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Ο∆ΗΓΙΑ 2003/47/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 4ης Ιουνίου 2003
για την τροποποίηση των παραρτηµάτων II, IV και V της οδηγίας 2000/29/EΚ του Συµβουλίου περί
µέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισµών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα
και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 2000/29/EΚ του Συµβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000,
περί µέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισµών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής
τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/22/EΚ της Επιτροπής (2), και ιδίως το
άρθρο 14 στοιχείο γ) δεύτερο εδάφιο,
τη συµφωνία του σχετικού κράτους µέλους,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Από τα στοιχεία που έχουν παρασχεθεί από την Πορτογαλία,
τα οποία βασίζονται σε ενηµερωµένες µελέτες, προκύπτει ότι
η προστατευόµενη περιοχή για τον Gonipterus scutellatus
Gyll. πρέπει να τροποποιηθεί και να περιορισθεί µόνο στις
Αζόρες.
Λόγω ενός συντακτικού λάθους κατά την προετοιµασία της
οδηγίας 2002/36/EΚ της Επιτροπής (3) για την τροποποίηση
ορισµένων παραρτηµάτων της οδηγίας 2000/29/EΚ,
θεσπίστηκαν αδίκως νέες διατάξεις όσον αφορά το έδαφος
και το καλλιεργητικό υπόστρωµα που είναι προσκολληµένο
ή συνδεδεµένο µε φυτά, καταγωγής Κύπρου και Μάλτας.

Άρθρο 1
Τα παραρτήµατα II, IV και V της οδηγίας 2000/29/EΚ τροποποιούνται σύµφωνα µε το παράρτηµα της παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 2
1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν, το αργότερο στις
15 Ιουνίου 2003, τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και
διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα
οδηγία. Πληροφορούν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές από τις 16 Ιουνίου 2003.
Οι διατάξεις αυτές όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά
κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς διατάξεις για
την αναφορά αυτή θεσπίζονται από τα κράτη µέλη.
2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των
ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον
τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή πληροφορεί σχετικά τα άλλα κράτη µέλη.
Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 4

Λόγω ενός συντακτικού λάθους κατά την προετοιµασία της
οδηγίας 2002/36/EΚ, το κείµενο στο παράρτηµα V µέρος Β
τίτλος Ι της οδηγίας 2000/29/EΚ αντικαταστάθηκε χωρίς
να αναφερθούν τα σχετικά φυτικά προϊόντα.

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

(4)

Ως εκ τούτου, τα σχετικά παραρτήµατα της οδηγίας 2000/
29/EΚ πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2003.

(5)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης φυτοϋγειονοµικής επιτροπής,

(3)

(1) ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1.
(2) ΕΕ L 78 της 25.3.2003, σ. 10.
(3) ΕΕ L 116 της 3.5.2002, σ. 16.

Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Τα παραρτήµατα της οδηγίας 2000/29/EΚ τροποποιούνται ως εξής:
1. Στο παράρτηµα II µέρος B στοιχείο α) σηµείο 5, η εγγραφή στη δεξιά στήλη αντικαθίσταται από τα εξής:
«EL, P (Αζόρες)»
2. Στο παράρτηµα IV:
α) στο τµήµα I του µέρους A, στο σηµείο 34, στην αριστερή στήλη, οι λέξεις «Κύπρος, Μάλτα,» διαγράφονται·
β) στο µέρος B, σηµείο 19, η εγγραφή στη δεξιά στήλη αντικαθίσταται από τα εξής:
«EL, P (Αζόρες).»
3. Στο παράρτηµα V µέρος B στον τίτλο Ι:
α) το σηµείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Μέρη φυτών, εκτός από τους καρπούς και τους σπόρους:
— Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. και κοµµένων ανθέων της Orchidaceae,
— κωνοφόρων (Coniferales),
— Acer saccharum Marsh., καταγωγής χωρών Βόρειας Αµερικής,
— Prunus L., καταγωγής µη ευρωπαϊκών χωρών,
— Κοµµένων ανθέων των Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. και Trachelium L., καταγωγής µη ευρωπαϊκών χωρών,
— Φυλλωδών λαχανικών των Apium graveolens L. και Ocimum L.»
β) στο σηµείο 7 στοιχείο β), οι λέξεις «Κύπρος, Μάλτα,» διαγράφονται.
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