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Trä och träprodukter som ska ha växtpass vid 

förflyttning inom EU 

Det här dokumentet är en sammanfattning av reglerna i förordning (EU) 2019/2072 

och vissa av kommissionens nödåtgärdsbeslut.  

Länk till KOM beslut 

I listan nedan framgår vilka varor av trä, träprodukter och bark ska ha växtpass vid 

förflyttning inom EU. 

Träslag Vara  
(se information om 

KN-nummer under 

tabellen) 

Område som 

kravet gäller 

Hänvisning 

Juglans, Platanus, 

Pterocarya (hela 

släkten) 

Trä 

 

Hela EU Förordning (EU) 

2019/2072, Bilaga XIII 

punkt 4 

Chionanthus 
virginicus, Fraxinus, 
Juglans ailantifolia, 
Juglans 
mandshurica, Ulmus 
davidiana och 
Pterocarya rhoifolia  

 

 

 

Trä  Hela EU Förordning (EU) 

2019/2072, Bilaga XIII 

punkt 4.1  

Avser punkt 27 i 

Bilaga VIII 

Barrträd (Pinopsida) Trä, utom barkfritt trä 

Lös bark 

Skyddad zon: Cypern, 

Grekland, Irland och 

Förenade kungariket 

(Nordirland). 

Förordning (EU) 

2019/2072, bilaga XIV 

punkt 11-12 

Bilaga X punkt 39-44, 

46-51 

Castanea Trä, utom barkfritt trä 

Lös bark 

Skyddad zon: 

Tjeckien, Irland, 

Sverige och Förenade 

kungariket 

(Nordirland). 

Förordning (EU) 

2019/2072, bilaga XIV 

punkt 11-12 

Bilaga X punkt 45, 52 

Acer, Aesculus, 

Alnus, Betula, 

Carpinus, 

Cercidiphyllum, 

Corylus, Fagus, 

Fraxinus, 

Koelreuteria, 

Platanus, Populus, 

Salix, Tilia och Ulmus 

(hela släktena) 

Trä Trä med ursprung i 

avgränsade områden 

där Anoplophora 

glabripennis 

förekommer. Vilka de 

aktuella områdena är, 

se  här 

KOM Beslut (EU) 

2015/893 

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/emergency_measures_en
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/emergency_measures_en
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Träslag Vara  
(se information om 

KN-nummer under 

tabellen) 

Område som 

kravet gäller 

Hänvisning 

Prunus, hela släktet 

utom Prunus 

laurocerasus 

Trä Trä med ursprung i 

avgränsade områden 

där Aromia bungii 

förekommer. För 

områden, se här 

KOM Beslut (EU) 

2018/1503 

Pinus (hela släktet) 

och Pseudotsuga 

menziessi 

Trä  Trä med ursprung i 

länder där Fusarium 

circinatum (tidigare 

Giberella circinata) 

förekommer: Portugal, 

Spanien och vissa 

länder utanför EU. 

KOM Beslut (EU) 

2019/2032 

Pinopsida (barrträ) Trä och lös bark Trä och bark med 

ursprung i länder där 

Fusarium circinatum 

(tidigare Giberella 

circinata) förekommer, 

dvs Portugal, Spanien 

och vissa länder 

utanför EU. 

KOM Beslut (EU) 

2019/2032 

Pinopsida (barrträd) Trä med undantag för 

sågat virke och 

stockar av Taxus och 

Thuja 

Lös bark 

Trä med ursprung i 

avgränsade områden 

där Bursaphelenchus 

xylophilus 

(tallvedsnematod) 

förekommer: 

fastlandet Portugal, 

Madeira samt 

provinsen Galicia och 

Castilla y León i 

Spanien. 

KOM Beslut (EU) 

2012/535 

 

Enligt Bilaga XIII och XIV i förordningen (EU) 2019/2072 om växtpasskrav vid 

förflyttning inom EU gäller kraven trä som går in under respktive KN-nummer och 

motsvarar en av följande beskrivningar som är fasställda i förordningen (EEG) 

2658/87.  

KN-nummer Beskrivning 

4401 11 00  Brännved av barrträ i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d. 

4401 12 00  Brännved av lövträ i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d. 

4401 21 00  Barrträ i form av flis eller spån 

4401 22 00  Lövträ i form av flis eller spån 

4401 40 90  Träavfall (utom sågspån), ej agglomererat 

ex 4403 11 00  Obearbetat barrträ, behandlat med målarfärg, bets, kreosot eller andra 

konserveringsmedel, ej barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat 

på två eller fyra sidor 

ex 4403 12 00  Obearbetat lövträ, behandlat med målarfärg, bets, kreosot eller andra 

konserveringsmedel, ej barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat 

på två eller fyra sidor 

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/emergency_measures_en


3(3) 

 

KN-nummer Beskrivning 

ex 4403 21  Obearbetat barrträ av furu (Pinus spp.) ej barkat eller befriat från splintved eller 

bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor, utom trä behandlat med målarfärg, bets, 

kreosot eller andra konserveringsmedel, med en största diameter på minst 15 cm 

ex 4403 22 00  Obearbetat barrträ av furu (Pinus spp.) ej barkat eller befriat från splintved eller 

bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor, utom trä behandlat med målarfärg, bets, 

kreosot eller andra konserveringsmedel, andra än de med en största diameter på 

minst 15 cm 

ex 4403 23  Obearbetat barrträ av ädelgran (Abies spp.) och gran (Picea spp.) ej barkat eller 

befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor, utom trä 

behandlat med målarfärg, bets, kreosot eller andra konserveringsmedel, med en 

största diameter på minst 15 cm 

ex 4403 24 00  Obearbetat barrträ av ädelgran (Abies spp.) och gran (Picea spp.) ej barkat eller 

befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor, utom trä 

behandlat med målarfärg, bets, kreosot eller andra konserveringsmedel, andra än de 

med en största diameter på minst 15 cm 

ex 4403 25  Obearbetat barrträ utom av furu (Pinus spp.), ädelgran (Abies spp.) eller gran (Picea 

spp.), ej barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller 

fyra sidor, utom trä behandlat med målarfärg, bets, kreosot eller andra 

konserveringsmedel, med en största diameter på minst 15 cm 

ex 4403 26 00  Obearbetat barrträ utom av furu (Pinus spp.), ädelgran (Abies spp.) eller gran (Picea 

spp.) ej barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra 

sidor, utom trä behandlat med målarfärg, bets, kreosot eller andra 

konserveringsmedel, andra än de med en största diameter på minst 15 cm 

ex 4403 99 00  Obearbetat lövträ (utom tropiska träslag, ek (Quercus spp.), bok (Fagus spp.), björk 

(Betula spp.), poppel och asp (Populus spp.) eller eucalyptus (Eucalyptus spp.)), 

även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra 

sidor, utom trä behandlat med målarfärg, bets, kreosot eller andra 

konserveringsmedel 

ex 4404  Kluvna störar: pålar och störar av trä, tillspetsade men inte sågade i längdriktningen 

4406  Järnvägs- och spårvägssliprar av trä 

ex 4407  Barrträ, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även 

hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm 

ex 4407 99  Lövträ (utom tropiska träslag, ek (Quercus spp.), bok (Fagus spp.), lönn (Acer spp.), 

körsbärsträ (Prunus spp.), ask (Fraxinus spp.), björk (Betula spp.) eller poppel och 

asp (Populus spp.)), sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till 

skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm 

 

 




Tillgänglighetsrapport


		Filnamn: 

		Tra-och-traprodukter-som-ska-ha-vaxtpass-from-220411-tga.pdf




		Rapporten har skapats av: 

		

		Organisation: 

		




[Ange personlig information och organisationsinformation i dialogrutan Inställningar > Identitet.]


Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade problem som kan förhindra dokumentet från att vara fullständigt tillgängligt.


		Kräver manuell kontroll: 2

		Manuellt godkänd: 0

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 1

		Godkänt: 27

		Underkänt: 2




Detaljerad rapport


		Dokument



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Behörighetsflagga för tillgänglighet		Godkänt		Behörighetsflagga för tillgänglighet måste anges

		PDF-fil med bara bilder		Godkänt		Dokumentet är ingen PDF-fil med bara bilder

		Taggad PDF		Godkänt		Dokumentet är en taggad PDF

		Logisk läsordning		Kräver manuell kontroll		Dokumentstrukturen har en logisk läsordning

		Primärt språk		Godkänt		Textspråk är angivet

		Titel		Underkänt		Dokumenttiteln visas i namnlisten

		Bokmärken		Godkänt		Bokmärken finns i stora dokument

		Färgkontrast		Kräver manuell kontroll		Dokumentet har korrekt färgkontrast

		Sidinnehåll



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggat innehåll		Godkänt		Allt sidinnehåll är taggat

		Taggade anteckningar		Godkänt		Alla anteckningar är taggade

		Tabbordning		Godkänt		Tabbordningen stämmer överens med strukturordningen

		Teckenkodning		Godkänt		Tillförlitlig teckenkodning erbjuds

		Taggad multimedia		Godkänt		Alla multimedieobjekt är taggade

		Skärmflimmer		Godkänt		Sidan kommer inte att orsaka skärmflimmer

		Skript		Godkänt		Inga otillgängliga skript

		Tidsbestämda svar		Godkänt		Sidan kräver inga tidsbestämda svar

		Navigeringslänkar		Godkänt		Navigeringslänkarna är inte repetitiva

		Formulär



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggade formulärfält		Godkänt		Alla formulärfält är taggade

		Fältbeskrivningar		Godkänt		Alla formulärfält har beskrivningar

		Alternativ text



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Alternativ text för figurer		Godkänt		Figurer måste ha alternativ text

		Inkapslad alternativ text		Godkänt		Alternativ text som aldrig kommer att läsas.

		Kopplat till innehåll		Godkänt		Alternativ text måste vara kopplad till något innehåll

		Döljer anteckning		Godkänt		Den alternativa texten bör inte dölja anteckningen

		Alternativ text för andra element		Godkänt		Andra element som kräver alternativ text

		Tabeller



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Rader		Godkänt		TR måste vara underordnad Table, THead, TBody eller TFoot

		TH och TD		Godkänt		TH och TD måste vara underordnade TR

		Rubriker		Underkänt		Tabeller bör ha rubriker

		Regelbundenhet		Godkänt		Tabeller måste innehålla samma antal kolumner i varje rad och samma antal rader i varje kolumn

		Sammanfattning		Överhoppat		Tabeller måste ha en sammanfattning

		Listor



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Listpunkter		Godkänt		LI måste vara underordnad L

		Lbl och LBody		Godkänt		Lbl och LBody måste vara underordnade LI

		Rubriker



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Relevant kapsling		Godkänt		Relevant kapsling






Till början
