
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/490 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 21ης Μαρτίου 2018 

για την κατάργηση της απόφασης 2007/365/ΕΚ σχετικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα για την πρόληψη 
της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Κοινότητα του Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 1607] 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/29/ΕΚ 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), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 3 τέταρτη περίοδος, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1)  Παρά τα μέτρα που ορίζονται στην απόφαση 2007/365/ΕΚ της Επιτροπής (2) για την πρόληψη της εισαγωγής και της 
εξάπλωσης στην Ένωση του Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), όπως φαίνεται από τις ετήσιες έρευνες που διενερ
γούνται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, ο εν λόγω οργανισμός είναι πλέον ευρέως διαδεδομένος 
στα περισσότερα μέρη της απειλούμενης περιοχής. 

(2)  Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η πρόληψη της περαιτέρω εισαγωγής και εξάπλωσής του στο μεγαλύτερο μέρος του 
εδάφους της Ένωσης. 

(3)  Κατά συνέπεια, η απόφαση 2007/365/ΕΚ πρέπει να καταργηθεί. 

(4)  Η παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμοστεί από την ίδια ημερομηνία με την εκτελεστική οδηγία (ΕΕ) 2018/484 της 
Επιτροπής (3) ώστε να εξασφαλιστεί η συνέπεια με τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας. 

(5)  Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, 
τροφίμων και ζωοτροφών, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1 

Η απόφαση 2007/365/ΕΚ καταργείται. 

Άρθρο 2 

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου 2018. 

Άρθρο 3 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. 

Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2018. 

Για την Επιτροπή 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Μέλος της Επιτροπής  

23.3.2018 L 81/22 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    

(1) ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1. 
(2) Απόφαση 2007/365/ΕΚ της Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2007, σχετικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της 

εξάπλωσης στην Κοινότητα του Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (ΕΕ L 139 της 31.5.2007, σ. 24). 
(3) Εκτελεστική οδηγία (ΕΕ) 2018/484 της Επιτροπής, της 21ης Μαρτίου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 93/49/ΕΟΚ της Επιτροπής όσον 

αφορά τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το πολλαπλασιαστικό υλικό ορισμένων γενών ή ειδών του γένους Palmae όσον αφορά τον 
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)] (βλέπε σελίδα 10 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας) 
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