτών 
µε τα χέρια που έχουν έρθει σε επαφή µε ασθενή φυτά (εκρίζωση, δέσιµο, 
κλάδεµα, κλπ), εκτός αν τα χέρια έχουν προηγουµένως πλυθεί καλά.  

8. Καλό πλύσιµο όλων των επιφανειών, δίσκων, κλπ, εντός των θερµοκηπίων 
µεταξύ των µεταφυτεύσεων / φυτεύσεων.  

9. Μείωση κατά το δυνατόν της µετακίνησης των εργατών µεταξύ των διαφόρων 
τοµέων της επιχείρησης.  

10. Αφαίρεση ζιζανίων στους χώρους περίξ των θερµοκηπίων.  

11. Μέριµνα για αποµάκρυνση και καταστροφή των υπολειµµάτων της καλλιέργειας 
καθώς και απολύµανσης των χώρων του θερµοκηπίου.   

12. Ύπαρξη ταπέτων µε απολυµαντικό στην είσοδο των θερµοκηπίων.  

4.  Οι φυτοϋγειονοµικές υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων καθώς και των 
ΠΚΠΦ,Π&ΦΕ ενηµερώνουν αµέσως και µε κάθε πρόσφορο µέσο, όλους τους 
εµπλεκόµενους (φυτώρια, σηµεία πώλησης πολλαπλασιαστικού υλικού, εταιρειών, 
παραγωγών, συνεταιρισµών, γεωπόνων του δηµοσίου και ιδιωτών) για το παθογόνο, το 
φυτοϋγειονοµικό του καθεστώς, τους τρόπους προφύλαξης και την σηµασία του για την 
καλλιέργεια της τοµάτας και πιπεριάς. Για την υποβοήθηση του έργου των 
φυτοϋγειονοµικών υπηρεσιών της χώρας το τµήµα φυτοϋγειονοµικού ελέγχου του 
ΥπΑΑΤ σε συνεργασία µε το Εργαστήριο Ιολογίας του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού 
Ινστιτούτου έχει συντάξει σχετικό ενηµερωτικό έντυπο, το οποίο έχει αναρτηθεί στο 
διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Τονίζεται ότι 
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σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Π∆ 365/2002 (ΦΕΚ Α 307) αποτελεί υποχρέωση των 
παραγωγών να γνωστοποιούν αµέσως στην αρµόδια Αρχή της περιοχής τους οποιαδήποτε 
ύποπτη εµφάνιση επιβλαβών οργανισµών ή συµπτωµάτων. 

5. Η ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Χανίων παρακαλείται όπως: 

Α) πραγµατοποιήσει έρευνα για τον προσδιορισµό της πηγής της µόλυνσης, 
καθώς και για την πραγµατοποίηση ελέγχων στην ευρύτερη περιοχή εµφάνισης 
του κρούσµατος, ώστε να προσδιοριστεί επακριβώς η έκταση της προσβολής 
(delimiting survey).  

Β) µας ενηµερώσει για τη λήψη επίσηµων µέτρων σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία προκειµένου να επιτευχθεί η εξάλειψη ή ο περιορισµός της εξάπλωσης 
του επιβλαβούς οργανισµού. 

Γ) να αποστείλει σχετική αναφορά (pest report), σύµφωνα µε την νέα 
επισυναπτόµενη εκτελεστική απόφαση 2014/917 της Ε.Ε, προκειµένου να 
αποσταλεί σχετική ειδοποίηση στην Επιτροπή της Ε.Ε σύµφωνα µε το άρθρο 16.2 
του Π.∆ 365/2002 (Α’ 307). Η υπηρεσία µας αποστέλλει, για διευκόλυνση σας, 
υπό µορφή συνηµµένου πίνακα, τα απαιτούµενα στοιχεία που πρέπει να 
περιλαµβάνονται στην αναφορά σας.  

6. Το εργαστήριο Ιολογίας του ΜΦΙ παρακαλείται να συµπληρώσει τα σηµεία του 
συνηµµένου πίνακα που είναι στον τοµέα αρµοδιότητας του. 

 

Καλούνται οι Προϊστάµενοι των ∆/νσεων Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των 
Περιφερειακών Ενοτήτων να διασφαλίσουν µε κάθε τρόπο την τήρηση της 
Φυτοϋγειονοµικής νοµοθεσίας και την διευκόλυνση του έργου των φυτοϋγειονοµικών 
ελεγκτών.   

 
 
 

Συνηµµένα:  
 

• Εκτελεστική Απόφαση 2014/917/ΕΕ στην  
        αγγλική και ελληνική γλώσσα. (12 σελίδες) 

• Πίνακας στην αγγλική γλώσσα  (6 σελίδες) 

 
 
 

   Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
 
 
 
∆ρ  Α. ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ (αποστολή µόνο µε email λόγω του επείγοντος του θέµατος): 
 
ΠΡΟΣ: 
1) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων 
Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου 
(υπόψη: φυτοϋγειονοµικών ελεγκτών) 
Έδρες τους  
 
2) Περιφερειακές Ενότητες. 
∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 
Τµήµατα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου. 
(υπόψη: φυτοϋγειονοµικών ελεγκτών) 
Έδρες τους 
 
3) Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση. 
∆ασικές Υπηρεσίες 
α) ∆ιευθύνσεις ∆ασών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων. 
(υπόψη: φυτοϋγειονοµικών ελεγκτών) 
Έδρες τους 
β) ∆ασαρχεία των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων. 
(υπόψη: φυτοϋγειονοµικών ελεγκτών) 
Έδρες τους 
 
4) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Μ.Φ.Ι) 
Στ. ∆έλτα 8,  
14561 Κηφισιά, Αττική 
Yπόψη: ∆ρ ∆. Παπαχρήστου και ∆ρ Χρ. Βαρβέρη 
 
5) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων  
 ∆/νση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούµενων 
 Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων.  
 Καπνοκοπτηρίου 6, 10433, Αθήνα.  
 
Κοιν: 
1. Γραφείο Υπουργού Υπ.Α.Α.Τ. 
    κ. Μ. Βορίδη 
 
2. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίµων 
    κ. Γ. Στρατάκου  
 
3. Γραφείο Προϊσταµένου Γεν. ∆ιεύθυνσης Γεωργίας  
    κ. Ι. Καλκούνου 
 
4. Γραφείο Προϊσταµένης Γενικής ∆/νσης Τροφίµων  
    κα Χ Παπαδηµητρίου 
 
5. Γραφείο  Προϊσταµένης Γενικής ∆/νσης Αποκεντρωµένων ∆οµών  
    κα. Α. Νικολακοπούλου (Με την παράκληση ενηµέρωσης των Τ.Α.Α.&Ε.) 
  
6. Γραφεία Περιφερειαρχών Περιφερειών της Χώρας 
    Έδρες τους. 
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HARMFUL ORGANISM NOTIFICATION FORM  

(Based on Annex of Commission Implementing Decision 2014/917/EU and EPPO Standard PM 1/5(1)) 

 
1. Notification from NPPO of:   
2.  Responsible Person:  -Name: 

-Telephone number:  
-Email:  

3.  Report sent in (date):  
4.  Scientific name of the harmful 

organism (including as appropriate the 
pathovar):  

 

5.  Categorization of the pest (Quarantine 
pest, EU Annexes, EPPO A1/A2, Alert List, 
none): 

 

6.  Executive summary (Summary of the 
information in points 8 to 17) :  

 

7. Deadlines for submission of 
notification (according to Article 2 of 
Commission Implementing Decision 
2014/917/EU)  

-(1) partial notification in accordance with Article 
2(1) or 2(3) ���� 
 
-(2) notification in accordance with Article 2(2) or 
2(4) ���� 
 
-(3) update of the notification in accordance with 
Article 2(5) ���� 
 
-(4) closing note indicating the termination of the 
taken measures and the reasoning for such 
termination. ����  
Reasons for termination:………………….. 
…………………………………………….. 
……………………………………………. 

8. Location of presence of harmful 
organism (give suitable and appropriate 
details):  

-Administrative region:……………………….  
 
-Nomenclature of Eurostat territorial units (NUTS): 
…………………………………………………….. 
-GPS coordinates: …………………………… 
 
-Map(s): ……………………………………. 

9. Reason for notification: (e.g First report / 
Updated situation / Eradication / New 
pest….) 

 

  -(1) first confirmed or suspected presence of the 
harmful organism in the territory of the Member 
State concerned   ����   
 
-(2) confirmed or suspected appearance of the 
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harmful organism in part of the territory of the 
Member State concerned, in which its presence was 
previously unknown. ����     
 
 -(3)where applicable, indication that the harmful 
organism appeared in part of the territory of the 
Member State concerned, in which that harmful 
organism had been previously present but 
eradicated.  ����    
 
-Other (please explain) ���� 

10. Pest status of the area where the 
harmful organism has been found 
present, after the official confirmation 
(Please indicate with explanatory note) 

 

        (1) Present: in all parts of the area concerned ���� 

(2) Present: only in specific parts of the area 
concerned ���� 

 
(3) Present: in specific parts of the area where host 

plants are not grown ���� 
 
(4) Present: under eradication ���� 

(5) Present: under containment ���� 

(6) Present: at low prevalence ���� 

(7) Absent: Pest found present but eradicated ���� 

(8) Absent: Pest found present but no longer present 
for reasons other than eradication ���� 

 
(9) Transient (the presence of the harmful organism 

is not expected to lead to establishment): non-
actionable ���� 

 
(10) Transient: actionable, under surveillance ���� 

(11) Transient: actionable, under eradication ���� 

(12) Other  ���� 

 Explanatory note:   

11. Pest status in the Member State 
concerned before the official 
confirmation of the presence, or 
suspected presence, of the harmful 
organism (Please indicate with 
explanatory note). 

 

  (1) Present: in all parts of the Member State 
concerned ���� 

 
(2) Present: only in some parts of the Member State 
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concerned ���� 
 
(3) Present: in specific parts of the Member State, 

where host crop(s) are not grown ���� 
 
(4) Present: Seasonally ���� 

(5) Present: under eradication ���� 

(6) Present: under containment, in case eradication is 
impossible ����  

 
(7) Present: at low prevalence ���� 

(8) Absent: no pest records ���� 

(9) Absent: Pest eradicated ���� 

(10) Absent: Pest no longer present for reasons other 
than eradication ���� 

(11) Absent: Pest records invalid ���� 

(12) Absent: Pest records unreliable ���� 

(13) Absent: intercepted only ���� 

(14) Transient: non-actionable ���� 

(15) Transient: actionable, under surveillance ���� 

(16) Transient: actionable, under eradication ���� 

(17) Other   ���� 

 Explanatory note:   

12. Pest status in the Member State 
concerned after the official 
confirmation of the presence of the 
harmful organism (Please indicate with 
explanatory note). 

 

  (1) Present: in all parts of the Member State 
concerned ���� 

 
(2) Present: only in some parts of the Member State 

concerned ���� 
 
(3) Present: in specific parts of the Member State, 

where host crop(s) are not grown ���� 
 
(4) Present: Seasonally ���� 

(5) Present: under eradication ���� 

(6) Present: under containment, in case eradication 
is impossible  ���� 

 
(7) Present: at low prevalence ���� 

(8) Absent: Pest eradicated ���� 
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(9) Absent: Pest no longer present for reasons other 
than eradication 

 
(10) Absent: Pest records invalid 

(11) Absent: Pest records unreliable 

(12) Absent: intercepted only ���� 

(13) Transient: non-actionable ���� 

(14) Transient: actionable, under surveillance ���� 

(15) Transient: actionable, under eradication ���� 

(16) Other   ���� 

 Explanatory note:   

13. Information relating to the finding, 
sampling, testing and confirmation of 
the harmful organism:  

 

  - Date of finding  
  - Date of official confirmation of the 

harmful organism's identity. 
 

  - How the presence or appearance of 
the harmful organism was found 
(Where applicable, indication of the date 
of inspection(s), the description of the 
method of inspection (including details of 
the visual or other checks as appropriate), 
and a short description of the site where 
the inspection took place, the findings of 
that inspection and picture(s). In the case 
of options (3) and (4), indication of the 
date of inspection(s), the description of 
the method of inspection (including 
details of the visual or other checks as 
appropriate). Possible submission of a 
short description of the site where the 
inspection took place, the findings of that 
inspection and picture(s)). 

(1) pest related official survey ���� 
 
(2) survey related to an existing or eradicated 

outbreak of a harmful organism ���� 
 
(3) phytosanitary inspections of any type ���� 
 
(4) trace back and forward inspection related to the 

specific presence of the harmful organism 
concerned ���� 

 
(5) official inspection for purposes other than 

phytosanitary ones ���� 
 
(6) information submitted by professional operators, 

laboratories or other persons ���� 
 
(7) scientific information ���� 
 
(8) other (please specify)  ����………………… 
………………………………………………. 
……………………………………………….. 

  - Sampling for laboratory analysis 
(information concerning the sampling 
procedure for laboratory analysis, 
including date, method, and sample size). 

 

  - Laboratory (name and the address of 
the laboratory(ies) involved in the 
identification of the harmful organism 
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concerned). 
  - Diagnostic method. (information on 

the protocol used for the identification of 
the harmful organism) 

 

14.  Information related to the infested 
area, and the severity and source of 
the outbreak in that area. 

 

  - Size and delimitation of the infested 
area. 

(1) infested surface (m2, ha, km2):  
 
(2) number of infested plants (pieces):  
 
(3) volume of infested plant products (tons, m3): 
 
(4) GPS coordinates, or any other specific 
description, of the delimitation of the infested area.:   
  

  - Characteristics of the infested area 
and its vicinity. (For each option, 
indication whether the respective infestation 
concerns one or more of the following 
elements: plants for planting, other plants, or 
plant products).  

(1) Open air – production area ���� 
(1.1) field (arable, pasture) ���� 
(1.2) orchard/vineyard ���� 
(1.3) nursery���� 
(1.4) forest. ���� 

 
(2) Open air – other ���� 

(2.1) private garden ���� 
(2.2) public sites���� 
(2.3) conservation area���� 
(2.4) wild plants in areas other than 
conservation areas���� 
(2.5) other, with specification of the 
particular case ���� 

 
(3) Physically closed conditions ���� 

(3.1) greenhouse ���� 
(3.2) private site, other than greenhouse ���� 
(3.3) public site, other than greenhouse���� 
(3.4) other, with specification of the 
particular case ���� 

  - Host plants in the infested area and 
its vicinity (Indication of the scientific 
name of host plants in that area. Additional 
information is possible concerning the 
density of host plants in the area, with 
reference to cultivation practices, specific 
characteristic of the habitats, or information 
about susceptible plant products, produced in 
the area). 

 

  - Infested plant(s), plant product(s) 
and other object(s) (Indication of the 
scientific name of the infested host plant(s). 
Submission of the variety and, for plant 
products, the type of the commodity, as 
appropriate, is possible). 

 

  - Vectors present in the area (the 
scientific name of the vectors at least at 
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genus level).  
15. Severity of the outbreak.  
16. Source of the outbreak.  
17.  Official phytosanitary measures.  
  - Adoption of official phytosanitary 

measures (In the case of establishment of a 
demarcated area, indication under options 
(1), (2) and (3), whether those measures are 
taken in or outside that area. In case of 
option (5), indication of the reason for not 
taking any official phytosanitary measures). 

(1) Official phytosanitary measures in the form of 
chemical, biological or physical treatment have been 
taken ���� 
 
(2) Official phytosanitary measures, other than 
measures in the form of chemical, biological or 
physical treatment, have been taken ���� 
 
(3) Official phytosanitary measures will be taken ���� 
 
(4) Decision on whether official phytosanitary 
measures will be taken is pending ���� 
 
(5) No official phytosanitary measures. ���� 

  - Date of adoption of the official 
phytosanitary measures (In case of 
temporary measures, indication of their 
expected duration).  

 

  - Identification of the area covered by 
the official phytosanitary measures 
(Indication of the method used to identify the 
area covered by the official phytosanitary 
measures. In case surveys were carried out, 
the results of those surveys). 

 

  - Objective of the official 
phytosanitary measures.  

(1) eradication   ���� 
 
(2) containment, in case eradication is impossible  ���� 

  - Measures affecting the movement of 
goods (In the case of option (1), description 
of the measures). 

(1) measures affect import into or movement within 
the Union of goods ���� 
 
(2) measures do not affect import into or movement 
within the Union of goods ����  

 - Specific surveys (In case surveys are 
carried out as part of official phytosanitary 
measures, indication of their methodology, 
duration and scope). 

 

18. Pest risk analysis / assessment (In case 
of options (3) and (4), description of the 
major findings, and attachment of the 
respective pest risk analysis or indication of 
the source where that analysis can be found). 

(1) Pest risk analysis is not required (harmful 
organism is listed in Annex I or Annex II of 
Directive 2000/29/EC, or is subject to measures 
adopted pursuant to Article 16(3) of that Directive) 
���� 
 
(2) Pest risk analysis, or preliminary pest risk 
analysis, under development  ���� 
 
(3) Preliminary pest risk analysis exists ���� 
 
(4) Pest risk analysis exists ���� 

19. References/Links: (if available, provide 
references to publications/websites where the 
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pest record has already been published and 
to other useful sources of information if the 
pest concerned is not well known) 

20. Request to the Commission to submit 
the information of the notification to 
EPPO 

Yes: ����             No: ���� 
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