5.6.2003

Publicatieblad van de Europese Unie

NL

L 138/47

RICHTLIJN 2003/47/EG VAN DE COMMISSIE
van 4 juni 2003
tot wijziging van de bijlagen II, IV en V bij Richtlijn 2000/29/EG van de Raad betreffende de
beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van
voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 8 mei 2000
betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor
planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2003/22/EG van de
Commissie (2), en met name op artikel 14, tweede alinea, onder
c),

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
De bijlagen II, IV en V bij Richtlijn 2000/29/EG worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige richtlijn.
Artikel 2
1. De lidstaten dienen uiterlijk op 15 juni 2003 de wettelijke
en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te
maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de
Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Gezien de instemming van de betrokken lidstaat,

Zij passen die bepalingen toe met ingang van 16 juni 2003.

Overwegende hetgeen volgt:

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen naar deze richtlijn verwezen of wordt hiernaar
verwezen bij de officiële bekendmaking van de bepalingen. De
regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de
lidstaten.

(1)

(2)

(3)

Uit door Portugal verstrekte gegevens, gebaseerd op
geactualiseerde onderzoeken, blijkt dat voor Gonipterus
scutellatus Gyll. het beschermde gebied moet worden
gewijzigd en moet worden beperkt tot de Azoren.
Ten gevolge van een administratieve vergissing bij de
voorbereiding van Richtlijn 2002/36/EG van de
Commissie (3) tot wijziging van bepaalde bijlagen bij
Richtlijn 2000/29/EG zijn ten onrechte nieuwe bepalingen vastgesteld met betrekking tot aan planten
aanhangende of daarbij gevoegde grond en groeimedium
van oorsprong uit Cyprus en Malta.
Ten gevolge van een administratieve vergissing bij de
voorbereiding van Richtlijn 2002/36/EG is de tekst van
deel B, rubriek I, punt 2, van bijlage V bij Richtlijn
2000/29/EG vervangen zonder vermelding van de
betrokken plantaardige producten.

(4)

De desbetreffende bijlagen bij Richtlijn 2000/29/EG
moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Plantenziektekundig Comité,

(1) PB L 169 van 10.7.2000, blz. 1.
(2) PB L 78 van 25.3.2003, blz. 10.
(3) PB L 116 van 3.5.2002, blz. 16.

2. De lidstaten delen de Commissie onverwijld de tekst van
de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het
onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen. De Commissie
stelt de andere lidstaten daarvan in kennis.
Artikel 3
Deze richtlijn treedt in werking op de derde dag volgende op
die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Unie.
Artikel 4
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 4 juni 2003.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
De bijlagen bij Richtlijn 2000/29/EG worden als volgt gewijzigd:
1. In bijlage II, deel B, onder a), punt 5, wordt de tekst in de rechterkolom vervangen door:
„EL, P (Azoren)”.
2. In bijlage IV:
a) worden in deel A, rubriek I, punt 34, linkerkolom, de woorden „Cyprus, Malta” geschrapt;
b) wordt in deel B, punt 19, de tekst in de rechterkolom vervangen door:
„EL, P (Azoren)”.
3. In bijlage V, deel B, rubriek I:
a) wordt punt 2 vervangen door:
„Delen van planten, met uitzondering van vruchten en zaden van:
— Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait,
Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. en snijbloemen van Orchidaceae,
— coniferen (Coniferales),
— Acer saccharum Marsh., van oorsprong uit Noord-Amerikaanse landen,
— Prunus L., van oorsprong uit niet-Europese landen,
— snijbloemen van Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. en Trachelium L., van
oorsprong uit niet-Europese landen,
— bladgroenten van Apium graveolens L. en Ocimum L.”;
b) worden in punt 7, onder b), de woorden „Cyprus, Malta,” geschrapt.
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