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Анотація
Стаття 42 нового Закону про здоров’я рослин (Регламент (ЄС) 2016/2031
про захисні заходи проти шкідників рослин), запроваджує поняття
"рослини, рослинні продукти та інші об'єкти з високим ризиком" у зв’язку
з наявністю небезпеки шкідливих організмів неприйнятний рівень для
території Союзу визначений на підставі попередньої оцінки, яка повинна
супроводжуватися оцінкою ризику. На вимогу Європейської Комісії (ЄК)
Європейський орган з безпеки харчових продуктів (EFSA) визначив
необхідну інформацію та розробив формат для підготовки та подання
технічних досьє з третіх країн для підтримки вимог до імпорту рослин
високого ризику, продукції рослинництва та інші об'єкти, передбачені
статтею 42 (5) Регламенту (ЄС) 2016/2031. Проект цього Технічного звіту
був переданий Науковій мережі EFSA для оцінки ризику в рослинництві
для коментування. Мета цього технічного звіту полягає в тому, щоб дати
можливість заявникам у своїй технічній документації надати інформацію,
необхідну EFSA для проведення оцінки ризику на товар. Необхідна
інформація стосується: 1) товару (характеристика продукту та опис
виробничого процесу); 2) шкідники, потенційно пов'язані з товаром у
країні-експортері; 3) дані про фітосанітарні заходи з пом'якшення та
перевірки. Також надаються інструкції щодо подання цієї інформації.
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1. Введення
1.1. Передумови, передбачені Регламентом Європейської Комісії (ЄС)
№ 2016/20311 щодо заходів захисту від шкідників рослин, будуть
застосовуватися з грудня 2019 року.
Положення зазначеного вище Регламенту існують для переліку «рослин,
рослинних продуктів та інших об'єктів високого ризику» (Стаття 42) на
основі попередньої оцінки та подальшої оцінки ризику. Перший список
«рослин, рослинних продуктів та інших об'єктів високого ризику» має
бути прийнятий до кінця 2018 року. Тому необхідні наукові думки для
підтримки Європейської Комісії та держав-членів у роботі, пов'язаної зі
статтею 42 Регламенту (ЄС) № 2016/2031, як це передбачено у технічному
завданні.
1.2. Технічне завдання, надане Європейською Комісією
З огляду на вищевикладене та відповідно до статті 29 Регламенту (ЄС) №
178/20022, Комісія просить EFSA надати наукові висновки в галузі
здоров’я рослин.
Зокрема, від EFSA очікується підготовка та надання оцінок ризиків для
товарів, які повинні бути перераховані у відповідних Законах про
впровадження, як "рослини, рослинні продукти та інші об'єкти високого
ризику". Параграфи 4 і 5 статті 42 встановлюють, що оцінка ризику є
необхідною метою подальшої оцінки того, чи залишатимуться товари
забороненими, вилучені зі списку, а додаткові заходи будуть застосовані
або вилучені зі списку без будь-яких додаткових заходів. Очікується, що
це завдання буде тривати, оскільки для оцінки ризиків треба направляти
регулярні досьє третіми країнами.
Тому для полегшення правильної обробки технічних досьє та отримання
необхідних даних для оцінки ризику на товар необхідний формат для
подання необхідних даних для кожного технічного досьє. Крім того,
Європейська Комісія попросила EFSA підтримувати зв'язок з державамичленами ЄС (ДЧ) та проконсультуватися з ними щодо цього технічного
звіту.
Крім того, необхідно запровадити стандартну методологію для
проведення оцінки «товарного ризику», яка ґрунтується на роботі, яку вже
провели держави-члени та інші міжнародні організації.
1.3. Тлумачення технічного завдання
У січні 2018 року Європейська Комісія (ЄК) звернулася до Європейського
органу з безпеки харчових продуктів (EFSA) з проханням надати наукову
допомогу в стандартизації інформаційних вимог до технічних документів
для підтримки потреб (з третіх країн) для імпорту рослин, рослинної
продукції та інших об'єкти, як зазначено в Регламенті (ЄС) № 2016/2031.
У цьому документі EFSA визначає інформацію та дані, які повинні бути

включені до технічних досьє, поданих до Європейської Комісії третьою
країною.
Що стосується консультацій з країнами-членами, проект цього технічного
звіту був переданий Науковій мережі EFSA для оцінки ризику в галузі
здоров'я рослин для коментування. Отримані коментарі та відповіді EFSA
повідомляються у Додатку А.
Інформація та дані, надані заявником, а також подальші дані та
інформація, яку може знайти EFSA, будуть використовуватися EFSA для
проведення оцінки ризику товару та визначення видів шкідників 3, для
яких можуть знадобитися фітосанітарні заходи пом'якшення.
Вказівки щодо виконання оцінки товарного ризику не включені в цей
технічний звіт, і він буде наданий після громадських консультацій у
березні 2019 року.
2. Дані та інформація, необхідні для ініціювання оцінки ризику
рослин з високим ризиком (HRP)
У наступних розділах цього документу (з розділу 3 до розділу 5)
наводяться дані, які повинні бути надані в технічному досьє, поданому
заявниками (третіми країнами) до Європейської Комісії щодо товарів,
списків шкідників та фітосанітарних заходів з пом'якшення.
Технічне досьє на проведення оцінки ризику, зазначене в Статті 42 (4)
Регламенту (ЄС) 2016/2031 на основі вимоги до імпорту на територію
Союзу, має бути подане до Європейської Комісії. Європейська Комісія
визнає отримання технічного досьє, перевіряє повноту технічного досьє і
може запитати у заявника додаткову інформацію або роз'яснення, як того
вимагає зміст і предмет цієї заявки. Якщо Європейська Комісія приходить
до висновку, що ці вимоги виконані, вона передає технічне досьє в EFSA.
EFSA перевіряє, щоб технічне досьє відповідало вимогам цього
Технічного звіту і може попросити заявника додаткову інформацію або
роз'яснення, як того вимагає зміст і предмет цієї заявки. Після цієї
перевірки EFSA продовжує оцінку товарного ризику.
Для технічних досьє, поданих англійською мовою, EFSA завершує оцінку
товарного ризику протягом розумного періоду часу. Технічні досьє,
подані на іншій офіційній мові Європейського Союзу, перш за все,
повинні бути перекладені англійською мовою до передачі Європейською
Комісією до EFSA.
Інформація повинна бути надана EFSA в машинозчитуваному форматі.
Контрольний список, зазначений у Додатку А цього документа, повинен
бути титульним аркушем технічного досьє. Без шкоди для перевірок
дійсності та повноти, які повинні виконувати EFSA, заявник несе повну
відповідальність за повноту, точність і правильність даних, наданих EFSA
для проведення оцінки. У разі необхідності додаткової інформації EFSA

може звернутися до заявника. Компіляція списків шкідливих організмів
повинна підтримуватися пошуком літератури (докладні інструкції див. у
Додатку B).
2.1. Конфіденційність
Законодавча база, що застосовується до EFSA, передбачає високий рівень
прозорості, а також можливість заявника мати захищену комерційну
інформацію, захищену EFSA або Європейською Комісією. Присвоєння
конфіденційного статусу означає, що ця інформація, в принципі, не
повинна розкриватися громадськості або третій стороні. Проте
інформація, яка вважається заслуговує конфіденційного статусу EFSA,
може, однак, бути поширена з органами влади держав-членів або
Європейською комісією, або з аудиторами.
Заявник може вказати інформацію, розкриття якої може завдати шкоди
конкурентній позиції певної третьої сторони і яка повинна розглядатися
як конфіденційна.
Запити на режим конфіденційності повинні оброблятися відповідно до
інформації, наведеної у Додатку B цього керівництва. Заявники повинні
прагнути до мінімуму дотримувати вимоги щодо конфіденційності,
вказувати елементи, біти даних, абзаци або сторінки, які вимагаються
конфіденційності, та надавати перевірені та конкретні обґрунтування
кожного запиту. Коли цілі сторінки заявляються як конфіденційні,
конфіденційні сторінки документа, в обмеженій кількості, вони повинні
мати водяний знак, що читається " КОНФІДЕНЦІЙНО". Якщо ім'я автора
вважається конфіденційним, воно не повинно бути включене до імені
файлу та цитування. Перелік, що містить всі персональні дані, які будуть
розглядатися як конфіденційні, повинен бути включений до технічного
досьє з метою полегшення знеособлення з боку EFSA на більш пізньому
етапі. В жодному разі інформація, для якої заява про конфіденційність
була прийнята і застосована, повинна бути частиною версії технічного
досьє для публічного доступу. При поданні додаткової інформації
супровідний лист повинен завжди вказувати, чи така додаткова
інформація містить конфіденційну інформацію, і надавати необхідне
обґрунтовані докази, що підтверджує запит. Заявники повинні знати, що
подання заяви про конфіденційність або запит не гарантує прийняття та
надання конфіденційного статусу.
2.2. Доступ громадськості
Надаючи підтверджуючу інформацію, заявник повинен враховувати, що
вся надана інформація потенційно буде оприлюднена EFSA як довідкові
документи до Наукового звіту EFSA, або розкрита у випадку запиту
згідно з Регламентом ЄС № 1049/20014, якщо заявник може виправдати
конфіденційність наданих даних.
Згідно зі статтею 38 Регламенту (ЄС) № 178/2002, висновки EFSA, а
також довідкова інформація, на якій ґрунтуються думки, за винятком

конфіденційної інформації, повинні бути доступними для громадськості.
Відповідно до того ж положення, всі документи, що зберігаються EFSA,
регулюються Регламентом (ЄС) № 1049/2001 про доступ громадськості до
документів, що знаходяться в установах ЄС. Крім того, екологічна
інформація, що зберігається у EFSA, регулюється Регламентом (ЄС) №
1367/20065 щодо застосування положень Оргуської конвенції про доступ
до інформації, участі громадськості у прийнятті рішень та доступу до
правосуддя з питань довкілля до установ та органів Співтовариства .
Як наслідок, будь-який громадянин та будь-яка фізична або юридична
особа, яка проживає або має зареєстрований офіс у державі-члені
Європейського Союзу, може запропонувати EFSA надати доступ до
документів, поданих у рамках заяв, відповідно до принципів, винятків,
умови та обмеження, встановлені Регламентом (ЄС) № 1049/2001 та
Регламентом (ЄС) № 1367/2006. Загальний принцип, викладений у
вищезгаданому Регламенті, полягає в тому, що всі документи, що
знаходяться в установах ЄС за умовчанням, є доступними, якщо не
застосовується одна або кілька винятків, зазначених у статті 4 Регламенту
(ЄС) № 1049/2001.
У випадку документів третіх сторін і відповідно до статті 4 (4)
вищезазначеного Регламенту, EFSA консультується з зацікавленими
сторонами з метою оцінки застосування винятку до розкриття інформації,
якщо не зрозуміло, що документ повинен чи не повинен розкриватися.
Рішення EFSA згідно з цими Правилами можуть бути оскаржені в
Генеральному суді Європейського Союзу за умов, встановлених статтею
263 Договору про функціонування Європейського Союзу.
3. Товарні дані
Для проведення оцінки товарного ризику необхідна докладна інформація
для тих рослин, рослинних продуктів та інших об'єктів, які
класифікуються як високоризикові у значенні статті 42 Регламенту (ЄС)
2016/2031. У технічному досьє повинна бути надана інформація,
представлена третьою країною, види рослин, тип товару і способи
виробництва та райони, як такі:
3.1 Вкажіть наукову назву (рід і вид), синоніми та, якщо застосовується,
загальноприйняту (і) назву (и) англійською мовою та відповідну
таксономічну класифікацію, включаючи сорт або різновид, якщо це
можливо, рослини (продукту), що імпортується до ЄС.
3.2 У випадку рослин для посадки (включаючи насіння) вкажіть тип і вік
рослин і умови вирощування, як визначено в Додатку 1 до ISPM 36 (ФАО,
2012) (наведено у Додатку С цього документа). Вкажіть культуру, сортну
характеристику продуктів або побічних продуктів рослинного
походження, які будуть імпортовані в ЄС. Опишіть засоби для

вирощування, що використовуються у виробництві та на момент експорту
відповідно до ISPM 40 (FAO, 2017a).
3.3 За потреби вкажіть, чи вирощують рослину з сертифікованих насіння
та / або в сертифікованому розсаднику. У випадку насіння вказати тип
сертифікації щодо відсутності шкідників.
3.4 У випадку фруктів або овочів, опишіть частину (и) рослини, а також
презентацію (тобто наявність листя, чашолистків або фруктів на лозі
тощо).
3.5 У випадку деревини, опишіть тип деревини відповідно до ISPM 39
(FAO, 2017b) (тобто тип товару, рівень обробки, наявність / відсутність
кори тощо).
3.6 У випадку інших товарів надайте докладні описи.
3.7 Вкажіть період року, в якому виробляється товар, і фенологію
культури (включаючи періоди посіву / посадки, цвітіння, плодоношення
та збирання).
3.8. Опишіть загальний санітарний стан та фітосанітарне управління
посівом у виробничій зоні, призначеній для експорту. Якщо є відмінності
з іншими виробничими територіями в країні, опишіть ці відмінності та
причини для них.
3.9 Вказувати на призначення використання товару (тобто пряме
поширення до кінцевих споживачів, перепакування для споживання,
розмноження, розмелювання, перетворення тощо).
3.10 Включіть карту країни-експортера, виділивши виробничі площі та
виробничі райони, призначені для експорту.
3.11 Вкажіть, яким чином Ви забезпечуєте розділення між виробничими
районами, призначеними для експорту, та іншими виробничими
районами, якщо вони примикають до перших.
3.12 Забезпечити класифікацію клімату Кеппен-Гейгера (підгрупа), що
стосується виробничих площ (http://koeppen-geiger.vu-wien.ac.at/)
3.13 Прикріпіть кольорові малюнки з коротким описом товару, який буде
експортовано до ЄС, та основних етапів / етапів процесу виробництва,
обробки та доставки.

4. Ідентифікація всіх шкідників, потенційно пов'язаних з товарів у
країні-експортері
Заявник повинен надати списки всіх шкідників, потенційно пов'язаних з
товаром у країні-експортері, та надати необхідну інформацію, як
зазначено нижче. Компіляція цих списків шкідників заявником повинна
бути підтверджена документованим пошуком літератури (див. Додаток
B).
4.1. Перелічіть всіх шкідників, які потенційно можуть бути пов'язані з
видами рослин або родом товару в країні-експортері, за наявності доказів
( Додаток B).
4.2 Перерахуйте всіх шкідників, які потенційно можуть асоціюватись з
видами рослин або родом товару в країні-експортері, що регулюється ЄС,
та надайте інформацію, як зазначено у Таблиці D1 (Додаток D).
4.3 Перерахуйте всіх шкідників, які потенційно можуть бути пов'язані з
видами рослин або родом товару в країні-експортері, які не регулюються
в ЄС, і для цих шкідників надайте інформацію, як зазначено у таблиці D2
(Додаток D).
4.4 Для кожного шкідника, зазначеного в підсумковій таблиці Таблиці D3
(див. Додаток D), надайте наступну інформацію (обґрунтуйте цю
інформацію з відповідними посиланнями, які повинні надаватися разом з
технічним досьє)
4.4.1 Наукова назва, синоніми та, якщо застосовується, загальна назва (и)
англійською мовою.
4.4.2 Таксономічна класифікація, що включає, принаймні, клас, порядок,
сім'ю, рід, вид та інформацію нижче видового рівня, якщо це доречно
(наприклад, підвидовий вид, конвеєр тощо).
4.4.3 Географічний розподіл шкідливого організму в країні, що надає,
якщо доречно, розповсюдження шкідників / карти вільних територій для
кожного шкідника, враховуючи карту, надану під 3.10 як фоновий шар.
4.4.4 Поширеність шкідника протягом сезону (наприклад, відсоток
заражених рослин / фруктів під час різних фенологічних стадій,
зазначених у пункті 3.7).
4.4.5 Відповідні біологічні характеристики (тобто, життєвий цикл,
асоціація з шляху, термічні вимоги) шкідника.
4.4.6 Головні носії шкідника, включаючи альтернативних носіїв, якщо це

необхідно.
4.4.7 У разі членистоногих і нематод для кожної стадії (наприклад, яйця,
личинки / німфи, лялечки, дорослі) вкажіть частину рослини, де вона
може бути знайдена, опишіть тип пошкодження. Надайте інформацію, чи
відомі фази латентної або безсимптомної інвазії / інфекції для видів
шкідників. Вкажіть також, якщо членистоногий / нематод може бути
вектором хвороби рослин.
4.4.8 У випадку грибів, бактерій, вірусів, фітоплазми, опишіть симптом
(и) у товарі і частину рослини, де вона може бути знайдена, опишіть тип
пошкодження. Надайте інформацію, чи відомі фази латентної або
безсимптомної інвазії / інфекції для видів шкідників.
4.4.9 У випадку будь-якого іншого живого організму (наприклад,
паразитичних рослин), опишіть їх зв'язок з товаром.
4.4.10 Вкажіть вплив шкідника на товар та / або відповідних носіїв,
відмінних від товару.
4.4.11 За наявності оцінки ризиків шкідників.
Зверніть увагу, що заявнику пропонується подати будь-яку додаткову
інформацію або докази, які вважаються корисними для підтримки оцінки
ризику (наприклад, список всіх шкідників, яким відомо, що
використовують види рослин або рід товару як носії на глобальному рівні,
записи перехоплень на експортний товар тощо).
Зверніть також увагу на те, що EFSA залишає за собою право вимагати
інформацію, зазначену в пунктах 4.4.1 – 4.4.11 і в розділі 5, а також для
інших шкідників, ніж ті, які наведені в таблиці D3 (наприклад, інші
шкідники, що зазначені в таблиці D1 та / або Таблиця D2 або інші
шкідники, знайдені EFSA у своєму огляді).
5. Дані про фітосанітарні
(попередження наслідків)

заходи

пом'якшення

наслідків

5.1. Опишіть фітосанітарні заходи з пом'якшення наслідків (включаючи ті,
які призначені для експорту товару до ЄС), та їх ефективність,
підтверджені доказами (тобто пробіт 9, середній час виживання та ін.)
Додаток E.
5.2 Вкажіть фітосанітарні правила та системи інспекції, пов'язані з
інтересом або пов'язаних з ними карантинних шкідників у країні
походження.

5.3 Охарактеризуйте системи спостереження та моніторингу шкідників,
пов'язаних з товаром, якомога детальніше (наприклад, стратегії відбору та
інспекції, частоти, інтенсивності, протоколи діагностики тощо).
5.4 Вкажіть обсяг, періодичність та сезонні терміни, заплановані для
експорту до ЄС.
5.5. Опишіть процеси після збору врожаю та транспортну систему (від
ферми до переробки та від переробки до пункту експорту), включаючи
тип пакувального матеріалу, розмір упаковки, пропускну здатність.
Аналогічно вкажіть температуру та відносну вологість контейнерів, якщо
це можливо.
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Додаток A - Перелік даних, наданих у технічному досьє
Цей контрольний список повинен бути на першій сторінці технічного
досьє. Колонки синього кольору повинні бути заповнена EFSA.

3 Дані про товари
3.1 Таксономічна інформація
3.2 Установки для специфікації
посадки (ISPM 36 - FAO, 2012)
3.3 Специфікація насіння
3.4 Специфікація фруктів і овочів
3.5 Специфікація деревини
3.6 Інші специфікації товарів
3.7 Період виробництва
3.8 Фітосанітарний статус та
управління
3.9 Використання за призначенням
3.10 Виробнича площа
3.11 Поділ виробничих площ
3.12 Кліматична класифікація
3.13 Картинки та опис
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Додаток B – Пояснювальна записка щодо пошуку літератури
Пошук літератури передбачає розробку стратегії пошуку та ідентифікації
джерел інформації для отримання відповідної інформації. Необхідно
шукати відповідні джерела інформації у структурованому вигляді, а
стратегії пошуку та використані джерела інформації повинні бути
задокументовані та повідомлені.
Джерела інформації
Заявникам слід докласти обґрунтованих зусиль, щоб знайти всі джерела,
які дають відповідну інформацію, і забезпечити обґрунтування вибору
джерел. Пошук повинен враховувати джерела наукової, технічної та
«сірої» літератури (маловідомої літератури). Бібліографічні бази даних,
репозиторії, веб-сайти організацій, веб-сайти конференцій, зміст
конкретних журналів тощо можуть бути використані для отримання
журналів, книг, звітів, рефератів конференцій, таблиць, карт і інших типів
інформації, що стосуються створення списку шкідників, пов'язаних з
товаром у країні-експортері. Джерела інформації з більш широким
охопленням (наприклад, Web of Science, CAB Abstracts) можуть
потребувати доповнення джерелами, опублікованими в конкретному
географічному регіоні, що стосується заявника.
Розробка стратегій пошуку
Заявники повинні розробити та розвинути відповідні стратегії пошуку
(тобто терміни пошуку та їх комбінації). Стратегії пошуку повинні бути
розроблені так, щоб бути чутливими для отримання якомога більше
потенційно релевантної інформації. Це зазвичай передбачає використання
стільки синонімів і споріднених термінів, скільки корисно для
представлення поняття (наприклад, наукове ім'я та загальні назви товару)
і поєднання вільного тексту з керованим словником, якщо він є.
Поєднання термінів, що використовують близькість або оператори
булевої логіки (якщо такі є), також повинні бути розроблені для
максимального отримання відповідної інформації. Стратегії пошуку
також повинні бути адаптовані до характеристик і вимог кожного джерела
інформації. Адаптація може включати, серед іншого, синтаксис пошуку
або мову, яка використовується для пошукових термінів.
Заявники повинні дотримуватися рекомендацій «Технічного керівництва
для проведення електронних літературних пошуків у сфері безпеки
продуктів харчування та кормів» (Glanville et al., 2014) під час проведення
пошуків і документування його результатів.
Повідомлення про пошук у технічному досьє, поданому третіми
країнами
Для того, щоб сприяти прозорості та дозволити оцінювати та тиражувати
процес, пошук методології та її результати повинні бути задокументовані

та детально описані.
Для пошуків бази даних для кожного результату слід повідомляти таку
інформацію:
- назва бази даних та використовуваного постачальника послуг;
- URL бази даних (інтернет-адреса);
- обґрунтування вибору бази даних:
- дата, коли проводився пошук;
- дату останнього оновлення бібліографічної бази даних (коли вона є);
- проміжок часу пошуку;
- усі обмеження, застосовані до пошуку (наприклад, типи публікацій)
- повна стратегія або стратегії пошуку, що використовуються (як
виконуються в базі даних), і кількість отриманих результатів.
Для ресурсів, відмінних від баз даних, для кожного результату слід
повідомляти таку інформацію:
а) Для веб-сайтів або змісту журналів:
- назва ресурсу (тобто назву веб-сайту, назву журналу у разі пошуку в
певній таблиці змісту).
- URL-адреса ресурсу (інтернет-адреса);
- обґрунтування вибору веб-сайту або журналу:
- дату, на яку було проведено пошук, і дату пошуку, або дату, обсяги та
питання, які шукали у випадку змісту.
- Метод пошуку (наприклад, перегляд, використання пошукової системи,
включеної до веб-сайту, сканування у випадку змістових таблиць).
- пошукові терміни, які використовуються для пошуку, і кількість
відповідних отриманих записів.
b) Для списків посилань:
- бібліографічні деталі документів, довідкові списки яких скановані;
- кількість відповідних отриманих бібліографічних посилань.
Повідомлення про результати пошуку в технічному досьє, поданому
третіми країнами
Повний перелік посилань, отриманих з пошуку літератури, а також
перелік посилань, що використовуються для розробки технічного досьє,
повинен надаватися англійською мовою та в машиночитаемом форматі.
Копії повнотекстових документів (або відповідних розділів великих
документів), що використовуються для розробки технічного досьє,
повинні надаватися переважно англійською мовою; однак також будуть
прийняті повнотекстові документи (або відповідні розділи великих
документів), які використовуються для розробки технічного досьє на
інших офіційних мовах ЄС. Документи на мовах, що не є членами ЄС,
перекладатимуться переважно англійською або іншою офіційною мовою

ЄС, перш ніж подавати їх до Європейської комісії. Копії повнотекстових
документів, що не використовуються для розробки технічного досьє, не
потрібно подавати разом з технічним досьє. Проте, заявники повинні бути
готові надати їх пізніше, якщо їх попросить EFSA.
Забезпечення того, щоб питання авторського права, ліцензування та
захисту даних, що стосуються інформації, що міститься в технічних
досьє, були повністю задоволені, залишається відповідальністю заявника.
Заявник повинен проконсультуватися з компетентним національним
органом (ами) ліцензування авторських прав для отримання рекомендацій
щодо придбання ліцензій на авторські права на відтворення авторських
публікацій, які повинні бути подані в технічному досьє. Слід зазначити,
що заявник залишається єдиною юридичною або фізичною особою,
відповідальною за отримання всіх необхідних дозволів та прав на
використання, відтворення та обмін публікаціями, поданими у своїх
заявках. За жодних обставин EFSA не може нести відповідальність за
порушення прав інтелектуальної власності, порушених заявниками,
включаючи відповідні набори даних або інформацію в технічне досьє.

Додаток С - Класифікація рослин для посадки
У Додатку 1 до ISPM 36 (ФАО, 2012) дев'ять видів рослин для посадки
(крім насіння) не відрізняються від найнижчого до найвищого ризику
ураження шкідниками:
1. меристемна культура
2. культура in vitro
3. будвуд / графтвуд
4. некорневані живці
5. Вкорінені живці
6. фрагменти коренів, кореневі або кореневища
7. Цибулини і бульби
8. Коріння рослин
9. Вкорінені рослини в горщиках
Крім того, ризик шкідливих організмів може збільшуватися з віком
рослин, оскільки старі рослини довше піддавалися потенційним
шкідникам.
Приклади умов вирощування від найнижчого до найвищого ризику:
1. камера росту
2. теплиця
3. екранний будинок
4. поля, вирощені в контейнерах (горщики, ванни та ін.)
5. польові вирощування
6. рослини, зібрані з дикої природи

Додаток D – Етапи відбору шкідливих організмів, які можуть
вимагати фітосанітарних заходів з пом'якшення наслідків
Послідовність кроків, описана нижче, повинна підтримуватися пошуком
літератури (Додаток B).
1. Перерахуйте у Таблиці D1 шкідників, які регулюються ЄС і відомі для
використання видів рослин або роду товару як носій 6 (наприклад,
використовуючи CABI, онлайн, EPPO онлайн), надаючи наступну
інформацію для кожного шкідника:
 Види шкідників (латинська назва)
 Таксономічна інформація (клас, порядок, сім'я) (наприклад, у випадку
лейкотретії Thaumatotibia: Insecta, Lepidoptera, Tortricidae)
 Надати заяву про статус шкідника, наприклад, посилаючись на ISPM 8
(ФАО, 2017c) і підтверджене відповідними доказами
 У разі необхідності, надайте докази щодо вільної від шкідників
території відповідно до ISPM 8 (FAO, 2017d)
 Вкажіть регуляторний статус шкідника у вашій країні. Напр.
регульованих карантинних шкідливих організмів, регульованих
некарантинних шкідників, шкідників, які вважаються на офіційному
контролі, шкідників, які потребують оцінки для регуляторних дій, а також
загальних нерегульованих шкідників.
 Чи може шкідник бути пов'язаним з товаром (незалежно від будь-якого
режиму)? Заявник повинен надати докази, якщо шкідник може або не
може бути пов'язаний з товаром
 Визначити шкідників, які можуть потребувати фітосанітарних заходів
пом'якшення наслідків: присутні в країні, а також уточнити, чи пов'язаний
шкідник з товаром (скопіюйте ці види до Таблиці D3)
Таблиця D1 – Перелік шкідливих організмів, зареєстрованих в ЄС,
присутніх у третіх країнах-заявниках, для яких відомо, що вони
використовують вид рослин або рід товару як носій
Види шкідників
Таксономічна інформація
Статус шкідника в третій країні-заявника
Зона вільна від шкідників
Докази та невизначеність щодо стану шкідників та
вільних територій
Регуляторний статус у третій країні-заявника
Чи може шкідник бути пов'язаним з товаром?
Докази і невизначеність щодо асоціації з товаром
Шкідник, для якого можуть знадобитися фітосанітарні
заходи, щопом'якшують наслідки

2. Перелічіть у Таблиці D2 всі інші шкідники, присутні у вашій країні,
пов'язані з видами рослин або родом товару (за винятком шкідників, що
вже перераховані в Таблиці D1), відповідно до Таблиці D2 та надайте
інформацію, зазначену нижче. Перелік шкідників, пов'язаних з товаром у
вашій країні, повинен бути отриманий та задокументований шляхом
пошуку літератури, що здійснюється за додатком B, включаючи пошук
наукової та «сірої» літератури (маловідомої літератури, літератури для
службового використання) та міжнародної бази даних, наприклад, EPPO,
онлайн та CABI, онлайн.
 Види шкідників (латинська назва)
 Таксономічна інформація (клас, порядок, сім'я) (наприклад, у випадку
лейкотретії Thaumatotibia: Insecta, Lepidoptera, Tortricidae)
 Стан у ЄС: відсутній (A), обмежене розповсюдження під офіційним
контролем (R), теперішнє (P). Перевірити та надати докази (наприклад,
EPPO, он-лайн, CABI, бази даних онлайн)
 Якщо є, надайте докази щодо вільної території
 Вкажіть регуляторний статус шкідника у вашій країні
 Чи може шкідник бути пов'язаним з товаром (незалежно від будь-якого
режиму): перевірити та надати докази
 Чи впливає шкідник на вашу країну: перевірте та надайте докази щодо
рівня впливу7
 Шкідник потенційного ризику для ЄС – шкідникі, які відповідають
наступним критеріям: він відсутній у ЄС або обмежений розподіл під
офіційним контролем + шкідник асоціюється з товаром + має або може
мати потенційний вплив (скопіюйте ці види до Таблиці) D3)
Таблиця D2 - Перелік шкідників, які не регулюються в ЄС, присутні в
третій країні-заявнику та відомі як використовують види рослин або рід
товару як господаря
Види шкідників
Таксономічна інформація
Статус в ЄС
Зона вільна від шкідників
Докази та невизначеність щодо стану шкідників
та вільних територій
Нормативний статус у третій країні-заявника
Чи може шкідник бути пов'язаним з товаром?
Докази невизначеності щодо асоціації з товаром
Чи впливає шкідник на заявника третьої країни
Докази та невизначеність щодо рівня впливу 5
Шкідники потенційного ризику для ЄС

Таблиця D3 – Зведена таблиця видів шкідників, присутніх у третій
країні-заявнику, пов'язана з товаром і яка може мати потенційний ризик
для ЄС, для якого технічні дані будуть затребувані в Додатку E.
Для видів шкідливих організмів, пов'язаних з товаром, і які можуть мати
потенційний ризик для ЄС (вибраний з таблиць D1 і D2).
 Види шкідників (латинська назва)
 Регульований шкідник в ЄС: вкажіть, чи є шкідник карантинним
шкідником в ЄС відповідно до чинного законодавства про здоров'я
рослин 8.
Види шкідників, пов'язані з
товаром

Регульовані шкідники в ЄС

Додаток E – Докази, що підтверджують оцінку ефективності
фітосанітарних заходів з пом'якшення наслідків
Заявник повинен надати, використовуючи Таблиці Е1 і Е2, технічні дані,
що підтверджують оцінку ефективності фітосанітарних заходів по
зменшенню впливу кожного з шкідників, перелічених у Таблиці D3. Будь
ласка, надайте, використовуючи таблицю Е3 як шаблон (цей шаблон може
бути необхідним для адаптації до різних товарів), календар, в якому
представлені присутність шкідливих організмів та заходи щодо їх
пом'якшення. Важливо, щоб оцінка ефективності, надана заявником,
підтверджувалася науковими і технічними даними (тобто, пробіт 9,
середній час виживання і т.д.).
Потім скористайтеся Таблицею Е4 для підсумовування загальної
ефективності для кожного з шкідників, перелічених у Таблиці D3,
підкреслюючи ймовірність свободи від шкідників товару та пов'язаних з
ним невизначеностей. Вкажіть чітке обґрунтування та надайте
підтверджуючі докази, де це необхідно.
Таблиця E1 - Деталі обробки пестицидами
Використаний пестицид
(активна речовина / и)
Наукова назва цільових видів
шкідників
Цільова життєва стадія
шкідників
Терміни лікування 9
Доза в кг / га, що
використовується для кожного
лікування 10
Використовуйте інформацію,
зазначену в офіційно
затвердженому бірці
(документі)

Тип програми
• Час застосування
• Час, протягом якого
режим залишається
ефективним
• Стадії життя, на які є
вплив

Обмеження, якщо такі є
Оцінка ефективності 11
Докази ефективності 12

Таблиця E2 - Детальна інформація про інші заходи щодо пом'якшення
наслідків (крім пестицидів)
Використані заходи 13
Наукова назва цільових видів шкідників
Цільова життєва стадія шкідників
Терміни лікування 14
Подробиці щодо використовуваного
заходу

напр. температура

Посилання на стандарти протоколу

напр. ISPM 15
(ФАО, 2018а)

Обмеження, якщо такі є
Оцінка ефективності 15
Докази ефективності 16

Фенологія культури

Гру

Лис

Жов

Вер

Сер

Лип

Чер

Тра

Кві

Бер

Лют

Січ

Таблиця E3 - Приклад календаря, що включає відповідні дані фенології
культури, присутність шкідника в культурі та терміни обробки

Зрілі
плоди

Цвіт
Дорослі

Наявність цільової стадії

Режими

Масове
захоплен
ня
Техніка стерильних комах
Пестици
дX
Культурний / біологічний контроль: культури, що
покриваються
Санація
Санація

Таблиця E4 – Оцінка загальної ефективності фітосанітарних заходів пом'якшення
(комбінація пестицидних та непестицидних заходів).
Види шкідників

Оцінка загальної
ефективності
фітосанітарних
пом'якшувальних
заходів 17

Пов'язані
невизначеності

Обґрунтування
(міркування
та
докази) загальної
ефективності 18

Додаток A - зауваження держав-членів щодо проекту технічного звіту
EFSA
Додаток B - Перелік елементів технічного досьє, для яких заявник
вимагає режим конфіденційності
Додатки A та B можна знайти в онлайновій версії цього випуску (у розділі
«Додаткова
інформація»):
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2903/sp.efsa.2018.EN-1492

Примітки / Посилання
1 Регламент (ЄС) 2016/2031 Європейського Парламенту та Ради від 26
жовтня 2016 року про захисні заходи проти шкідників рослин, про
внесення змін до Регламенту (ЄС) № 228/2013, (ЄС) № 652/2014 та (ЄС)
№ 1143 / 2014 Європейського Парламенту та Ради та скасовує Директиви
Ради 69/464 / EEC, 74/647 / EEC, 93/85 / EEC, 98/57 / EC, 2000/29 / EC,
2006/91 / EC та 2007/33 / EC. ОВ L 317, 23.11.2016, с. 4–104.
2 Регламент (ЄС) № 178/2002 Європейського Парламенту та Ради від 28
січня 2002 року, що встановлює загальні принципи та вимоги
законодавства про харчові продукти, створює Європейський орган з
безпеки харчових продуктів та встановлює процедури з питань безпеки
харчових продуктів. OJ L 31, 1.2.2002, с. 1–24.
3 За ISPM п. 5 ((FAO, 2018b) шкідник визначається як "Будь-який вид,
штам або біотип рослини, тварини або патогенного агента, що ушкоджує
рослини або рослинні продукти".
4 Регламент (ЄС) № 1049/2001 Європейського Парламенту та Ради від 30
травня 2001 року щодо публічного доступу до документів Європейського
Парламенту, Ради та Комісії. OJ L 145, 31.5.2001, с. 43–48.
5 Регламент (ЄС) № 1367/2006 Європейського Парламенту та Ради від 6
вересня 2006 року щодо застосування положень Оргуської конвенції про
доступ до інформації, участь громадськості у прийнятті рішень та доступ
до правосуддя з питань довкілля Установи та органи Співтовариства, OJ
L 264, 25.9.2006, с. 13–19.
6 Список шкідників, пов'язаних з товаром у Вашій країні, повинен бути
отриманий та задокументований пошуком літератури (див. Додаток D).
7 Якщо шкідник має вплив у вашій країні, будь ласка, опишіть вплив і
симптоми та надайте посилання; якщо ви вважаєте, що шкідник не
впливає на Вашу країну, будь ласка, поясніть чому і надайте посилання,
якщо є.
8 Зверніться до останніх чинних законодавчих актів на момент подачі
заявки.
9 Вкажіть місяць і фазу виробництва (перед збором урожаю, під час збору
врожаю, після збору врожаю); надати календар, в якому представлені
присутність шкідників та їх обробка (див. таблицю Е3).
10 Вкажіть, чи відноситься доза до активної речовини або до

комерційного продукту.
11 Вкажіть конкретну цінність ефективності обробки пестицидами для
контролю цільових видів рослин у товарі, якщо він є доступний, або
вкажіть принаймні один з наступних класів, адаптованих з Таблиці 2
EFSA 2017: Надзвичайно високий (> 95%), Дуже високий (90–95%),
високий (66–90%), середній (33–66%), низький (10–33%), дуже низький
(5–10%), надзвичайно низький (<5%).
12 Будь ласка, перелічіть тут докази, що підтверджують оцінку
ефективності, наданої заявником: наприклад, етикетки засобів захисту
рослин, документи, технічні звіти, експериментальні дані, «сіра»
література (література для службового користування) тощо. Копія таких
доказів також повинна бути надана як додаток до технічного досьє. Більш
детальну інформацію щодо необхідної інформації та оцінки
фітосанітарних заходів щодо пом'якшення наслідків див. EFSA PLH
Panel, 2012.
13 Зверніться до списку варіантів зменшення ризику (Панель EFSA PLH
Panel, 2018)
14 Вкажіть місяць і фазу виробництва (перед збором врожаю, під час
збору врожаю, після збору врожаю); надати календар, в якому
представлені присутність шкідників та їх обробка (див. таблицю Е3).
15 Вкажіть конкретну цінність ефективності заходу для боротьби з
цільовими видами шкідників на товарі, якщо така є, або вкажіть
принаймні один з наступних класів, адаптованих з Таблиці 2 EFSA 2017:
Надзвичайно високий (> 95%), дуже високий ( 90–95%), високий (66–
90%), середній (33–66%), низький (10–33%), дуже низький (5-10%),
надзвичайно низький (<5%).
16 Будь ласка, наведіть список доказів, що підтверджують оцінку
ефективності, наданої заявником: наприклад, етикетки засобів захисту
рослин, документи, технічні звіти, експериментальні дані, «сіра»
література (література для службового користування) тощо. Копія таких
доказів також повинна надаватися як додаток до технічного досьє.. Більш
детальну інформацію щодо необхідної інформації та оцінки
фітосанітарних заходів щодо пом'якшення наслідків див. EFSA PLH
Panel, 2012.
17 Вкажіть для кожного шкідника, пов'язаного з товаром, конкретну
оцінку загальної ефективності застосовуваної фіто санітарного заходу
пом'якшення наслідків, якщо вона є, або вкажіть принаймні один з
наступних класів, адаптованих з Таблиці 2 EFSA 2017: Надзвичайно

високий (> 95%) , дуже високий (90–95%), високий (66–90%), середній
(33–66%), низький (10–33%), дуже низький (5–10%), надзвичайно низький
(<5%) .
18 Будь ласка, узагальнюйте тут докази та міркування, що підтверджують
оцінку ефективності, наданої заявником: наприклад, етикетки засобів
захисту рослин, документи, технічні звіти, експериментальні дані, «сіра»
література (література для службового користування) тощо. Копія таких
доказів також повинна бути надана як додаток до технічного досьє. Більш
детальну інформацію щодо необхідної інформації та оцінки
фітосанітарних заходів щодо пом'якшення наслідків див. EFSA PLH Panel,
2012.

