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a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) Közösségbe történő behurcolásának és Közösségen belüli
elterjedésének megelőzése elleni szükséghelyzeti intézkedésekről szóló 2007/365/EK határozat

módosításáról

(az értesítés a C(2008) 5550. számú dokumentummal történt)

(2008/776/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szer
vezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen
belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000.
május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak
16. cikke (3) bekezdésének negyedik mondatára,

mivel:

(1) A 2007/365/EK bizottsági határozat (2) szerint a tagál
lamok kötelesek intézkedéseket elfogadni a Rhynchophorus
ferrugineus (Olivier) (a továbbiakban: meghatározott szer
vezet) behurcolása és elterjedése elleni védelem érde
kében. A tagállamok emellett éves hatósági felméréseket
végeznek a meghatározott szervezetnek a területükön
található különleges Palmae fajú növényekben való jelen
létének vagy az e növényeknek a meghatározott szerve
zettel való fertőzöttsége jeleinek a megállapítása érde
kében.

(2) A tagállamok által végzett éves hatósági felmérések
szerint a meghatározott szervezet Palmae fajú növényeket
is megfertőzött, amelyeket a 2007/365/EK határozatban
nem határoztak meg fogékony növényként. Helyénvaló
tehát, hogy a 2007/365/EK határozatban előírt szükség
helyzeti intézkedések ezekre a növényekre is vonatkoz
zanak.

(3) A 2007/365/EK határozatban rögzített szükséghelyzeti
intézkedések eredményeit a Növény-egészségügyi Állandó
Bizottság 2008 áprilisában értékelte. Azt a következtetést
vonták le, hogy a fogékony növények jegyzékét frissíteni
kell.

(4) A 2007/365/EK határozatot ezért ennek megfelelően
módosítani kell.

(5) Az ebben a határozatban előírt intézkedések össz
hangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó
Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2007/365/EK határozat 1. cikkének b) pontja helyébe a
következő szöveg lép:

„b) »fogékony növények«: olyan, az Areca catechu, Arenga
pinnata, Borassus flabellifer, Brahea armata, Butia capitata,
Calamus merillii, Caryota maxima, Caryota cumingii, Chamae
rops humilis, Cocos nucifera, Corypha gebanga, Corypha elata,
Elaeis guineensis, Livistona australis, Livistona decipiens,
Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix canariensis, Phoenix
dactylifera, Phoenix theophrasti, Phoenix sylvestris, Sabal
umbraculifera, Trachycarpus fortunei és Washingtonia spp.
fajhoz tartozó növények – gyümölcs és vetőmag kivéte
lével –, amelyek lenti törzsátmérője 5 cm-nél nagyobb;”.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. október 6-án.
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