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KOMMISSIONENS DIREKTIV 2001/32/EG
av den 8 maj 2001
om erkännande av skyddade zoner som utsätts för särskilda växtskyddsrisker inom gemenskapen
och om upphävande av direktiv 92/76/EEG
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DETTA DIREKTIV

(6)

Genom direktiv 92/76/EEG erkändes Österrike, Irland
samt de italienska regionerna Apulien, Emilia-Romagna,
Lombardiet och Venetien som skyddade zoner när det
gäller Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. till och med
den 31 mars 2001.

(7)

Det framgår av de uppgifter som Irland lämnat in att det
tillfälliga erkännandet av skyddade zoner i Irland när det
gäller Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. bör förlängas
under ytterligare en begränsad tidsperiod.

(8)

Det framgår av de uppgifter som Österrike och Italien
lämnat in att vissa områden i dessa länder inte bör få
behålla sin status som skyddade zoner beträffande
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., medan andra
områden bör erkännas som skyddade zoner beträffande
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. under ytterligare en
begränsad tidsperiod.

(9)

Det framgår av de uppgifter som Frankrike lämnat in att
vissa områden i landet inte bör få behålla sin status som
skyddade zoner beträffande Erwinia amylovora (Burr.)
Winsl. et al.

(10)

Det framgår av de uppgifter som Förenade kungariket
lämnat in att det tillfälliga erkännandet av den skyddade
zonen vad gäller Beet necrotic yellow vein virus bör
förlängas ytterligare under en begränsad tid.

(11)

Det är därför nödvändigt att ändra den nuvarande indelningen av skyddade zoner. För att öka tydligheten bör
också en ny förteckning över sådana zoner antas.
Direktiv 92/76/EEG bör därför upphävas. Med tanke på
de bestående växtskyddsproblemen bör det här direktivet
träda i kraft och införlivas så snart som möjligt.
De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv 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 2.1 h första stycket i
detta,
med beaktande av de önskemål som inkommit från Danmark,
Grekland, Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Österrike,
Portugal, Finland, Sverige samt Förenade kungariket, och
av följande skäl:
(1)

Enligt direktiv 2000/29/EG är det möjligt att ge
områden som utsätts för särskilda växtskyddsrisker
status som skyddade zoner, vilket innebär att de får ett
särskilt skydd på villkor som är förenliga med bestämmelserna om den inre marknaden. Sådana zoner fastställdes i kommissionens direktiv 92/76/EEG av den 6
oktober 1992 om erkännande av skyddade zoner som
utsätts för särskilda växtskyddsrisker i gemenskapen (2),
senast ändrat genom direktiv 2000/23/EG (3).

(2)

Växtskyddsläget har förändrats kraftigt i en del områden
som tidigare fått status som skyddade zoner beträffande
vissa skadegörare.

(3)

Det framgår av de uppgifter som Danmark lämnat in att
landet i fråga inte bör få behålla sin status som skyddad
zon beträffande Bemisia tabaci Genn. (europeiska populationer) och bronsfläcksjuka på tomat.

(12)

Vissa bestämmelser om skyddsåtgärder mot Gonipterus
scutellatus Gyll. i Portugal och mot Pissodes spp. (europeiska) i Förenade kungariket och Irland bör anpassas till
dessa skadegörares nuvarande utbredning i respektive
land.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

(4)

(5)

Det framgår av de uppgifter som Förenade kungariket
och Sverige lämnat in att den nuvarande beskrivningen
av de respektive skyddade zonerna när det gäller Dendroctonus micans Kugelan och Leptinotarsa decemlineata Say
bör ändras till följd av en omorganisation av den lokala
administrationen.

(1) EGT L 169, 10.7.2000, s. 1.
(2) EGT L 305, 21.10.1992, s. 12.
(3) EGT L 103, 28.4.2000, s. 72.

Artikel 1
De områden i gemenskapen som förtecknas i bilagan ges
härmed status som skyddade zoner i den mening som avses i
artikel 2.1 h första stycket i direktiv 2000/29/EG beträffande de
skadegörare som i bilagan anges bredvid namnet på respektive
område.
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De zoner som anges i punkt b.2 och som gäller Irland, Italien
(Emilia-Romagna: provinserna Forlí-Cesena, Parma, Piacenza
och Rimini, Lombardiet, Trentino-Alto Adige: den självständiga
provinsen Bolzano, Venetien), och Österrike (Burgenland,
Kärnten, Niederösterreich, Östtyrolen, Steiermark, Wien)
erkänns fram till den 31 mars 2002.

2.
Medlemsstaterna skall utan dröjsmål till kommissionen
överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell
lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av
detta direktiv. Kommissionen skall underrätta övriga medlemsstater om detta.

Den zon som anges i punkt d.1 och som gäller Förenade
kungariket erkänns fram till den 31 mars 2002.

Artikel 4

Artikel 2

Direktiv 92/76/EEG upphör att gälla från och med den 22 maj
2001.

Förlängning av de tidsfrister som anges i artikel 1 samt
ändringar i den förteckning över skyddade zoner som avses i
artikel 1 skall göras i enlighet med förfarandet i artikel 18 i
direktiv 2000/29/EG och med beaktande av resultaten av relevanta undersökningar som grundar sig på förhållandena i
gemenskapen och som övervakas av kommissionens experter.

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i
Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 3

Artikel 6

1.
Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra
författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv
senast den 21 maj 2001, och de skall tillämpa dem från och
med den 22 maj 2001. De skall också genast underrätta
kommissionen om detta. När en medlemsstat antar dessa
bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv
eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs.
Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall
varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 5

Det skall tillämpas från och med den 22 maj 2001.

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 8 maj 2001.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen
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BILAGA
OMRÅDEN I GEMENSKAPEN SOM ERKÄNNS SOM SKYDDADE ZONER SAMT DE SKADEGÖRARE
SOM RESPEKTIVE ERKÄNNANDE GÄLLER

Skadegörare

Skyddad zon

a) Insekter, kvalster och nematoder,
i samtliga utvecklingsstadier
1. Anthonomus grandis (Boh.)

Grekland, Spanien (Andalusien, Katalonien, Extremadura, Murcia, Valencia)

2. Bemisia tabaci Genn. (europeiska
populationer)

Irland, Portugal (Alentejo, Azorerna, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro
e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste och Trás-os-Montes), Finland, Sverige,
Förenade kungariket

3. Cephalcia lariciphila (Klug.)

Irland, Förenade kungariket (Nordirland, Isle of Man och Jersey)

4. Dendroctonus micans Kugelan

Grekland, Irland, Förenade kungariket (Skottland, Nordirland, Jersey, England:
följande grevskap, distrikt och enhetskommuner: Barnsley, Bath och North
East Somerset, Bedfordshire, Bournemouth, Bracknell Forest, Bradford, Bristol,
Brighton och Hove, Buckinghamshire, Calderdale, Cambridgeshire, Cornwall,
Cumbria, Darlington, Devon, Doncaster, Dorset, Durham, East Riding of
Yorkshire, East Sussex, Essex, Gateshead, Greater London, Hampshire, Hartlepool, Hertfordshire, Kent, Kingston Upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester City,
Lincolnshire, Luton, Medway Council, Middlesbrough, Milton Keynes,
Newbury, Newcastle Upon Tyne, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, North Lincolnshire, North East Lincolnshire, North Tyneside, North
West Somerset, Nottingham City, Nottinghamshire, Oxfordshire, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading, Redcar och Cleveland, Rochdale, Rotherham, Rutland, Sheffield, Slough, Somerset, Southend,
Southampton, South Tyneside, Stockton-on-Tees, Suffolk, Sunderland, Surrey,
Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield, West Sussex, Windsor och Maidenhead, Wokingham, York, Isle of Man, Isle of Wight, Scillyöarna, samt följande
delar av grevskap, distrikt och enhetskommuner: Derby City: den del av
enhetskommunen som ligger norr om den norra gränsen av väg A52(T)
tillsammans med den del av enhetskommunen som ligger norr om väg A6(T);
Derbyshire: den del av grevskapet som ligger norr om norra gränsen för väg
A52(T) , och den del av grevskapet som ligger norr om den norra gränsen för
väg A6(T) ; Gloucestershire: den del av grevskapet som ligger öster om den
östra gränsen för Fosse Way Roman road; Leicestershire: den delen av grevskapet som ligger öster om östra gränsen för Fosse Way Roman road,
tillsammans med den del av grevskapet som ligger öster om den östra gränsen
för väg B4114, och den del av grevskapet som ligger öster om den östra
gränsen för motorvägen M1; North Yorkshire: hela grevskapet utom distriktet
Craven ; South Gloucestershire: den del av enhetskommunen som ligger söder
om den södra gränsen för M4; Warwickshire: den del av grevskapet som
ligger öster om den östra gränsen av Fosse Way Roman road; Wiltshire: den
del av grevskapet som ligger söder om den södra gränsen för motorvägen M4,
och den del av grevskapet som ligger öster om den östra gränsen för Fosse
Way Roman road)

5. Gilpinia hercyniae (Hartig)

Grekland, Irland, Förenade kungariket (Nordirland, Isle of Man och Jersey)

6. Globodera pallida (Stone) Behrens

Finland

7. Gonipterus scutellatus Gyll

Grekland, Portugal (Azorerna, distriktet Beja; samtliga kommuner; distriktet
Castelo Branco: kommunerna Castelo Branco, Fundão och Penamacôr;
Idanha-a-Nova, distriktet Evora utom kommunerna Montemor-O-Novo,
Vendas Novas och Mora; distriktet Faro: samtliga kommuner, distriktet Portalegre: kommunerna Arronches, Campo Maior; Elvas, Fronteira, Monforte och
Sousel)

8. Ips amitinus Eichhof

Grekland, Frankrike (Korsika), Irland, Förenade kungariket

9. Ips cembrae Heer

Grekland, Irland, Förenade kungariket (Nordirland och Isle of Man)

10. Ips duplicatus Sahlberg

Grekland, Irland, Förenade kungariket

11. Ips sexdentatus Boerner

Irland, Förenade kungariket (Nordirland och Isle of Man)
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Skadegörare

Skyddad zon

12. Ips typographus Heer

Irland, Förenade kungariket

13. Leptinotarsa decemlineata Say

Spanien (Ibiza och Menorca), Irland, Portugal (Azorerna och Madeira), Finland
(landskapsförbunden Åland, Tavastland, Kymmenedalen, Birkaland, Satakunda, Åbo, Nyland), Sverige ( Blekinge, Gotlands, Halland, Kalmar och
Skånes län), Förenade kungariket

14. Matsuccocus feytaudi Duc.

Frankrike (Korsika)

15. Sternochetus mangiferae Fabricius

Spanien (Granada och Málaga), Portugal (Alentejo, Algarve och Madeira)

16. Thaumetopoea pityocampa (Den.
and Schiff.)

Spanien (Ibiza)

b) Bakterier
1. Curtobacterium flaccumfaciens pv.
flaccumfaciens (Hedges) Col.

Grekland, Spanien, Portugal

2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.
et al.

Spanien, Frankrike (Korsika), Irland, Italien (Abruzzerna, Basilicata, Kalabrien,
Kampanien, Emilia-Romagna: provinserna Forlí-Cesena, Parma, Piacenza och
Rimini, Friuli-Venezia Giulia, Lazio; Ligurien, Lombardiet, Marche, Molise,
Piemonte, Puglia, Sardinien, Sicilien, Toskana, Trentino-Alto Adige: de autonoma provinserna Bolzano och Trento, Umbrien, Aostadalen, Venetien),
Österrike (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Östtyrolen, Steiermark,
Wien), Portugal, Finland, Förenade kungariket (Nordirland, Isle of Man och
Kanalöarna)

c) Svampar
1. Glomerella gossypii Edgerton

Grekland

2. Gremmeniella
Morelet

(Lag.)

Irland, Förenade kungariket (Nordirland)

3. Hypoxylon mammatum (Wahl.)
J Miller

Irland, Förenade kungariket (Nordirland)

abietina

d) Virus och virusliknande organismer
1. Beet necrotic yellow vein virus

Danmark, Frankrike (Bretagne), Irland, Portugal (Azorerna), Finland, Sverige,
Förenade kungariket

2. Bronsfläcksjuka på tomat

Finland, Sverige

3. Citrus tristeza virus (europeiska
stammar) som angriper frukt av
Citrus L., Fortunella Swingle,
Poncirus Raf., samt deras
hybrider, med blad och fruktskaft

Grekland, Frankrike (Korsika), Italien, Portugal
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