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BESLUITEN
UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2018/85 VAN DE COMMISSIE
van 18 januari 2018
tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/715 inzake maatregelen met betrekking tot
bepaalde vruchten van oorsprong uit bepaalde derde landen om het binnenbrengen en de
verspreiding in de Unie van het schadelijke organisme Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa
te voorkomen
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 92)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnen
brengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke
organismen (1), en met name artikel 16, lid 3, vierde zin,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Richtlijn 2000/29/EG zijn beschermende maatregelen vastgesteld tegen het binnenbrengen en de verspreiding
in de Unie van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen.

(2)

In bijlage IV, deel A, rubriek I, punt 16, van Richtlijn 2000/29/EG zijn bijzondere eisen vastgesteld voor het
binnenbrengen in en het in het verkeer brengen binnen de Unie van vruchten van Citrus L., Fortunella Swingle en
Poncirus Raf. en de hybriden daarvan.

(3)

Bij Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2017/1279 van de Commissie (2) is punt e) ingevoegd in bijlage IV, deel A, rubriek I,
onder 16.4, van Richtlijn 2000/29/EG. In dat punt worden beschermende maatregelen tegen het schadelijke
organisme Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa vastgesteld ten aanzien van voor industriële verwerking
bestemde vruchten van Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., en de hybriden daarvan, met uitzondering van
vruchten van Citrus aurantium L. en Citrus latifolia Tanaka (hierna „de vruchten in kwestie” genoemd).

(4)

Bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/715 van de Commissie (3) zijn met betrekking tot de vruchten in kwestie van
oorsprong uit Argentinië, Brazilië, Zuid-Afrika en Uruguay maatregelen vastgesteld om het binnenbrengen en de
verspreiding in de Unie van het schadelijke organisme Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa te voorkomen.

(5)

In afwijking van bijlage IV, deel A, rubriek I, punt 16.4, onder e), van Richtlijn 2000/29/EG moeten het binnen
brengen in en de verplaatsing binnen de Unie van de vruchten in kwestie van oorsprong uit Argentinië, Brazilië,
Zuid-Afrika en Uruguay die uitsluitend bestemd zijn voor industriële verwerking tot sap, onderworpen blijven
aan de bijzondere voorschriften van hoofdstuk III van Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/715. Dit is noodzakelijk voor
de verdere fytosanitaire bescherming van het grondgebied van de Unie tegen het binnenbrengen van Phyllosticta
citricarpa (McAlpine) Van der Aa op de vruchten in kwestie van oorsprong uit die derde landen.

(6)

Bij Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2017/1279 is punt 16.6 ingevoegd in bijlage IV, deel A, rubriek I, van Richtlijn
2000/29/EG. In de bepalingen van dat punt zijn beschermende maatregelen tegen Thaumatotibia leucotreta
(Meyrick) vastgesteld ten aanzien van vruchten van bepaalde soorten Citrus L. van oorsprong uit landen van het
Afrikaanse continent. Om te zorgen voor de fytosanitaire bescherming van het grondgebied van de Unie tegen
het binnenbrengen van het schadelijke organisme Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), moet Uitvoeringsbesluit (EU)
2016/715 van toepassing zijn onverminderd die bepalingen.

(1) PB L 169 van 10.7.2000, blz. 1.
(2) Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2017/1279 van de Commissie van 14 juli 2017 tot wijziging van de bijlagen I tot en met 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 (PB L 184 van 15.7.2017, blz. 33).
3
( ) Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/715 van de Commissie van 11 mei 2016 inzake maatregelen met betrekking tot bepaalde vruchten van
oorsprong uit bepaalde derde landen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Unie van het schadelijke organisme Phyllosticta
citricarpa (McAlpine) Van der Aa te voorkomen (PB L 125 van 13.5.2016, blz. 16).

L 16/12

Publicatieblad van de Europese Unie

NL

20.1.2018

(7)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/715 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor
planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/715
Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/715 wordt als volgt gewijzigd:
1) Artikel 3, lid 2, wordt vervangen door:
„2.
Lid 1 is van toepassing onverminderd de in bijlage IV, deel A, rubriek I, punten 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 en 16.6,
van Richtlijn 2000/29/EG vastgestelde voorschriften.”.
2) Artikel 8 wordt vervangen door:
„Artikel 8
Binnenbrengen in en verplaatsing binnen de Unie van de vruchten in kwestie die uitsluitend bestemd zijn
voor industriële verwerking tot sap
1.
In afwijking van bijlage IV, deel A, rubriek I, punt 16.4, onder e), van Richtlijn 2000/29/EG mogen de vruchten
in kwestie van oorsprong uit Argentinië, Brazilië, Zuid-Afrika en Uruguay die uitsluitend bestemd zijn voor
industriële verwerking tot sap, enkel worden binnengebracht in en verplaatst binnen de Unie overeenkomstig de
artikelen 9 tot en met 17 van dit besluit.
2.
Lid 1 is van toepassing onverminderd de in bijlage IV, deel A, rubriek I, punten 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 en 16.6,
van Richtlijn 2000/29/EG vastgestelde voorschriften.”.
Artikel 2
Adressaten
Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 18 januari 2018.
Voor de Commissie
Vytenis ANDRIUKAITIS

Lid van de Commissie

