Рішення Комісії ЄС 2015/2417 від 17 грудня 2015
Про внесення змін до Рішення (ЄС) 2015/789 щодо заходів по запобіганню
інтродукції та поширення в межах Європейського Союзу
Xylella fastidiosa (Wells та ін.)
Європейська Комісія, враховуючи
Директиву Ради 2000/29/ЄС
від 8 травня 2000 року про захисні заходи проти ввезення до Співтовариства
організмів, шкідливих для рослин і рослинної продукції і проти їх
розповсюдження в межах Співтовариства, і, зокрема, четверте речення статті
16 (3), зазначила що:
(1) Комісія реалізує рішення (ЄС) 2015/789 з травня 2015 (далі – Рішення ЄС
2015/789) при виявленні нових вогнищ Xylella fastidiosa. У Франції виявлено
нове вогнище Xylella fastidiosa, що потребує розробки та виконання заходів,
передбачених цим Рішенням.
(2) Наукові дослідження показали, що на території Європейського Союзу
розвиваються різні підвиди Xylella fastidiosa. Крім того, встановлено, що
кілька рослин-господарів, чутливі тільки до одного з цих підвидів. Таким
чином, це потребує перегляду переліку рослин-господарів.
(3) Для виконання Рішення комісії 2015/789 повинні внестися поправки
щодо визначення нових рослин-господарів. Додаток II слід виключити і
список рослин-господарів сприйнятливих до Xylella fastidiosa на території
Європейського Союзу повинен бути опублікований в базі даних Комісії
«рослин-господарів».
(4) У зв'язку із зміною до переліку рослин-господарів, було б доцільно
змінити визначення зазначених рослин згаданих у пункті 3.
(5) Враховуючи ризик поширення Xylella fastidiosa на території
Європейського Союзу, важливим є як найшвидше прийняття заходів,
складання планів на рівні держав-членів для забезпечення готовності у разі
нових вогнищ.
(6) Для наукових досліджень, з метою виявлення наслідків завданих Xylella
fastidiosa рослинам-господарям, зацікавлена держава-член повинна
дозволити посадку рослин-господарів у одній або декількох захисних зонах
для наукових цілей відповідно до умов, викладених у Директиві Комісії
2008/61/ЄC, а також забезпечити охорону території Союзу, яка вільна від
Xylella fastidiosa. Положення даного пункту не застосовується у випадку
передбаченому пунктом 2с статті 7 Рішенням 2015/789.

(7) 02 вересня 2015 Європейський орган з безпеки харчових продуктів
(EFSA) опублікував наукове дослідження щодо знезараження гарячою водою
посадкового матеріалу виноградної лози в стані спокою проти Xylella
fastidiosa. Це дослідження показує, що умови, передбачені і рекомендовані
для знезараження посадкового матеріалу виноградної лози є ефективним.
Тому доцільно, щоб ці рослини в стані спокою переміщувалися всередині і
поза зазначеними районами, після знезараження гарячою водою.
(8) Беручи до уваги чуттєвість рослин-господарів до зараження зазначеним
організмом, а також необхідність підвищення обізнаності операторів та
відстеження у разі позитивних результатів, доцільно передбачити, що
рослини-господарі, які ніколи не вирощувалися всередині зазначених
регіонів можуть переміщуватися тільки в межах території Європейського
Союзу та у супроводі паспорта-рослини.
Ця вимога не повинна застосовуватися до переміщення рослин особами, які
не задіяні у торгівлі.
(9) Враховуючи серйозні наслідки, від зараження Xylella fastidiosa і
важливість запобігання та контролю будь-якого потенційного спалаху на
території Союзу, всі держави-члени повинні зробити доступною інформацію
про шкодочиність та загрозу проникнення зазначеного організму на території
Європейського Союзу для широкого загалу, туристів, професійних і
міжнародних транспортних операторів.
(10) 27 липня 2015 року, французька влада повідомила Комісію про перші
спалахи Xylella fastidiosa в регіоні Корсика. Оскільки Xylella fastidiosa була
знайдена на Корсиці на тих рослинах, які не зазначені в додатку рослингосподарів рішення 2015/789/ЄС, доцільно оновити додаток щоб включити ці
види.
(11) Слід внести відповідні зміни у Рішення 2015/789.
(12) Заходи, передбачені в цьому Рішенні, погоджені Постійним комітетом з
питань рослинництва, тваринництва, продуктів харчування та кормів.

Стаття 1
Поправки до Рішення ЄС 2015/789
Реалізація Рішення (ЄС) 2015/789 змінюється наступним чином:
(1) у статті 1 підпункти (а) (б) і (в) замінюється таким:
(а)
"зазначий
організм"
означає
будь-який
підвид
Xylella
fastidiosa (Wells та ін.);
(б) "рослини-господарі" означає рослини для посадки, окрім насіння, що
належать до родів та видів, занесених в базу даних Комісії рослин-

господарів, сприйнятливих до Xylella fastidiosa на території Союзу, навіть
якщо ці рослини не були виявлені, але чутливі до зараження Xylella fastidiosa,
або у державах-членах де є демаркована зона з урахуванням тільки одного
або декількох підвидів зазначеного організму відповідно до абзацу другого
статті 4 (1), які можуть бути сприйнятливими до тих чи інших підвидів;
(с) "зазначені рослини" означає рослин-господарів і всі рослини для посадки,
окрім насіння, що належать до родів або видів, перелічених у Додатку I;
(2) Стаття 3 доповнюється пунктом 3а:
"Стаття 3a
План дій
1. У разі виявлення зазначеного організму, до 31 грудня 2016 кожна державачлен повинна розробити план дій, які необхідно вжити на своїй території
відповідно до статей 4 та 6а, або 9 та 13а, (далі “план заходів”)
2. План заходів передбачає:
(а) повноваження та обов'язки органів, що беруть участь в цих діях і
відповідального органу;
(b) одна або кілька лабораторій, рекомендовані для визначення зазначеного
організму;
(с) постійний зв'язок між іншими органами та відповідальним органом,
професійними операторами і зацікавленими особами;
(d) протоколи, що описують методи візуального обстеження, відбору проб та
лабораторних випробувань;
(е) правила з підготовки персоналу органів, що беруть участь в цих заходах;
(f) у разі виявлення зазначеного організму повинні бути передбачені
мінімальні ресурси і в разі необхідності доступні ресурси для вжиття заходів.
3. У випадку непередбачених обставин при необхідності держава оцінює і
переглядає план заходів.
4. Держава на прохання Комісії, повідомляє її про свої заходи.

(3) Пункт 1 статті 4 замінюється:
1. Коли наявність зазначеного організму підтверджується, зацікавлена
держава-член негайно розмежовує зону відповідно до пункту 2, надалі
"розмежовані області".
У відступ від першого підпункту, де присутність одного або кількох
конкретних підвидів зазначеного організму підтверджується, держава-член
може розмежувати зону тільки під ці підвиди.

(4) Стаття 5 замінюється так:
"Стаття 5
Заборона висаджування рослин-господарів в заражених зонах
1.Висаджування рослин-господарів у заражених зон забороняється, за
винятком зон, які фізично захищених від проникнення зазначеного
організму.
2.У відступ від пункту 1, держава-член може дозволити висадку рослингосподарів, відповідно до умов, викладених у Директиві Комісії 2008/61/ЄC,
для наукових цілей в зонах фізично захищених, згаданих у статті 7, за
межами району, зазначеного в статті 7 (2) (с).
(5) Стаття 9 змінюється наступним чином :
(а) доповнюється пункт 4а:
4a. Відповідно до пунктів 1 і 4, переміщення в рамках Союзу, або в межах
демаркованих зон, рослин в стані спокою призначених для посадки, окрім
насіння, може бути за наступних умов:
(а) рослини були вирощені в місці, зареєстрованому відповідно до Директиви
92/90/ЄC;
(b) якщо перед самим відвантаженням, наскільки це можливо, рослини
піддалися відповідному знезараженню в спеціальному приміщенні під
наглядом уповноваженої особи і під керівництвом відповідальної посадової
особи органу для цієї мети, в результаті чого рослини в стані спокою
занурюються протягом 45 хвилин в воду, нагрітої до 50° С, відповідно до
стандарту ЄОКЗР (*).
(*) ЄОКЗР (Європейська та Середземноморська Організація з захисту
рослин), 2012. Гаряча обробка водою виноградної лози, застосовується щоб
контролювати Grapevine flavescence Dorée. Бюлетень ОЕПП ЄОКЗР
бюлетень, 42 (3), 490-492 '
(b) додати пункт 8
8. Рослини, які ніколи не були вирощені всередині окреслених областей
повинні переміщуватися лише у межах Європейського Союзу за наявним
паспортом рослин відповідно до Директиви 92/105/ЄC.
Без шкоди для частини А Додатку V Директиви 2000/29 / EC, кожній людині
не потрібен паспорт рослини для переміщення рослини-господарів не для
торгівлі

(6) наступна стаття 13 доповнюється пунктом 13а:
"Стаття 13а
Держави-члени повинні надавати інформацію для широкої громадськості,
туристів, професійних та міжнародних транспортних операторів, що
стосуються загрози у випадку занесення зазначеного організму на території
Європейського Союзу. Держави-члени повинні для підвищення обізнаності
зробити цю інформацію загальнодоступною, у вигляді цільових кампаній на
сайтах відповідальних офіційних органах або на інші веб-сайтах таких
установ
(7) В додатки будуть внесені зміни, викладені в Додатку до цього рішення.
Це Рішення адресовано державам-членам.
Складено в Брюсселі,
17 грудня 2015

Додатки будуть змінені таким чином:
Додаток I доповнити такими рослинами:
Asparagus acutifolius L.
Cistus creticus L.
Cistus monspeliensis L.
Cistus salviifolius L.
Cytisus racemosus Broom
Dodonaea viscosa Jacq.
Euphorbia terracina L.
Genista ephedroides DC.
Grevillea juniperina L.
Hebe
Laurus nobilis L.
Lavandula angustifolia Mill.
Myoporum insulare R. Br.
Pelargonium graveolens L'Hér
Westringia glabra L.

(2) Додаток 2 виключити.

