SV

L 311/14

Europeiska unionens officiella tidning

10.11.2012

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT
av den 8 november 2012
om åtgärder för förebyggande av införsel till och spridning inom unionen av släktet Pomacea (Perry)
[delgivet med nr C(2012) 7803]
(2012/697/EU)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

(6)

Medlemsstaterna bör fastställa avgränsade områden i fall
där släktet Pomacea (Perry) påträffas på fält eller i vattend
rag för att utrota de berörda organismerna och se till att
intensiv övervakning av förekomsten av dem äger rum.

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
(7)

med beaktande av rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj
2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller
växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids
inom gemenskapen (1), särskilt artikel 16.3 tredje meningen,
och

Medlemsstaterna bör vid behov anpassa sin lagstiftning
till detta beslut.

(8)

Detta beslut bör ses över senast den 28 februari 2015.

av följande skäl:

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med
yttrandet från ständiga kommittén för växtskydd.

(1)

(2)

Spanien har underrättat kommissionen om att Pomacea
insularum förekommer i en region i den medlemsstaten.

Det framgår av en bedömning som kommissionen utfört
på grundval av en riskbedömning av skadegörare som
Spanien gett in och ett vetenskapligt yttrande (2) och
ett uttalande (3) från Europeiska myndigheten för livs
medelssäkerhet att släktet Pomacea (Perry) skadar vatten
växter. Det är nödvändigt att reglera hela släktet Pomacea
(Perry), då det är svårt att taxonomiskt identifiera de olika
arterna och då det inte kan uteslutas att alla arter i släktet
är skadliga. Släktet är inte förtecknat i bilaga I eller bilaga
II till direktiv 2000/29/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Förbud mot släktet Pomacea (Perry)
Släktet Pomacea (Perry), nedan kallad den berörda organismen, får
inte föras in till eller spridas inom unionen.

Artikel 2
Införsel av växter för plantering, utom frön, som bara kan
växa i vatten eller permanent vattenmättad jord

(3)

Eftersom det finns en risk att den berörda organismen
sprids till fält och vattendrag och det saknas mindre
restriktiva åtgärder som effektivt motverkar det hot
som organismen utgör, är det nödvändigt att förbjuda
införsel till och spridning inom unionen av det släktet.

Växter för plantering, utom frön, som bara kan växa i vatten
eller permanent vattenmättad jord, nedan kallade de berörda
växterna, med ursprung i tredjeländer, får föras in till unionen
endast om de uppfyller kraven i avsnitt 1 punkt 1 i bilaga I.

(4)

Åtgärder bör också föreskrivas med avseende på införsel
till och förflyttning inom unionen av växter för plante
ring, utom frön, som bara kan växa i vatten eller perma
nent vattenmättad jord.

Vid införsel till unionen ska de berörda växterna inspekteras av
det ansvariga officiella organet i enlighet med avsnitt 1 punkt 2
i bilaga I.

(5)

Undersökningar av förekomsten av släktet Pomacea (Per
ry) bör utföras i områden där den berörda organismen
sannolikt kan påträffas, och resultaten bör anmälas.

Artikel 3

(1) EGT L 169, 10.7.2000, s. 1.
(2) The EFSA Journal, vol. 10(2012):1, artikel nr 2552.
(3) The EFSA Journal, vol. 10(2012):4, artikel nr 2645.

Förflyttning av berörda växter inom unionen
Berörda växter med ursprung i de avgränsade områden i unio
nen som upprättats i enlighet med artikel 5 får endast förflyttas
inom unionen om de uppfyller de krav som anges i avsnitt 2 i
bilaga 1.
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Artikel 4
Undersökningar och anmälningar av förekomsten av den
berörda organismen
1.
Medlemsstaterna ska årligen utföra undersökningar av fö
rekomsten av den berörda organismen på risplantor, och i före
kommande fall andra berörda växter på fält och i vattendrag.
Medlemsstaterna ska senast den 31 december varje år anmäla
undersökningarnas resultat till kommissionen och de andra
medlemsstaterna.
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3.
Om den berörda organismen på grundval av undersök
ningar enligt artikel 4.1 inte har påträffats i ett avgränsat om
råde under fyra på varandra följande år, ska den berörda med
lemsstaten bekräfta att organismen inte längre förekommer i det
området och att området inte längre ska vara avgränsat.
4.
Om en medlemsstat vidtar åtgärder i enlighet med punk
terna 1, 2 och 3 ska den omedelbart till kommissionen och de
andra medlemsstaterna anmäla förteckningen över avgränsade
områden, uppgifter om deras gränser, inklusive kartor med de
ras gränser angivna, och en beskrivning av de åtgärder som till
lämpas i de avgränsade områdena.

2.
Om den berörda organismen påträffas eller misstänks fö
rekomma på fält eller i vattendrag ska detta omedelbart anmälas
till ansvariga officiella organ.

Efterlevnad av detta beslut

Artikel 5

Medlemsstaterna ska omedelbart underrätta kommissionen om
de åtgärder som de har vidtagit för att följa detta beslut.

Avgränsade områden, åtgärder i avgränsade områden,
informationsprogram och anmälningar

Artikel 7

1.
Om en medlemsstat på grundval av resultaten av en un
dersökning enligt artikel 4.1 eller på annan grundval bekräftar
förekomsten av den berörda organismen på ett fält eller i ett
vattendrag på en del av sitt territorium där förekomsten av den
tidigare var okänd, ska medlemsstaten utan dröjsmål fastställa,
eller i förekommande fall ändra, ett avgränsat område bestående
av en angripen zon och en buffertzon, i enlighet med avsnitt 1 i
bilaga II.
I det avgränsade området ska medlemsstaten vidta alla nödvän
diga åtgärder för att utrota den berörda organismen. Åtgärderna
ska inbegripa de åtgärder som anges i avsnitt 2 i bilaga II.
2.
Om ett avgränsat område fastställs eller ändras i enlighet
med punkt 1 ska den berörda medlemsstaten om så är lämpligt
inrätta eller ändra ett informationsprogram.

Artikel 6

Översyn
Detta beslut ska ses över senast den 28 februari 2015.
Artikel 8
Adressater
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 8 november 2012.
På kommissionens vägnar
Maroš ŠEFČOVIČ

Vice ordförande
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BILAGA I
INFÖRSEL OCH FÖRFLYTTNING AV DE BERÖRDA VÄXTERNA
Avsnitt 1
Särskilda krav för införsel till unionen
1. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 2000/29/EG ska berörda växter med ursprung i ett
tredjeland åtföljas av ett sundhetscertifikat i enlighet med artikel 13.1 ii första stycket i det direktivet, vilket certifikat
under rubriken Tilläggsdeklaration innehåller upplysningen att de berörda växterna har konstaterats vara fria från den
berörda organismen omedelbart innan de lämnade det aktuella tredjelandet.
2. Berörda växter som förs in till unionen i enlighet med punkt 1 ska inspekteras på införselorten eller bestämmelse
orten, som fastställts i enlighet med kommissionens direktiv 2004/103/EG (1), för att bekräfta att de uppfyller kraven i
punkt 1.
Avsnitt 2
Krav för förflyttning
Berörda växter med ursprung i avgränsade områden i unionen får endast förflyttas från sådana områden till icke
avgränsade områden i unionen om de åtföljs av ett växtpass som upprättats och utfärdats i enlighet med kommissionens
direktiv 92/105/EEG (2).

(1) EUT L 313, 12.10.2004, s. 16.
(2) EGT L 4, 8.1.1993, s. 22.
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BILAGA II
AVGRÄNSADE OMRÅDEN OCH ÅTGÄRDER ENLIGT ARTIKEL 5
Avsnitt 1
Fastställande och ändring av avgränsade områden
1. Avgränsade områden enligt artikel 5 ska överensstämma med punkterna 2 och 3.
2. Den angripna zonen ska inbegripa de platser där den berörda organismen har påträffats.
Om en del av ett odlat fält ligger i den angripna zonen ska resten av fältet ingå i den angripna zonen.
3. En buffertzon med en bredd av minst 500 m ska fastställas omkring den angripna zonen. Buffertzonen ska dock
endast omfatta vattendrag och områden som är mättade med sötvatten.
Om den angripna zonen inbegriper en del av ett vattendrag, ska buffertzonen inbegripa vattendraget till en längd av
minst 1 000 m nedströms och 500 m uppströms från den plats där den berörda organismen har påträffats.
4. Om flera buffertzoner överlappar varandra ska det fastställas ett avgränsat område som omfattar både de relevanta
avgränsade områdena och områdena mellan dem. I andra fall där så är lämpligt får medlemsstaterna fastställa ett
avgränsat område som inbegriper flera avgränsade områden och områdena mellan dem.
5. Vid fastställandet av den angripna zonen och buffertzonen ska medlemsstaterna, under hänsynstagande till vedertagna
vetenskapliga principer, beakta följande: den berörda organismens biologi, angreppets grad av allvar, de berörda
växternas fördelning, belägg för att den berörda organismen har etablerat sig samt den berörda organismens förmåga
till naturlig spridning.
6. Om den berörda organismen har påträffats i buffertzonen ska gränsen mellan den angripna zonen och buffertzonen
ändras i enlighet med detta.
Avsnitt 2
Åtgärder i avgränsade områden enligt artikel 5.1 andra stycket
Medlemsstaternas utrotningsåtgärder i avgränsade områden ska omfatta följande:
a) Avlägsnande och destruktion av den berörda organismen.
b) Intensiv övervakning av förekomst av den berörda organismen i form av inspektioner två gånger om året, med särskild
tonvikt på buffertzonen.
c) Medlemsstaterna ska föreskriva hygienrutiner för all jordbruks- och vattenbruksutrustning som vid användning kan
komma i kontakt med den berörda organismen och därigenom sprida den.
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