
A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA

(2006. augusztus 11.)

a Diabrotica virgifera Le Conte-nak a Közösségen belül annak előfordulását megerősítő térségekben
történő továbbterjedésének visszaszorítását célzó elszigetelési programokról

(2006/565/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 211. cikke második francia bekezdésére,

mivel:

(1) A Diabrotica virgifera Le Conte (a továbbiakban: a szer-
vezet) Közösségen belüli elterjedése elleni szükséghelyzeti
intézkedésekről szóló, 2003. október 24-i 2003/766/EK
bizottsági határozat (1) korlátozásokat ír elő a kukorica-
termesztésre vonatkozóan olyan területeken, amelyek
korábban mentesek voltak ugyan a szervezettől, ám
ahol időközben a szervezetet észlelték, valamint olyan
területeken, ahol a szervezet már megtelepedett.

(2) A 2003/766/EK határozat 4a. cikkének (2) bekezdése
értelmében a tagállamok évente elszigetelési programokat
szervezhetnek a fertőzött övezetekben és azok szomszéd-
ságában annak érdekében, hogy korlátozzák a szerve-
zetnek a fertőzött övezetekből a szervezettől mentes
területekre való átterjedését.

(3) Technikai útmutatást kell biztosítani az elszigetelési prog-
ramok összehangolásának megkönnyítésére.

(4) Az elszigetelési programokat szilárd tudományos alapel-
vekre, a szervezet biológiájára, a fertőzöttség mértékére
és az érintett tagállamban a kukorica sajátos termesztési
rendszerére kell alapozni.

(5) A technikai útmutatás kidolgozása során a szervezet
ellenőrzésére vonatkozóan a tagállamok illetékes hiva-
talos szerveinek munkáját és tapasztalatát is figyelembe
vették.

(6) Az e javaslatban meghatározott technikai útmutatás össz-
hangban van a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság
véleményével,

AJÁNLJA:

1. A 2003/766/EK határozat 4a. cikke (1) bekezdésében emlí-
tett fertőzött övezetek pontos körülhatárolását szilárd tudo-
mányos alapelvekre, a szervezet biológiájára, a fertőzöttség
mértékére és az érintett tagállamban a kukorica sajátos
termesztési rendszerére kell alapozni.

A fertőzött övezetek körülhatárolását akkor kell felülvizs-
gálni, ha legalább két egymást követő évben a
2003/766/EK határozat 2. cikkében említett vizsgálatok
hasonló eredményt mutatnak a szervezet jelenlétére vagy
hiányára vonatkozóan.

2. A 2003/766/EK határozat 4a. cikke (2) bekezdésében emlí-
tett elszigetelési programok végrehajtásának céljából a tagál-
lamoknak a következő alapelveket kell figyelembe venniük:

a) a szervezetnek a fertőzött övezetekből a szervezettől
mentes területek felé való elterjedését korlátozó intézke-
dések („elszigetelési programok”). Az intézkedéseket olyan
övezetre („elszigetelési övezet”) kell megállapítani, amely
legalább 10 kilométeren át terjed a fertőzött övezeten
belül, és legalább 30 kilométerre belenyúlik a fertőzéstől
mentes övezetbe.

Az elszigetelési övezeten belül a tagállamoknak biztosíta-
niuk kell, hogy a kukoricaföldeken:

— a vetésforgót úgy alkalmazzák, hogy két egymást
követő éves periódusban csak egyszer termesztenek
kukoricát, vagy

— a vetésforgót oly módon alkalmazzák, hogy bármilyen
három egymást követő évben kétszer lehessen kuko-
ricát termeszteni, és a szervezet terjedését követő helyi
előrejelző rendszerhez kapcsolódva, az egyik esetben a
kukoricát csak a lárvák kikelését követően szabad
elvetni, vagy

— a vetésforgót oly módon alkalmazzák, hogy bármilyen
három egymást követő évben kétszer lehessen kuko-
ricát termeszteni, minden esetben a felnőtt kártevők
elleni hatékony rovarölő szerek alkalmazásával
kombinálva, illetve bármilyen más intézkedés vagy
kezelés alkalmazásával, amellyel a szervezet ellenőr-
zése tekintetében hasonló eredményt lehet elérni.
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(1) HL L 275., 2003.10.25., 49. o. A 2006/564/EK határozattal (lásd e
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b) A fertőzött övezet további részeiben zajló, növényvé-
delmen alapuló intézkedések létrehozása annak érde-
kében, hogy a szervezet további elterjedési lehetőségeit
csökkentsék, és a kukoricatermelést fenntartható
mértékben támogassák („visszaszorító intézkedések”).

c) A helyi körülmények és az elszigetelési övezet jellegzetes-
ségeit figyelembe véve, megfelelő szexferomon-csapdák

használatával kell végezni a szervezet jelenlétének
intenzív ellenőrzését az elszigetelési övezet fertőzéstől
mentes részében.

Kelt Brüsszelben, 2006. augusztus 11-én.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja
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