PASAPORTE FITOSANITARIOA

Araudia
Pasaporte fitosanitario berria 2017/2313 EB Betearazpen Erregelamenduak arautzen du.
EB 2016/2031 Erregelamenduaren 83. artikulua eta VII. eranskina.
Legeria honen aplikazioa 2019ko abenduaren 14an sartu zen indarrean.
Araudi berriaren ondoriozko aldaketak.
Aurreko araudiarekin alderatuta, berritasun gisa, landatuko den landare-material guztiak
Pasaporte fitosanitarioa eraman behar du.
Pasaporteak merkantziari eta barazkien edo
derrigorrezkotasunari buruzko dokumentua izan behar du

landare-produktuen

trazabilitatearen

Ez da pasaporte fitosanitarioa eskatuko azken erabiltzaileari zuzenean emandako landareak,
landare-produktuak edo bestelako objektuak lekualdatzeko. Azken erabiltzailea honela definitzen da:
erabilera pertsonalerako barazkiak erosten dituen eta bere lanbide, enpresa edo merkataritzaren
eremutik kanpo jarduten duen edozein pertsona, etxeko lorezainak barne.
Baina salbuespen batzuetan eraman beharko dute:
1- Pasaporte fitosanitarioa eraman beharko dute azken kontsumitzaileraino bakterio-suarekiko
sentikorrak diren espezieek (Erwinia amylovora); izan ere, Bizkaia eremu babestua da oraindik
patogeno horren aurrean. Malus (Manzanos), pyrus (perales), membrilleros (cydonia), eriobotrya eta
mespilus (nísperos), sorbus, crataegus, pyracantha, cotoneaster, chaenomeles, amelanchier, photinia
davidiana
Pasaporte-eredu fitosanitarioa bakterio-suarekiko sentikorrak diren espezieentzat
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2- Pasaporte fitosanitarioa eraman beharko dute azken erabiltzaileraino Xylella fastidiosa koarentenabakterio gogaikarriaren aurrean arrisku handia duten espezieek: olibondoa, almendroa, adelfa, hortzkonketa, Polygala mirtifolia eta café landarak. Gainera, kasu horietan, Pasaporte fitosanitarioak atal
guztiak beteta egon beharko du, hau da, lau letrak, A, B C eta D. Beraz, trazabilitatearen C letra
jatorritik jaso beharko da Pasaporte fitosanitarioaren etiketan.

Pasaporte fitosanitarioaren kokapena, formatua eta edukia
Kokapena
PFak ezin izango dira fakturan edo merkataritza-albaranean soilik sartu (lehen, dokumentu
osagarriak esaten zitzaien), baizik eta unitate komertzialean fisikoki jarriko dira.
2016/2031 Erregelamenduaren 88. artikuluaren arabera, bidalketa enbalaje, pakete edo ontzi
batean garraiatzen bada, PFa enbalajean, paketean edo ontzian jarriko da.
Merkataritza-unitatea, 2016/2031 Erregelamenduaren arabera, merkataritza-unitate txikiena
da, eta lote baten azpimultzoa edo osoa izan daiteke.
Lotea produktu bakar baten unitate kopurua da, konposizioaren homogeneotasunaren,
jatorriaren eta partida berean sartuta dauden beste elementu batzuen arabera identifika
daitezkeenak.

Pasaportearen formatua.
2017/2313 EB Betearazpen Erregelamenduak Pasaporte Fitosanitarioan agertu beharreko
edukia ezartzen du, baita erabili beharreko ereduak ere.
PF ereduak.
4 pasaporte-eredu diseinatu dira (A, B, C, D)
A. Pasaportea normala
B. Eremu babestuetarako pasaportea (ZP)
C. Pasaporte arrunta ziurtapen-etiketarekin konbinatuta
D. Eremu babestuetarako pasaportea ziurtapen-etiketarekin konbinatuta
Malgutasun-maila jakin bat onartzen da (eredu alternatiboak, tamaina, inguru-lerroa, letra-motak)

PFk jaso beharreko informazioa
Ezkerreko ertzean Batasunaren bandera joango da.
1. «Pasaporte fitosanitarioa» edo «pasaporte fitosanitarioa – ZP» ingelesez («Plant Passport» edo
«Plant Passport – PZ») eta, hala badagokio, Batasuneko beste hizkuntza ofizial batean, barra zeihar
batez bereizita.
2. A izkia. Espeziearen edo landare-produktuen izen botanikoa.
3. eta 4. izkiak B. Estatu kideari dagokion bi letrako kodea, pasaporte fitosanitarioa ematen duen
operadore profesionala erregistratuta dagoena, eta, ondoren, erregistro nazionalaren zenbakia.
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5. C izkia. Hala badagokio, landarearen, landare-produktuaren edo beste objektu baten trazabilitatekodea.
7 eta 8. D. izkiak. Jatorrizko estatu kideari dagokion bi letrako kodea.
Hala badagokio, jatorrizko hirugarren herrialdeen izena edo izenak edo bi letrako kodeak.
9. Eremu babestuetako berrogeitaka urteko izurriteen izen zientifikoak edo izurrite horiei berariaz
esleitutako kodeak.
10. Hazien eta beste erreprodukzio-material batzuen (inizialak, oinarrizkoak edo ziurtatuak) etiketa
ofizialerako eskatzen den informazioa.
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