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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT
av den 24 april 2014
om åtgärder för att förhindra att skadegörare introduceras i och sprids inom unionen vad gäller
vissa frukter och grönsaker med ursprung i Indien
[delgivet med nr C(2014) 2601]
(2014/237/EU)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
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 16.3 tredje
meningen, och
av följande skäl:
(1)

Växtskyddskontroller som medlemsstaterna genomfört på sändningar av vissa växter och växtprodukter med
ursprung i Indien visade att införsel vägrats många gånger på grund av förekomsten av skadegörare, främst Tephri
tidae (icke-europeisk), Thrips palmi Karny eller Bemisia tabaci Genn. Antalet sändningar från Indien som vägrats
införsel till unionen på grund av skadegörare har visat en uppåtgående trend sedan 2010. De flesta sändningar
som vägrats införsel gäller växter av Colocasia Schott, utom fröer och rötter, samt växter av Mangifera L., Momor
dica L., Solanum melongena L. och Trichosanthes L., utom fröer (nedan kallade de angivna varorna).

(2)

De revisioner som kommissionen genomfört i Indien, särskilt under 2010 och 2013, visade på brister i systemet
för sundhetscertifiering för export. Trots Indiens försäkringar och de åtgärder som de vidtagit har antalet sänd
ningar som vägrats införsel ökat ytterligare under 2013.

(3)

Mot bakgrund av resultatet från dessa revisioner och antalet sändningar som vägrats införsel konstateras att
Indiens nuvarande fytosanitära skyddsåtgärder är otillräckliga för att säkerställa att sändningar är fria från skade
görare eller för att hantera risken för att skadegörare introduceras i unionen genom import av de angivna
varorna.

(4)

Åtgärder bör vidtas för att hantera den risk som import till unionen av de angivna varorna med ursprung i Indien
utgör. Följaktligen bör införsel till unionen av de angivna varorna med ursprung i Indien förbjudas.

(5)

Åtgärderna bör gälla till och med den 31 december 2015 för att hantera den fortlöpande risken för introduktion
och för att ge Indien möjlighet att uppgradera sitt certifieringssystem.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Det ska vara förbjudet att till unionen föra in växter, utom fröer och rötter, av Colocasia Schott samt växter, utom fröer,
av Mangifera L., Momordica L., Solanum melongena L. och Trichosanthes L. med ursprung i Indien.

Artikel 2
Detta beslut upphör att gälla den 31 december 2015.
(1) EGT L 169, 10.7.2000, s. 1.
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Artikel 3
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 24 april 2014.
På kommissionens vägnar
Tonio BORG

Ledamot av kommissionen

