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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 25ης Μαΐου 2007

σχετικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Κοινότητα
του Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 2161]

(2007/365/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000,
περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επι-
βλαβών 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 πρόταση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/ΕΚ, όταν ένα κράτος
μέλος θεωρεί ότι υπάρχει κίνδυνος εισαγωγής ή εξάπλωσης
στο έδαφός του ενός επιβλαβούς οργανισμού ο οποίος δεν
παρατίθεται στο παράρτημα Ι ή στο παράρτημα ΙΙ της εν
λόγω οδηγίας, μπορεί να λάβει προσωρινά όλα τα αναγκαία
πρόσθετα μέτρα για την προστασία του από τον κίνδυνο
αυτό.

(2) Λόγω της παρουσίας του Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
(«ο εν λόγω οργανισμός») στο νότιο τμήμα της Ιβηρικής
Χερσονήσου, η Ισπανία ενημέρωσε την Επιτροπή και τα
άλλα κράτη μέλη στις 27 Ιουνίου 2006 ότι, στις 6 Ιουνίου
2006, έλαβε πρόσθετα επίσημα μέτρα προστασίας από τον
κίνδυνο εισόδου και εξάπλωσης του εν λόγω οργανισμού
στο έδαφός της.

(3) Ο οργανισμός Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) δεν περι-
λαμβάνεται στα παραρτήματα I ή II της οδηγίας

2000/29/ΕΚ. Εντούτοις, μια έκθεση σχετικά με την εκτί-
μησης της επικινδυνότητας από επιβλαβείς οργανισμούς,
που βασίζεται στις περιορισμένες διαθέσιμες επιστημονικές
πληροφορίες, έδειξε ότι ο εν λόγω οργανισμός προκαλεί
σοβαρές ζημίες στα δέντρα, συμπεριλαμβανομένης σημα-
ντικής θνησιμότητας για συγκεκριμένα είδη φυτών τα
οποία ανήκουν στην οικογένεια των φοινικίδων (Palmae)
και για φυτά των οποίων η διάμετρος βλαστού στη βάση
είναι μεγαλύτερη από 5 cm («ευπαθή φυτά»). Ευπαθή φυτά
υπάρχουν σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, ιδίως στο νότο,
όπου καλλιεργούνται σε μεγάλο αριθμό για διακοσμητικούς
σκοπούς και έχουν μεγάλη σημασία για το περιβάλλον.

(4) Επομένως, είναι αναγκαίο να ληφθούν έκτακτα μέτρα κατά
της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Κοινότητα του εν
λόγω οργανισμού.

(5) Τα εν λόγω έκτακτα μέτρα πρέπει να εφαρμόζονται για την
εισαγωγή και την εξάπλωση του εν λόγω οργανισμού, την
οριοθέτηση περιοχών στην Κοινότητα στις οποίες ο εν λόγω
οργανισμός είναι παρών, την εισαγωγή, παραγωγή, διακίνηση
και έλεγχο των ευπαθών φυτών στην Κοινότητα. Πρέπει να
διεξαχθεί έρευνα για παρακολούθηση, στα κράτη μέλη, της
παρουσίας ή της συνεχούς απουσίας του εν λόγω οργανι-
σμού σε όλα τα φυτά Palmae, ώστε να συγκεντρωθούν
περισσότερες επιστημονικές πληροφορίες σχετικά με την
ευπάθεια των φυτών.

(6) Είναι σκόπιμο τα αποτελέσματα των μέτρων να επανεξετα-
στούν έως τις 31 Μαρτίου 2008 λαμβανομένων υπόψη των
εμπειριών από την πρώτη καλλιεργητική περίοδο στο πλαίσιο
των έκτακτων μέτρων.

(7) Για να συμμορφωθούν με την παρούσα απόφαση, τα κράτη
μέλη πρέπει, εφόσον απαιτείται, να προσαρμόσουν τη νομο-
θεσία τους.

(8) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επι-
τροπής,
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(1) ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
με την οδηγία 2006/35/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 88 της 25.3.2006,
σ. 9).



ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισμοί:

α) «εν λόγω οργανισμός»: το κολεόπτερο Rhynchophorus ferrugineus
(Olivier)·

β) «ευπαθή φυτά»: τα φυτά, εκτός από τους καρπούς και τους
σπόρους, των οποίων η διάμετρος βλαστού στη βάση είναι
μεγαλύτερη από 5 cm και ανήκουν στα είδη Areca catechu,
Arenga pinnata, Borassus flabellifer, Calamus merillii, Caryota
maxima, Caryota cumingii, Cocos nucifera, Corypha gebanga,
Corypha elata, Elaeis guineensis, Livistona decipiens, Metroxylon
sagu, Oreodoxa regia, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera,
Phoenix theophrasti, Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, Trac-
hycarpus fortunei και Washingtonia spp.·

γ) «τόπος παραγωγής» είναι ο τόπος παραγωγής όπως ορίζεται στο
διεθνές πρότυπο για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα αριθ. 5 του
FAO (Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων
Εθνών) (1).

Άρθρο 2

Έκτακτα μέτρα κατά του εν λόγω οργανισμού

Η εισαγωγή και η εξάπλωση του εν λόγω οργανισμού στην Κοινό-
τητα απαγορεύεται.

Άρθρο 3

Εισαγωγή ευπαθών φυτών

Ευπαθή φυτά μπορούν να εισαχθούν στην Κοινότητα, μόνον εφό-
σον:

α) πληρούν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις για την εισαγωγή που
αναφέρονται στο σημείο 1 του παραρτήματος Ι·

β) κατά την εισαγωγή τους στην Κοινότητα, επιθεωρήθηκαν από
τον αρμόδιο επίσημο φορέα για την παρουσία του εν λόγω
οργανισμού, σύμφωνα με το άρθρο 13α παράγραφος 1 της
οδηγίας 2000/29/ΕΚ, και διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγμένα
από αυτόν.

Άρθρο 4

Διακίνηση ευπαθών φυτών εντός της Κοινότητας

Τα ευπαθή φυτά που προέρχονται από την Κοινότητα ή εισάγονται
στην Κοινότητα σύμφωνα με το άρθρο 3 μπορούν να διακινούνται
στο εσωτερικό της Κοινότητας μόνον αν πληρούν τους όρους του
σημείου 2 του παραρτήματος Ι.

Άρθρο 5

Έρευνες και κοινοποιήσεις

1. Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν επίσημες ετήσιες έρευνες για
την παρουσία του εν λόγω οργανισμού ή για ενδείξεις μόλυνσης
από τον εν λόγω οργανισμό σε φυτά του γένους Palmae στο
έδαφός τους.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 16 παράγραφος 2 της οδηγίας
2000/29/ΕΚ, τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών, μαζί με τον
κατάλογο των οριοθετημένων περιοχών σύμφωνα με το άρθρο 6,
κοινοποιούνται στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη έως τις
28 Φεβρουαρίου κάθε έτους.

2. Κάθε πιθανή ή επιβεβαιωμένη παρουσία του εν λόγω οργανι-
σμού κοινοποιείται αμέσως στους αρμόδιους επίσημους φορείς.

Άρθρο 6

Καθορισμός οριοθετημένων περιοχών

Όταν από τα αποτελέσματα των ερευνών σύμφωνα με το άρθρο 5
παράγραφος 1 ή από τις κοινοποιήσεις που μνημονεύονται στο
άρθρο 5 παράγραφος 2 επιβεβαιώνεται η παρουσία του εν λόγω
οργανισμού σε μια περιοχή ή υπάρχουν άλλες ενδείξεις για την
παρουσία του εν λόγω οργανισμού, τα κράτη μέλη καθορίζουν
οριοθετημένες ζώνες και λαμβάνουν επίσημα μέτρα όπως προβλέ-
πεται στα σημεία 1 και 2 αντίστοιχα του παραρτήματος II.

Άρθρο 7

Συμμόρφωση

Τα κράτη μέλη τροποποιούν, εφόσον είναι αναγκαίο, τα μέτρα που
έλαβαν για την προστασία τους από την εισαγωγή και την εξά-
πλωση του εν λόγω οργανισμού, ούτως ώστε τα μέτρα αυτά να
είναι σύμφωνα με την παρούσα απόφαση. Ενημερώνουν αμέσως την
Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα αυτά.

Άρθρο 8

Επανεξέταση

Η παρούσα απόφαση θα επανεξεταστεί το αργότερο έως τις 31
Μαρτίου 2008.

Άρθρο 9

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2007.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Μέλος της Επιτροπής
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(1) Γλωσσάριο φυτοϋγειονομικών όρων — Πρότυπο αναφοράς ISPM αριθ. 5
από τη Γραμματεία της Διεθνούς σύμβασης για την Προστασία των
Φυτών, Ρώμη.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Έκτακτα μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 της παρούσας απόφασης

1. Ειδικές απαιτήσεις για την εισαγωγή

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παραρτήματος ΙΙΙ μέρος Α σημείο 17 και του παραρτήματος IV μέρος A κεφάλαιο I
σημείο 37 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, τα ευπαθή φυτά που προέρχονται από τρίτες χώρες συνοδεύονται από πιστοποιητικό
σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας· στο πιστοποιητικό αυτό δηλώνεται, στο σημείο «Συμπλη-
ρωματικές πληροφορίες», ότι τα ευπαθή φυτά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συλλέγονται από φυσικούς οικοτόπους:

α) καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους βρίσκονταν σε χώρες στις οποίες είναι γνωστό ότι δεν εμφανίζεται ο εν λόγω
οργανισμός· ή

β) καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους βρίσκονταν σε περιοχή απαλλαγμένη από επιβλαβείς οργανισμούς, όπως
διαπιστώθηκε από την εθνική υπηρεσία προστασίας φυτών στη χώρα καταγωγής, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα
για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα· στο σημείο «χώρα καταγωγής» δηλώνεται η ονομασία της απαλλαγμένης από επιβλαβείς
οργανισμούς περιοχής· ή

γ) τουλάχιστον επί ένα χρόνο πριν από την εξαγωγή, βρίσκονταν σε τόπο παραγωγής:

i) που είναι καταχωρισμένος και εποπτεύεται από την εθνική υπηρεσία προστασίας φυτών στη χώρα καταγωγής, και

ii) στον οποίο τα φυτά ήταν τοποθετημένα σε χώρο με πλήρη φυσική προστασία από την εισαγωγή του εν λόγω
οργανισμού ή με εφαρμογή κατάλληλης προληπτικής αγωγής, και

iii) στον οποίο, κατά τις επίσημες επιθεωρήσεις που διενεργούνται τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες και αμέσως πριν από την
εξαγωγή, δεν παρατηρήθηκαν ενδείξεις παρουσίας του εν λόγω οργανισμού.

2. Όροι διακίνησης

Τα ευπαθή φυτά, είτε αυτά προέρχονται από την Κοινότητα είτε έχουν εισαχθεί στην Κοινότητα σύμφωνα με το άρθρο 3,
μπορούν να μετακινούνται στο εσωτερικό της Κοινότητας μόνον εφόσον συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο το
οποίο συντάσσεται και εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 92/105/ΕΟΚ της Επιτροπής (1), και:

α) βρίσκονταν καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα όπου είναι γνωστό ότι δεν
εμφανίζεται ο εν λόγω οργανισμός· ή

β) βρίσκονταν καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους σε τόπο παραγωγής σε περιοχή απαλλαγμένη από επιβλαβείς
οργανισμούς, όπως διαπιστώθηκε από τον αρμόδιο επίσημο φορέα σε ένα κράτος μέλος ή από την εθνική υπηρεσία
προστασίας φυτών σε μια τρίτη χώρα, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα· ή

γ) βρίσκονταν σε τόπο παραγωγής σε ένα κράτος μέλος επί δύο έτη πριν από τη μετακίνηση, στη διάρκεια των οποίων:

i) τα ευπαθή φυτά ήταν τοποθετημένα σε χώρο με πλήρη φυσική προστασία από την εισαγωγή του εν λόγω οργανισμού
ή με εφαρμογή κατάλληλης προληπτικής αγωγής, και

ii) δεν παρατηρήθηκαν ενδείξεις παρουσίας του εν λόγω οργανισμού κατά τις επίσημες επιθεωρήσεις που διενεργούνται
τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες·

ή

δ) αν έχουν εισαχθεί σύμφωνα με το σημείο 1 στοιχείο γ) του παρόντος παραρτήματος, τα φυτά βρίσκονταν από τη στιγμή
της εισαγωγής τους στην Κοινότητα σε τόπο παραγωγής σε ένα κράτος μέλος επί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από τη
μετακίνηση, στη διάρκεια του οποίου:

i) τα ευπαθή φυτά ήταν τοποθετημένα σε χώρο με πλήρη φυσική προστασία από την εισαγωγή του εν λόγω οργανισμού
ή με εφαρμογή κατάλληλης προληπτικής αγωγής, και

ii) δεν παρατηρήθηκαν ενδείξεις παρουσίας του εν λόγω οργανισμού κατά τις επίσημες επιθεωρήσεις που διενεργούνται
τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες.

ELL 139/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.5.2007

(1) ΕΕ L 4 της 8.1.1993, σ. 22. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/17/ΕΚ (ΕΕ L 57 της 3.3.2005, σ. 23).



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Έκτακτα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 6 της παρούσας απόφασης

1. Καθορισμός οριοθετημένων περιοχών

α) Οι οριοθετημένες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 6 αποτελούνται από τα ακόλουθα μέρη:

i) μια μολυσμένη ζώνη όπου έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία του εν λόγω οργανισμού και η οποία περιλαμβάνει όλα τα
ευπαθή φυτά που παρουσιάζουν συμπτώματα που προκαλεί ο εν λόγω οργανισμός και, ενδεχομένως, όλα τα ευπαθή
φυτά που ανήκουν στην ίδια παρτίδα κατά τη στιγμή της φύτευσης,

ii) μια ζώνη απομόνωσης σε απόσταση τουλάχιστον 10 km από τη μολυσμένη ζώνη.

Στις περιπτώσεις αλληλεπικάλυψης πολλών ζωνών απομόνωσης ή γειτνίασής τους, καθορίζεται ευρύτερη οριοθετημένη
περιοχή η οποία περιλαμβάνει τις σχετικές οριοθετημένες περιοχές και τις ενδιάμεσες περιοχές.

β) Η ακριβής οριοθέτηση των ζωνών που αναφέρονται στο στοιχείο α) βασίζεται σε έγκυρες επιστημονικές αρχές, στη
βιολογία του εν λόγω οργανισμού, στο επίπεδο μόλυνσης, στην εποχή του έτους και στη συγκεκριμένη κατανομή των
ευπαθών φυτών στο σχετικό κράτος μέλος.

γ) Σε περίπτωση που η παρουσία του οργανισμού επιβεβαιωθεί εκτός της μολυσμένης ζώνης, η οριοθέτηση των οριοθετη-
μένων περιοχών τροποποιείται ανάλογα.

δ) Αν, με βάση τις ετήσιες έρευνες που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, ο οργανισμός δεν ανιχνευθεί σε μία
οριοθετημένη περιοχή επί περίοδο τριών ετών, η περιοχή αυτή παύει να υφίσταται και δεν απαιτούνται πλέον τα μέτρα
που αναφέρονται στο σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος.

2. Μέτρα στις οριοθετημένες περιοχές

Τα επίσημα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 6 και πρέπει να λαμβάνονται στις οριοθετημένες περιοχές, πρέπει να
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α) κατάλληλα μέτρα με στόχο την εκρίζωση του εν λόγω οργανισμού·

β) εντατική παρακολούθηση για το ενδεχόμενο παρουσίας του εν λόγω οργανισμού, μέσω των ενδεδειγμένων επιθεωρήσεων.
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