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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 11 augusti 2006
om ändring av beslut 2003/766/EG om nödåtgärder för att förhindra spridning inom gemenskapen
av Diabrotica virgifera Le Conte
[delgivet med nr K(2006) 3582]
(2006/564/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DETTA BESLUT

(3)

De nödåtgärder som vidtogs enligt beslut 2003/766/EG
utvärderades av ständiga kommittén för växtskydd vid
flera tillfällen under 2005. Slutsatsen var att nödåtgärderna för utrotning av organismen i områden där förekomst inte tidigare varit känd borde kompletteras med
spridningsmotverkande åtgärder i alla andra områden.

(4)

Beslut 2003/766/EG bör därför ändras i enlighet med
detta.

(5)

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

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

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 fjärde meningen,
och

av följande skäl:
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
(1)

(2)

I kommissionens beslut 2003/766/EG (2) åläggs medlemsstaterna att vidta nödåtgärder för att förhindra spridning av Diabrotica virgifera Le Conte (nedan kallad ”organismen”) till andra områden än dem där förekomst är
känd.

På grundval av dels bedömningar gjorda av kontoret för
livsmedels- och veterinärfrågor 2003, 2004 och 2005 i
medlemsstater, dels annan information från officiella undersökningar gjorda av medlemsstater 2004 och 2005
förefaller det som om organismen är etablerad i vissa
områden i EU. En stor del av EU är dock fritt från
organismen.

(1) EGT L 169, 10.7.2000, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2006/35/EG (EUT L 88, 25.3.2006, s. 9).
(2) EUT L 275, 25.10.2003, s. 49.

Artikel 1
Beslut 2003/766/EG skall ändras på följande sätt:

1. Följande artiklar 4a och 4b skall införas:

”Artikel 4a
1.
Om de undersökningar som avses i artikel 2 under
minst två år i rad visar på förekomst av organismen i en
del av en medlemsstat skall den medlemsstaten fastställa
zoner som täcker den del av territoriet där organismen påträffades (’angripna zoner’).
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2.
Medlemsstaterna skall antingen tillämpa bestämmelserna i artikel 4 eller, om det kan påvisas att organismen
inte längre går att utrota, genomföra program varje år i de
angripna zonerna och angränsande områden för att begränsa
spridningen av organismen från de angripna zonerna till
områden som är fria från organismen (’spridningsmotverkande program’).

L 225/29

2. I artikel 5 skall följande strecksatser införas:
”— de angripna zoner som avses i artikel 4a.1 och ändringar när det gäller dem,
— de spridningsmotverkande program som avses i artikel
4a.2 och ändringar när det gäller dem.”

Artikel 4b
Majsfält i en zon på minst 2 500 m runt start- och landningsbanor eller andra områden där flygplan rör sig på flygplatser där det kan påvisas att risken för att organismen
introduceras är hög skall underkastas följande:
— Växtföljd som innebär att majs odlas högst vartannat år.
— Noggrann övervakning med lämpliga sexualferomonfällor
så att eventuell förekomst upptäcks och, när så sker,
åtgärder enligt artiklarna 3 och 4.”

Artikel 2
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 11 augusti 2006.
På kommissionens vägnar
Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen

