
 

  
 

 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆IEYΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  

ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
 

 Θεσσαλονίκη, 30 Ιανουαρίου 2017 
 
Αριθ. πρωτ.: οικ. 2103 

∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ: ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ  
ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 
Ταχ. ∆/νση: 
Τ.Κ.: 
Πληροφορίες: 
Τηλέφωνο: 
Τηλεοµοιότυπο:                 
Ηλεκτρονική ∆/νση:                         

 
Αλ. Παπαναστασίου 63 
544 53 Θεσσαλονίκη 
∆ρ Ελένη Κων/νου Κουλακιώτη  
2310 984111 
2310 914303 
u12865@minagric.gr 
 

 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ: 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝ.: 

 
 
 
 
 
1. & 2. Φυτώρια της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης 
εγγεγραµµένα στο Μητρώο για τη δυνατότητα χρήσης 
φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου & διακινητές φυτών 
της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης εγγεγραµµένους στο 
Φυτοϋγειονοµικό Μητρώο  
[Υπ’ όψιν υπευθύνων φυτοϋγειονοµικών θεµάτων 
(Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)] 
 
ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

 

ΘΕΜΑ: «Επικαιροποιηµένος κατάλογος ευπαθών φυτών-ξενιστών του Xylella fastidiosa στο έδαφος της 
Ένωσης - Ιανουάριος 2017» 

 
ΣΧΕΤ.: τα έγγραφά µας1: 

i.     7020/30.06.2016, µε θέµα «Ενδοκοινοτική διακίνηση φυτών-ξενιστών του Xylella fastidiosa µε 
φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο» & 

ii.      οικ. 6351/20.05.2016, µε θέµα «Xylella fastidiosa: Ι. «Η βάση δεδοµένων της Επιτροπής των φυτών-
ξενιστών που βρέθηκαν να είναι ευπαθή στο X. fastidiosa στο έδαφος της Ένωσης» & ΙΙ. «Η 
λίστα των καθορισµένων οριοθετηµένων περιοχών στο έδαφος της Ένωσης στις οποίες η παρουσία του 
X. fastidiosa έχει επιβεβαιωθεί».  

 

Ο επιβλαβής οργανισµός καραντίνας2 Xylella fastidiosa προκαλεί στα φυτά-ξενιστές3 του αδροβακτηρίωση4 µε 
συµπτώµατα5 περιφερειακής νέκρωσης των φύλλων και ταχύτατης αποπληξίας. 
                                                 
 
1 Τα σχετικά µε το Xylella fastidiosa έγγραφά µας βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα 
http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=727 του ιστοτόπου της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr), στον αφιερωµένο στα «Φυτοπαθογόνα καραντίνας» ιστοχώρο. 
 
2 «Αποµονωµένος επιβλαβής οργανισµός» (“Quarantine pest”):  επιβλαβής οργανισµός µε ενδεχόµενη οικονοµική σηµασία για 
την περιοχή η οποία κινδυνεύει από αυτόν και στην οποία δεν είναι ακόµη παρών, ή είναι παρών αλλά δεν έχει εξαπλωθεί ευρέως 
και βρίσκεται υπό αποτελεσµατικό επίσηµο έλεγχο [Ν. 3495/2006 (Α΄ 215), µε θέµα «Κύρωση του νέου αναθεωρηµένου κειµένου 
της ∆ιεθνούς Σύµβασης Προστασίας Φυτών»] [Α pest of potential economic importance to the area endangered thereby and not yet 
present there, or present but not widely distributed and being officially controlled (International Plant Protection Convention)]. 
 
3 To παθογόνο προσβάλει διάφορα καλλιεργούµενα φυτά (µεγάλης καλλιέργειας, καρποφόρα δένδρα, αµπέλι, καλλωπιστικά), 
αυτοφυή φυτά και δασικά δένδρα, και η προκαλούµενη ασθένεια ονοµάζεται, ανάλογα µε το φυτό ξενιστή, ως εξής στη σχετική 
βιβλιογραφία: 

� Ασθένεια του Pierce (Pierce’s disease of grapevine, PD) στο αµπέλι 
� Ποικιλοχρωµατική χλώρωση (Citrus variegated chlorosis, CVC) στα εσπεριδοειδή 
� Βακτηρίωση της ροδακινιάς µε το όνοµα ‘Phony peach disease’ (PPD) 
� Νανισµός της µηδικής (Αlfalfa dwarf, AD) 
� Ασθένειες καψαλίσµατος ή εγκαύµατος των φύλλων (Leaf scorch and scald diseases), σε: πυρηνόκαρπα 

[συµπεριλαµβανοµένης της αµυγδαλιάς (Αlmond leaf scorch, ALS) και της δαµασκηνιάς (Plum leaf scald, PLS)],  
δασικά: είδη σφενδάµου (Acer spp.), πλάτανο (Platanus occidentalis), είδη βελανιδιάς (Quercus spp.), πτελέα (Ulmus 
αmericana)  
καφέ [Coffea arabica (Coffee leaf scorch, CLS)] 
καλλωπιστικά [συµπεριλαµβανοµένης της πικροδάφνης (Oleander leaf scorch, OLS) και του κισσού] 



 2  

 Η ασθένεια παρατηρείται σε περιοχές µε ήπιο χειµώνα και προκαλεί µεγαλύτερες ζηµίες σε θερµά παρά 
σε ψυχρά κλίµατα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το παθογόνο έχει καταγραφεί στην Ιταλία, στη Γαλλία, στη 
Γερµανία και στην Ισπανία. Στη χώρα µας δεν έχει γίνει γνωστοποίηση καταγραφής στην Αρµόδια Αρχή 
του X. fastidiosa, ξενιστές του οποίου είναι πάνω από 300 είδη φυτών µεταξύ των οποίων σηµαντικότατα για 
την Ελλάδα όπως είναι η ελιά, η άµπελος, τα εσπεριδοειδή και τα πυρηνόκαρπα. Το κύριο µονοπάτι εισόδου 
του X. fastidiosa είναι η διακίνηση προσβεβληµένων φυτών προς φύτευση. Μετά την είσοδο του 
παθογόνου σε µία περιοχή η ασθένεια εξαπλώνεται γρήγορα σε νέα φυτά µέσω των εντόµων-φορέων6 και η 
αντιµετώπιση της ασθένειας γίνεται αδύνατη. Όλα τα µυζητικού τύπου έντοµα που διατρέφονται κυρίως από 
τον χυµό των αγγείων του ξύλου των φυτών είναι πιθανοί φορείς του βακτηρίου. ∆εν υπάρχει καµία αναφορά 
επιτυχούς εκρίζωσης του X. fastidiosa µετά την εγκατάσταση του παθογόνου σε µία περιοχή εξ αιτίας του 
µεγάλου εύρους τόσο των φυτών-ξενιστών όσο και των εντόµων-φορέων του. Το µόνο αποτελεσµατικό 
                                                                                                                                                                                    

µουριά (Morus spp.) 
πεκάν (Carya illinoinensis) 

� Σύνδροµο της ταχείας παρακµής της ελιάς (Olive quick decline syndrome, OQDS) (βλ. συνηµµένο I). 
 

 Οι πιο σηµαντικές ασθένειες από τις παραπάνω είναι: το σύνδροµο της ταχείας παρακµής της ελιάς, η ασθένεια του Pierce στην 
άµπελο, η ποικιλοχρωµατική χλώρωση στα εσπεριδοειδή, η βακτηρίωση της ροδακινιάς, η ασθένεια του καψαλίσµατος (σύµπτωµα 
που θυµίζει την επίδραση φλόγας στα πράσινα φύλλα) της αµυγδαλιάς, και η ασθένεια του εγκαύµατος (ή ζεµατίσµατος: 
επιφανειακή κηλίδωση των ιστών, η οποία δίνει την εντύπωση εγκαύµατος από ζεµατιστό νερό. Οι ζηµιωµένοι ιστοί παρουσιάζουν 
συνήθως λεύκανση και ηµιδιαφάνεια) της δαµασκηνιάς. 

 
4  Αδροβακτηρίωση (hadrobacteriosis, vascular bacteriosis, trachobacteriosis, bacterial wilt). Γενικός όρος οµάδας 
βακτηριολογικών ασθενειών, στις οποίες το παθογόνο περιορίζεται κυρίως στα αγγεία του ξύλου (αδραί, άδρωµα) του φυτού.  
 
5  Τα συµπτώµατα που προκαλούνται από το βακτήριο ποικίλουν ανάλογα µε το φυτό ξενιστή [βλ. εικόνες µε φωτογραφίες 
συµπτωµάτων προσβολής από το παθογόνο βακτήριο Xylella fastidiosa διαφόρων φυτών ξενιστών στο Παράρτηµα Ι των 
κατευθυντήριων οδηγιών του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (βλ. συνηµµένο I και ιστοσελίδα: 
https://gd.eppo.int/taxon/XYLEFA/photos ). Γενικά, καθώς το βακτήριο προσβάλλει τα αγγεία του ξύλου και εµποδίζει τη 
µεταφορά νερού και ανόργανων θρεπτικών στοιχείων, τα ασθενή φυτά εκδηλώνουν συµπτώµατα µαρασµού (δίψας), 
νέκρωσης (καψαλίσµατος/περικαύµατος) και ξήρανσης του φυλλώµατος, ακολουθούµενα τελικά από την πλήρη νέκρωση του 
φυτού. Σηµειώνεται ότι µεγάλος αριθµός φυτών είναι δυνατόν να προσβληθούν χωρίς να εµφανίσουν συµπτώµατα (βλ. συνηµµένο 
I). Τα συµπτώµατα µοιάζουν πολύ µε εκείνα που προκαλούνται από άλλους βιοτικούς ή αβιοτικούς παράγοντες (άλλα παθογόνα, 
περιβαλλοντικές καταπονήσεις, έλλειψη νερού, άλατα, ατµοσφαιρικούς ρύπους, προβλήµατα θρέψης, ηλιακά εγκαύµατα, 
φυτοτοξικότητα γεωργικών φαρµάκων κ.λπ.) (βλ. ιστοσελίδα:  
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/xylella_fastidiosa_symptomes_et_risques_de_confusions_biotiques_et_abiotiques_dgal-
1.pdf ). 
 Τα συµπτώµατα που έχουν παρατηρηθεί σε ελαιόδενδρα αφορούν χλώρωση, περίκαυµα, ‘καψάλισµα’ (‘scorch’) των 
φύλλων και νέκρωση κορυφών των κλάδων (dieback). Στη Νότια Ιταλία παρατηρήθηκαν πρόσφατα εκτεταµένα τέτοια 
συµπτώµατα, που οδήγησαν σε ταχεία παρακµή των ελαιοδένδρων. Τα συµπτωµατικά δένδρα βρέθηκαν προσβεβληµένα από ένα 
σύµπλοκο παρασίτων στο οποίο περιλαµβάνονται: α) το βακτήριο: X. fastidiosa, β) διάφορα είδη µυκήτων των γενών 
Phaeoacremonium και Phaemoniella και γ) το έντοµο Zeuzera pyrina (leopard moth). Ωστόσο, σήµερα το βακτήριο θεωρείται ο 
κύριος επιβλαβής οργανισµός στον οποίο αποδίδονται τα ως άνω συµπτώµατα, και η ασθένεια ονοµάζεται «Σύνδροµο ταχείας 
παρακµής της ελιάς». Γενικά, τα συµπτώµατα µοιάζουν πολύ µε εκείνα που προκαλεί ο φυτοπαθογόνος µύκητας Verticillium 
dahliae στα δένδρα ελιάς, ή/και µε εκείνα που προκαλεί η προσβολή από την κηκιδόµυγα βλαστού της ελιάς (Resseliella oleisuga) 
(βλ. συνηµµένο I).  
 
6  Στη φύση, το παθογόνο εξαπλώνεται µε έντοµα τα οποία τρέφονται από τις αγγειώδεις δεσµίδες των φυτών. Αν και γενικά 
θεωρείται ότι όλα τα µυζητικού τύπου έντοµα που τρέφονται από τις αγγειώδεις δεσµίδες των φυτών είναι πιθανοί φορείς του 
βακτηρίου, µέχρι σήµερα έχουν ταυτοποιηθεί ως φορείς της ασθένειας Ηµίπτερα έντοµα της οµάδας των Αυχενόρρυχων (είδη 
γνωστά κυρίως ως τζιτζικάκια και τζιτζίκια). Τουλάχιστο 38 είδη της οικογένειας των Cicadellidae (υποοικογένεια Cicadellinae) 
(κν τζιτζικάκια) και έξι είδη των οικογενειών Aphrophoridae και Cercopidae (κν τζιτζικάκια) έχουν ταυτοποιηθεί ως φορείς του 
βακτηρίου σε περιοχές της Αµερικής όπου το παθογόνο ενδηµεί. Στην Ιταλία, µετά την πρόσφατη εµφάνιση της ασθένειας στα 
ελαιόδεντρα, αν και η έρευνα πάνω στο θέµα του ρόλου των εντόµων στην µετάδοσης της ασθένειας είναι σε αρχικά στάδια, έχει 
τυποποιηθεί ως φορέας της ασθένεια µόνο το είδος Philaenus spumarius της οικογένειας των Aphrophoridae. 
 Οι κατά καιρούς εµφανιζόµενες επιδηµικές εξάρσεις της ασθένειας οφείλονται κυρίως στην αύξηση του πληθυσµού των 
εντόµων-φορέων και τη διατροφή τους πάνω σε φυτά ξενιστές. Τα έντοµα αυτά διατρέφονται προηγουµένως στους διάφορους 
ξενιστές του παθογόνου από όπου παραλαµβάνουν το παθογόνο, και στη συνέχεια το µεταδίδουν στα άλλα φυτά ξενιστές.  
 Σηµειώνεται ότι, σε γενικές γραµµές, τα είδη της οικογένειας των Cicadellidae (κοινώς τζιτζικάκια) πετούν σε µικρές 
αποστάσεις, περίπου 100 µέτρων, οπότε η διασπορά του παθογόνου αναµένεται να είναι κυρίως τοπική. Ωστόσο, τα έντοµα αυτά 
µπορεί να µεταφερθούν µε τον άνεµο σε µεγάλες αποστάσεις και κατά συνέπεια η εξάπλωση του παθογόνου µπορεί να καταστεί πιο 
εκτεταµένη. Η µεταφορά µε τον άνεµο συµβαίνει λιγότερο συχνά για τα είδη της οικογένειας των Cercopidae που είναι µεγαλύτερου 
µεγέθους (βλ. συνηµµένο I). 
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µέτρο ελέγχου του παθογόνου είναι η χρησιµοποίηση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού σε περιοχές 
όπου η ασθένεια δεν υπάρχει ακόµη.  
  
 Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγγράφων µας και σύµφωνα µε:  
α) τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 9, µε θέµα «∆ιακίνηση των συγκεκριµένων φυτών στο εσωτερικό της 
Ένωσης» και µε το παράρτηµα Ι της Εκτελεστικής Απόφασης 2015/789/ΕΕ της Επιτροπής, της 18ης 
Μαΐου 2015, σχετικά µε µέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του 
οργανισµού Xylella fastidiosa (Wells et al.) (βλ. http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0789&qid=1486026310727&from=EL και οµάδα συνηµµένων 
εγγράφων ΙΙ α–γ) όπως τροποποιήθηκε µε τις Εκτελεστικές Αποφάσεις της Επιτροπής 2015/2417/ΕΕ (βλ. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D2417&qid=1486026569910&from=EL και οµάδα συνηµµένων 
εγγράφων ΙΙΙ α & β) της 17ης ∆εκεµβρίου 2015 και 2016/764/ΕΕ (βλ. http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0764&qid=1486026690788&from=EL και οµάδα συνηµµένων 
εγγράφων ΙV α & β) της 12ης Μαΐου 2016 και ισχύει και  
β) το έγγραφο της 11ης Ιανουαρίου 2017 της Επιτροπής της ΕΕ µε θέµα «Commission database of host plants 
found to be susceptible to Xylella fastidiosa in the Union territory - update 8», το οποίο αφορά την 8η 
επικαιροποίηση της βάσης δεδοµένων7 των φυτών-ξενιστών που βρέθηκαν να είναι ευπαθή στο επιβλαβές 
βακτήριο καραντίνας X. fastidiosa στο έδαφος της Ένωσης (βλ. 
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/ph_biosec_legis_emergency_db-host-plants_update08.pdf 
και συνηµµένο έγγραφο V),  
κατά την παρούσα χρονική στιγµή τα συγκεκριµένα φυτά-ξενιστές του X. fastidiosa τα οποία για να 
διακινηθούν στο εσωτερικό της Ένωσης πρέπει να συνοδεύονται από φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο8, που 
καταρτίζεται και εκδίδεται σύµφωνα µε την οδηγία 92/105/ΕΟΚ, η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική 
φυτοϋγειονοµική νοµοθεσία µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα (Π.∆.) 30/14.02.2006 (Α΄ 28), είναι τα ακόλουθα:  
Acacia dealbata Link  
Acacia longifolia (Andrews) Willd. 
Acacia saligna (Labill.) H. L. Wendl. 
Acer 
Acer pseudoplatanus  
Aesculus  
Agrostis gigantea Roth 
Albizia julibrissin Durazz. 
Alnus rhombifolia Nutt. 
Alternanthera tenella Colla 
Amaranthus blitoides S. Watson 
Ambrosia 
Ampelopsis arborea (L.) Koehne 
Ampelopsis cordata Michx. 
Anthyllis hermanniae L.  
Artemisia arborescens L. 
Artemisia douglasiana Hook. 
                                                 
7  Η βάση δεδοµένων των φυτών-ξενιστών του Xylella fastidiosa ενηµερώνεται όταν υπάρχουν πρόσθετα στοιχεία (π.χ. 
ειδοποιήσεις κρατών µελών, βιβλιογραφικά δεδοµένα, κ.λπ.) για τον προσδιορισµό νέων ειδών φυτών-ξενιστών του 
παθογόνου X. fastidiosa (βλ. http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/emergency_measures/xylella-
fastidiosa/susceptible_en  και δεύτερο παραπάνω σχετικό έγγραφό µας). 
 
8  Σύµφωνα µε το σηµείο στ του άρθρου 2 του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 365/2002 (Α΄307), το  
 
φυτοϋγειονοµικό 
διαβατήριο: 

 
είναι µια επίσηµη ετικέτα που πιστοποιεί ότι τηρούνται οι διατάξεις του εν λόγω διατάγµατος όσον αφορά 
τις φυτοϋγειονοµικές προδιαγραφές και τις ειδικές απαιτήσεις και η οποία για το σκοπό αυτό: 

 είναι τυποποιηµένη σε κοινοτικό επίπεδο για τα διάφορα είδη φυτών ή φυτικών προϊόντων και 

— «εγκρίνεται το περιεχόµενο και ο τύπος του από τις εξουσιοδοτηµένες υπηρεσίες και χορηγείται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις εφαρµογής που αφορούν τις ιδιαιτερότητες της διαδικασίας χορήγησης 
φυτοϋγειονοµικών διαβατηρίων». 
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Artemisia vulgaris var. heterophylla (H.M. Hall & Clements) Jepson 
Asparagus acutifolius L. 
Avena fatua L. 
Baccharis halimifolia L. 
Baccharis pilularis DC. 
Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) 
Bidens pilosa L. 
Brachiaria decumbens (Stapf) 
Brachiaria plantaginea (Link) Hitchc. 
Brassica  
Bromus diandrus Roth 
Calicotome villosa (Poiret) Link  
Callicarpa americana L. 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 
Carex  
Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch 
Cassia tora (L.) Roxb. 
Catharanthus  
Celastrus orbiculata Thunb. 
Celtis occidentalis L. 
Cenchrus echinatus L. 
Cercis canadensis L. 
Cercis occidentalis Torr. 
Chamaecrista fasciculata (Michx.) Greene 
Chenopodium album L.  
Chenopodium quinoa Willd. 
Chionanthus  
Chitalpa tashkinensis T. S. Elias & Wisura 
Cistus creticus L. 
Cistus monspeliensis L. 
Cistus salviifolius L. 
Citrus  
Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash 
Coffea  
Commelina benghalensis L. 
Conium maculatum L. 
Convolvulus arvensis L. 
Conyza canadensis (L.) Cronquist 
Coprosma repens A. Rich. 
Cornus florida L. 
Coronilla valentina L. 
Coronopus didymus (L.) Sm. 
Cynodon dactylon (L.) Pers. 
Cyperus eragrostis Lam. 
Cyperus esculentus L. 
Cytisus scoparius (L.) Link 
Datura wrightii Regel 
Digitaria horizontalis Willd. 
Digitaria insularis (L.) Ekman 
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 
Disphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants 
Dodonaea viscosa Jacq. 
Duranta erecta L. 
Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. 
Encelia farinosa A. Gray ex Torr. 
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Eremophila maculata F. Muell  
Erigeron bonariensis L.  
Erigeron sumatrensis Retz. 
Eriochloa contracta Hitchc. 
Erodium 
Erysimum  
Escallonia montevidensis Link & Otto 
Eucalyptus camaldulensis Dehnh. 
Eucalyptus globulus Labill. 
Eugenia myrtifolia Sims 
Euphorbia hirta L. 
Euphorbia terracina L. 
Fagopyrum esculentum Moench 
Fagus crenata Blume 
Ficus carica L. 
Fragaria vesca L. 
Fraxinus americana L. 
Fraxinus dipetala Hook. & Arn. 
Fraxinus latifolia Benth. 
Fraxinus pennsylvanica Marshall 
Fuchsia magellanica Lam. 
Genista corsica (Loisel.) DC  
Genista x spachiana [συν. Cytisus racemosus Broom]  
Genista ephedroides DC.  
Genista monspessulana (L.) L. A. S. Johnson 
Geranium dissectum L. 
Ginkgo biloba L. 
Gleditsia triacanthos L. 
Grevillea juniperina L. 
Hebe 
Hedera helix L. 
Helianthus annuus L. 
Helichrysum italicum (Roth) G. Don  
Heliotropium europaeum L.  
Hemerocallis  
Heteromeles arbutifolia (Lindl.) M. Roem. 
Hibiscus schizopetalus (Masters) J.D. Hooker 
Hibiscus syriacus L. 
Hordeum murinum L. 
Hydrangea paniculata Siebold 
Ilex vomitoria Sol. ex Aiton 
Ipomoea purpurea (L.) Roth 
Iva annua L. 
Jacaranda mimosifolia D. Don 
Juglans  
Juniperus ashei J. Buchholz 
Koelreuteria bipinnata Franch. 
Lactuca serriola L. 
Lagerstroemia indica L. 
Laurus nobilis L. 
Lavandula x allardii (syn. Lavandula x heterophylla)  
Lavandula angustifolia Mill. 
Lavandula dentata L. 
Lavandula stoechas L. 
Ligustrum lucidum L. 
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Lippia nodiflora (L.) Greene 
Liquidambar styraciflua L. 
Liriodendron tulipifera L. 
Lolium perenne L. 
Lonicera japonica (L.) Thunb. 
Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet 
Lupinus aridorum McFarlin ex Beckner 
Lupinus villosus Willd.  
Magnolia grandiflora L. 
Malva  
Marrubium vulgare L. 
Medicago polymorpha L. 
Medicago sativa L. 
Melilotus  
Melissa officinalis L. 
Metrosideros  
Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn 
Modiola caroliniana (L.) G. Don 
Montia linearis (Hook.) Greene 
Morus  
Myoporum insulare R. Br. 
Myrtus communis L. 
Nandina domestica Murray 
Neptunia lutea (Leavenw.) Benth. 
Nerium oleander L. 
Nicotiana glauca Graham 
Olea europaea L. 
Origanum majorana L. 
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. 
Paspalum dilatatum Poir. 
Pelargonium fragrans  
Pelargonium graveolens L'Hér 
Persea americana Mill.  
Phillyrea latifolia L.  
Phoenix reclinata Jacq. 
Phoenix roebelenii O'Brien 
Pinus taeda L. 
Pistacia vera L. 
Plantago lanceolata L. 
Platanus  
Pluchea odorata (L.) Cass. 
Poa annua L. 
Polygala x grandiflora nana 
Polygala myrtifolia L. 
Polygonum arenastrum Boreau 
Polygonum lapathifolium (L.) Delarbre 
Polygonum persicaria Gray 
Populus fremontii S. Watson 
Portulaca  
Prunus  
Prunus avium 
Prunus cerasifera 
Prunus dulcis 
Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai 
Quercus 
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Quercus suber  
Ranunculus repens L. 
Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl. 
Rhamnus alaternus L. 
Rhus 
Rosa californica Cham. & Schldl. 
Rosa x floribunda 
Rosmarinus officinalis L. 
Rubus  
Rumex crispus L. 
Salix  
Salsola tragus L. 
Salvia apiana Jeps. 
Salvia mellifera Greene 
Sambucus  
Sapindus saponaria L. 
Schinus molle L. 
Senecio vulgaris L. 
Setaria magna Griseb. 
Silybum marianum (L.) Gaertn. 
Simmondsia chinensis (Link) C. K. Schneid. 
Sisymbrium irio L. 
Solanum americanum Mill.  
Solanum elaeagnifolium Cav. 
Solanum lycopersicum L. 
Solanum melongena L. 
Solidago fistulosa Mill.  
Solidago virgaurea L. 
Sonchus  
Sorghum  
Spartium junceum L. 
Spermacoce latifolia Aubl. 
Stellaria media (L.) Vill. 
Streptocarpus  
Tillandsia usneoides (L.) L. 
Toxicodendron diversilobum (Torr. & A. Gray) Greene 
Trifolium repens L. 
Ulmus 
Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt. 
Urtica dioica L. 
Urtica urens L. 
Vaccinium  
Verbena litoralis Kunth 
Veronica  
Vicia faba L. 
Vicia sativa L. 
Vinca  
Vitis  
Westringia fruticosa (Willd.) Druce 
Westringia glabra L. 
Xanthium spinosum L. 
Xanthium strumarium L. 
«Με την επιφύλαξη του µέρους Α του παραρτήµατος V της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, η οποία ενσωµατώθηκε στην 
εθνική φυτοϋγειονοµική νοµοθεσία µε το Π.∆. 365/27.11.2002 (Α΄ 307), δεν απαιτείται φυτοϋγειονοµικό 
διαβατήριο για τη διακίνηση των φυτών-ξενιστών σε κάθε πρόσωπο το οποίο ενεργεί για σκοπούς που δεν 
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εµπίπτουν στο πλαίσιο της εµπορικής, επιχειρηµατικής ή επαγγελµατικής του δραστηριότητας και το οποίο 
αποκτά, για δική του χρήση, τέτοια φυτά» (βλ. παρ. 8 του άρθρου 9 της Εκτελεστικής Απόφασης 
2015/789/ΕΕ της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε µε την Εκτελεστική Απόφαση 2015/2417/ΕΕ και ισχύει). 
 
 Όσον αφορά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, σύµφωνα µε i. το άρθρο 16, µε θέµα «Εισαγωγή στην 
Ένωση συγκεκριµένων φυτών καταγωγής τρίτης χώρας στην οποία δεν έχει εµφανιστεί ο συγκεκριµένος 
οργανισµός» και ii. το άρθρο 17, µε θέµα «Εισαγωγή στην Ένωση συγκεκριµένων φυτών καταγωγής τρίτης 
χώρας στην οποία είναι γνωστή η παρουσία του συγκεκριµένου οργανισµού», της Εκτελεστικής 
Απόφασης 2015/789/ΕΕ της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε µε τις Εκτελεστικές Αποφάσεις 2015/2417/ΕΕ 
της 17ης ∆εκεµβρίου 2015 και 2016/764/ΕΕ της 12ης Μαΐου 2016 και ισχύει, τα συγκεκριµένα φυτά του 
άρθρου 1 καταγωγής τρίτης χώρας µπορούν να εισαχθούν στην Ένωση εάν µεταξύ άλλων συνοδεύονται 
από πιστοποιητικό φυτοϋγείας και πριν την εισαγωγή των εν λόγω φυτών υπάρχει γραπτή επίσηµη 
δήλωση του Εθνικού Οργανισµού Προστασίας Φυτών (ΝΡΡΟ) της τρίτης χώρας η οποία απευθύνεται 
στην Επιτροπή της ΕΕ ως εξής: 
 
α. Στην περίπτωση που στη χώρα από την οποία κατάγονται τα φυτά δεν έχει εµφανιστεί το βακτήριο X. 
fastidiosa (X. fastidiosa Free Country): 
επίσηµη δήλωση ότι τo X. fastidiosa δεν έχει εµφανιστεί στη χώρα (βλ. παράγραφο α του άρθρου 16 της 
Εκτελεστικής Απόφασης 2015/789/ΕΕ όπως τροποποιήθηκε µε τις Εκτελεστικές Αποφάσεις 2015/2417/ΕΕ  
και 2016/764/ΕΕ και ισχύει). 
 
β. Στην περίπτωση που στη χώρα από την οποία κατάγονται τα φυτά είναι γνωστή η παρουσία του X. 
fastidiosa:  
β1) επίσηµη δήλωση µε το όνοµα της περιοχής ότι τα συγκεκριµένα φυτά κατάγονται από περιοχή 
απαλλαγµένη από το X. fastidiosa (X. fastidiosa Pest Free Area), όπως βεβαιώνεται από τον οικείο εθνικό 
οργανισµό προστασίας φυτών σύµφωνα µε τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονοµικά µέτρα (βλ. 
παράγραφο 2 του άρθρου 17 της Εκτελεστικής Απόφασης 2015/789/ΕΕ όπως τροποποιήθηκε µε τις 
Εκτελεστικές Αποφάσεις 2015/2417/ΕΕ και 2016/764/ΕΕ και ισχύει)· 
β2) επίσηµη δήλωση ότι τα συγκεκριµένα φυτά έχουν παραχθεί σε έναν ή περισσότερους τόπους παραγωγής, 
οι οποίοι πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 17 της Εκτελεστικής 
Απόφασης (X. fastidiosa Pest Free Production) µε τις ονοµασίες και τις διευθύνσεις των τόπων παραγωγής 
(βλ. παραγράφους 3 & 4 του άρθρου 17 της Εκτελεστικής Απόφασης 2015/789/ΕΕ όπως τροποποιήθηκε µε τις 
Εκτελεστικές Αποφάσεις 2015/2417/ΕΕ  και 2016/764/ΕΕ και ισχύει). 
 
 Σύµφωνα µε το άρθρο 15 της Εκτελεστικής Απόφασης 2015/789/ΕΕ της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε 
µε τις Εκτελεστικές Αποφάσεις 2015/2417/ΕΕ της 17ης ∆εκεµβρίου 2015 και 2016/764/ΕΕ της 12ης Μαΐου 
2016 και ισχύει, µε θέµα «Απαγόρευση της εισαγωγής φυτών Coffea προς φύτευση, εκτός των σπόρων, 
καταγωγής από την Κόστα Ρίκα ή την Ονδούρα», η εισαγωγή στην Ένωση φυτών Coffea προς φύτευση, εκτός 
των σπόρων, καταγωγής από την Κόστα Ρίκα ή την Ονδούρα απαγορεύεται9.  
 Φυτά Coffea προς φύτευση, εκτός των σπόρων, καταγωγής από την Κόστα Ρίκα ή την Ονδούρα τα οποία 
είχαν εισέλθει στην Ένωση πριν από την εφαρµογή της εν λόγω απόφασης, µετακινούνται µέσα στην Ένωση 
µόνο από επαγγελµατίες χειριστές και αφού αυτοί ενηµερώσουν τον αρµόδιο επίσηµο φορέα. 
 
 
 Επισηµαίνουµε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Π.∆. 365/2002 (Α΄ 307), µε θέµα «Μέτρα προστασίας κατά 
της εισαγωγής από άλλο κράτος µέλος ή τρίτη χώρα στη Χώρα ή µέσω αυτής σε άλλο κράτος µέλος της 
Κοινότητας οργανισµών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο 
εσωτερικό της, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συµβουλίου και των Οδηγιών 92/90/ΕΟΚ, 
93/50/ΕΟΚ, 93/51/ΕΟΚ, 94/3/ΕΟΚ, 2001/32/ΕΚ, 2001/33/ΕΚ, 2002/28/EK και 2002/29/ΕΚ της Επιτροπής», 
                                                 
 
9  Υπενθυµίζουµε τις διαπιστώσεις παρουσίας στην Ολλανδία, στη Γερµανία, στη Σλοβακία και στην Ιταλία του εν λόγω 
επιβλαβούς βακτηρίου καραντίνας σε εργαστηριακές εξετάσεις ασυµπτωµατικών φυτών Coffea arabica αποστολών προέλευσης 
Κόστα Ρίκα και Ονδούρας (βλ. έγγραφό µας 2009/21.04.2015 στην ιστοσελίδα http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-
GR&page=727). 
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για τη διακίνηση των παραπάνω φυτών (δηλ. των συγκεκριµένων φυτών του άρθρου 1 της Εκτελεστικής 
Απόφασης 2015/789/ΕΕ της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε µε τις Εκτελεστικές Αποφάσεις 2015/2417/ΕΕ 
της 17ης ∆εκεµβρίου 2015 και 2016/764/ΕΕ της 12ης Μαΐου 2016, και ισχύει) απαιτείται η εγγραφή10 στο 
Μητρώο για τη δυνατότητα χρήσης φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου. 
 
 
 Σας ενηµερώνουµε ότι στο πλαίσιο των επισκοπήσεων για την αναγνώριση προστατευοµένων ζωνών από 
το X. fastidiosa η Υπηρεσία µας πρόκειται να εντατικοποιήσει τους ελέγχους της µε σκοπό την επιβεβαίωση της 
απουσίας του επιβλαβούς οργανισµού (detection surveys) από την Μ.Ε. Θεσσαλονίκης. Σας υπενθυµίζουµε ότι 
σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 7 του Π.∆. 365/2002 (Α΄ 307) αποτελεί υποχρέωση των παραγωγών να 
γνωστοποιούν αµέσως στην Υπηρεσία µας, η οποία είναι η αρµόδια Αρχή στην Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, οποιαδήποτε 
ασυνήθιστη εµφάνιση επιβλαβών οργανισµών ή συµπτωµάτων ή κάθε άλλη ανωµαλία που αφορά τα φυτά. 
Προϋπόθεση για την πραγµατοποίηση των µακροσκοπικών ελέγχων είναι η γνώση της συµπτωµατολογίας των 
ασθενειών που το X. fastidiosa προκαλεί. Ως εκ τούτου, σας αποστέλλουµε επικαιροποιηµένες τις 
κατευθυντήριες οδηγίες του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (Μ.Φ.Ι.), οι οποίες αφορούν τον 
µακροσκοπικό έλεγχο των γεωργικών καλλιεργειών (ελιάς, αµπέλου, εσπεριδοειδών, πυρηνοκάρπων, 
καλλωπιστικών φυτών, κ.λπ.) αλλά και δασικών φυτών (βελανιδιάς, πλατάνου, πτελέας, κ.λπ.) από τους υπόχρεους 
(παραγωγούς, φυτωριούχους, διακινητές), προκειµένου να διαπιστωθεί η παρουσία ή µη ύποπτων συµπτωµάτων 
προσβολής αυτών από το βακτήριο Xylella fastidiosa (συνηµµένο Ι). Σας αποστέλλουµε, επίσης, επικαιροποιµένο 
το ενηµερωτικό φυλλάδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Υπ.Α.Α. & Τ.) µε θέµα 
«Xylella fastidiosa (Ξυλέλλα) Επιβλαβής Οργανισµός Καραντίνας. Μία νέα ασθένεια που απειλεί την 
καλλιέργεια της ελιάς» (βλ. συνηµµένο VII). 
 
 
 Οι φορείς στους οποίους κοινοποιείται το παρόν έγγραφο παρακαλούνται να ενηµερώσουν τα 
εµπλεκόµενα στην παραγωγή και διακίνηση φυτών µέλη τους για την επικαιροποίηση του καταλόγου των 
ευπαθών φυτών-ξενιστών του επιβλαβούς βακτηρίου καραντίνας X. fastidiosa στο έδαφος της Ένωσης, 
τα οποία κατά την ενδοκοινοτική διακίνησή τους θα πρέπει να συνοδεύονται από φυτοϋγειονοµικό 
διαβατήριο, προωθώντας το παρόν έγγραφο µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή µε όποιο άλλο πρόσφορο 
µέσο. 
 
 
 Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες συνδροµής στην προσπάθεια η Ελλάδα να παραµείνει χώρα 
απαλλαγµένη από το X. fastidiosa (X. fastidiosa Free Country).  
 

Μ.Ε.Π. 

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ 

 

∆Ρ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 

                                                 
10  Για την υποβολή της αίτησης εγγραφής (βλ. συνηµµένη την αίτηση εγγραφής) φυσικού προσώπου στο Φυτοϋγειονοµικό 
Μητρώο συνηµµένα της αίτησης θα πρέπει να είναι τα ακόλουθα:  

i. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος και µεταβολών της από την αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.) και 
φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας. 

ii.  Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας του υπευθύνου φυτοϋγειονοµικών θεµάτων. 
iii.  Φωτοαντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας ή µισθωτηρίου συµβολαίου της επιχείρησης. 
iv. Λεπτοµερές σχέδιο της εκµετάλλευσης και των χώρων στους οποίους καλλιεργούνται, παράγονται, αποθηκεύονται, 

διατηρούνται ή χρησιµοποιούνται φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείµενα. 
v. Αρχεία ως προς την κίνηση φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειµένων επί ένα τουλάχιστον έτος. 

 Για την υποβολή της αίτησης εγγραφής νοµικού προσώπου στο εν λόγω Μητρώο συνηµµένα της αίτησης θα πρέπει να είναι 
επιπλέον τα νοµιµοποιητικά έγγραφα του νοµικού προσώπου, ανάλογα µε τη νοµική µορφή του, όπως κωδικοποιηµένο καταστατικό, 
νοµίµως δηµοσιευµένο ή θεωρηµένο από το Πρωτοδικείο, µε πιστοποιητικό µεταβολών της αρµόδιας αρχής και ΦΕΚ δηµοσίευσης για Α.Ε. ή 
Ε.Π.Ε. καθώς και έγγραφο νόµιµης εκπροσώπησης και φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει την 
ταυτότητα του νοµικά υπευθύνου της εταιρείας. 
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Συνηµµένα:  
Ι. Επικαιροποιηµένες οι κατευθυντήριες οδηγίες µακροσκοπικών ελέγχων για τη διαπίστωση παρουσίας ή µη συµπτωµάτων λόγω 
προσβολής από το φυτοπαθογόνο βακτήριο καραντίνας Xylella fastidiosa (23 φύλλα), οι οποίες είναι αναρτηµένες στην ιστοσελίδα του 
Μ.Φ.Ι.: http://www.bpi.gr/files/anakoinvseis-theseis/05092016/______kateuthintiries%20odigies-Xylella%20fastidiosa_2016.pdf. 
ΙΙ. α-γ. Το διορθωτικό (α) στην Εκτελεστική Απόφαση 2015/789/ΕΕ της Επιτροπής της 18ης Μαΐου 2015 και η Εκτελεστική Απόφαση 
2015/789/ΕΕ της Επιτροπής της 18ης Μαΐου 2015 σχετικά µε µέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην 
Ένωση του οργανισµού Xylella fastidiosa (β. ελληνική και γ. αγγλική γλώσσα).  
ΙΙΙ. Η Εκτελεστική Απόφαση 2015/2417 της Επιτροπής της 17ης ∆εκεµβρίου 2015 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 
(ΕΕ) 2015/789 σχετικά µε µέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του οργανισµού Xylella fastidiosa 
(α. ελληνική και β. αγγλική γλώσσα). 
ΙV. Η Εκτελεστική Απόφαση 2016/764/ΕΕ της 12ης Μαΐου 2016 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2015/789 
σχετικά µε µέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του οργανισµού Xylella fastidiosa (α. ελληνική και 
β. αγγλική γλώσσα).  
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ή ΜΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ  

ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΓΟΝΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ XYLELLA 

FASTIDIOSA 

 

Οι ακόλουθες κατευθυντήριες οδηγίες αφορούν τον μακροσκοπικό έλεγχο των γεωργικών καλλιεργειών 

(ελιάς, αμπέλου, εσπεριδοειδών, πυρηνοκάρπων, καλλωπιστικών φυτών, κ.λπ.) αλλά και δασικών φυτών 

(βελανιδιάς, πλατάνου, πτελέας, κλπ.) από τους υπόχρεους (παραγωγούς, φυτωριούχους), προκειμένου 

να διαπιστωθεί η παρουσία ή μη ύποπτων συμπτωμάτων προσβολής αυτών από το βακτήριο Xylella 

fastidiosa. 

 

1. Ο επιβλαβής οργανισμός  

Το βακτήριο: Xylella fastidiosa 

 

2. H προκαλούμενη ασθένεια 

To παθογόνο προσβάλει διάφορα καλλιεργούμενα φυτά (μεγάλης καλλιέργειας, καρποφόρα δένδρα, 

αμπέλι, καλλωπιστικά), αυτοφυή φυτά και δασικά δένδρα, και η προκαλούμενη ασθένεια ονομάζεται, 

ανάλογα με το φυτό ξενιστή, ως εξής στη σχετική βιβλιογραφία: 

 Ασθένεια του Pierce (Pierce’s disease of grapevine, PD) στο αμπέλι 

 Ποικιλοχρωματική χλώρωση (Citrus variegated chlorosis, CVC) στα εσπεριδοειδή 

 Βακτηρίωση της ροδακινιάς με το όνομα ‘Phony peach disease’ (PPD) 

 Νανισμός της μηδικής (Αlfalfa dwarf, AD) 

 Ασθένειες καψαλίσματος ή εγκαύματος των φύλλων (Leaf scorch and scald diseases), σε:  

- πυρηνόκαρπα [συμπεριλαμβανομένης της αμυγδαλιάς (Αlmond leaf scorch, ALS) και της 

δαμασκηνιάς (Plum leaf scald, PLS)] 

- δασικά: είδη σφενδάμου (Acer spp.), πλάτανος (Platanus occidentalis), είδη βελανιδιάς 

(Quercus spp.), πτελέα (Ulmus αmericana) 

- καφέα [Coffea arabica (Coffee leaf scorch, CLS)] 

- καλλωπιστικά [συμπεριλαμβανομένης της πικροδάφνης (Oleander leaf scorch, OLS) και του 

κισσού] 

- μουριά (Morus spp.)  

- πεκάν (Carya illinoinensis) 

 To σύνδρομο της γρήγορης παρακμής της ελιάς (Olive quick decline syndrome, OQDS)  

 

3. Φυτά που προσβάλλονται 

Το παθογόνο έχει πολύ μεγάλο εύρος φυτών ξενιστών συμπεριλαμβανομένων μονοκοτυλήδονων και 

δικοτυλήδονων, ποωδών και δενδρωδών, καλλιεργούμενων και αυτοφυών φυτών. Εγκαθίσταται και 

πολλαπλασιάζεται στα αγγεία του ενεργού ξύλου. Επισημαίνεται ότι πολλά φυτά μπορεί να προσβληθούν 

αλλά να παραμείνουν ασυμπτωματικά. 

Μέχρι σήμερα έχουν αναγνωρισθεί τέσσερα υποείδη του παθογόνου και ένα πέμπτο υποείδος είναι υπό 

αξιολόγηση προς αναγνώριση. Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τα υποείδη σε σχέση με τη γεωγραφική τους 

εξάπλωση και τους κυριότερους ξενιστές τους. Η αντιστοίχιση στον Πίνακα 1 υποειδών-ξενιστών δεν θα 

πρέπει να θεωρείται οριστική, καθόσον η σχέση μεταξύ των στελεχών και των ξενιστών είναι πολύπλοκη 

και δεν έχει πλήρως διευκρινιστεί μέχρι σήμερα. Επισημαίνεται ότι γενικά, το εύρος των φυτών ξενιστών 

στην Ευρώπη δεν έχει μελετηθεί και δεν είναι γνωστό αν διάφορα άγρια φυτικά είδη θα μπορούσαν να 

είναι ξενιστές (με ή χωρίς εκδήλωση συμπτωμάτων).  
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Το παθογόνο προσβάλλει τα περισσότερα είδη, ποικιλίες και υβρίδια εσπεριδοειδών (Citrus spp.). Οι 

καλλιεργούμενες ποικιλίες πορτοκαλιάς είναι οι περισσότερο ευπαθείς. 

Πίνακας 1: Υποείδη του παθογόνου Xylella fastidiosa σε σχέση με τη γεωγραφική τους 

εξάπλωση και τους κυριότερους ξενιστές τους 

Υποείδη Xylella fastidiosa Γεωγραφική 

Εξάπλωση 

Σημαντικότερα φυτά ξενιστές 

X. fastidiosa subsp. fastidiosa Κεντρική και Βόρειος 

Αμερική, Ταϊβάν 

Αμπέλι, εσπεριδοειδή, καφέα, αμυγδαλιά, 

πικροδάφνη, κερασιά  

X. fastidiosa subsp. pauca Βραζιλία, Παραγουάη, 

Αργεντινή, Ιταλία 

Εσπεριδοειδή, καφέα, ελιά (Ιταλία), 

πικροδάφνη (Ιταλία), πολύγαλα (Ιταλία), 

αμυγδαλιά (Ιταλία), κερασιά (Ιταλία) 

X. fastidiosa subsp. multiplex ΗΠΑ, Βραζιλία, 

Γαλλία 

Αμυγδαλιά, ροδακινιά, δαμασκηνιά 

(Αμερική, Γαλλία), βερικοκιά, κορομηλιά, 

ελιά (Αμερική), πολύγαλα (Γαλλία), είδη 

βελανιδιάς, είδη κέρκις, είδη πτελέας, 

πεκάν, πλάτανος, ηλίανθος, είδος βίγκα, 

είδη blueberry, λαγερστροίμια, γίγκον 

(Ginkgo biloba), καθώς και τα: Fraxinus 

pennsylvanica, Ambrosia trifida, Ratibida 

columnaris, Salvia mellifera, Encelia 

farinose, Liquidambar styraciflua 

X. fastidiosa subsp. sandyi ΗΠΑ Πικροδάφνη, καφέα και διάφορα 
καλλωπιστικά φυτά (Day Lily, Jacaranda, 

Southern Magnolia) 

X. fastidiosa subsp. tashke 

(υποείδος προς αξιολόγηση) 

ΗΠΑ (New Mexico) Καλλωπιστικό φυτό Chitalpa 

tashkentensis 

 

Τα στελέχη που προσβάλλουν το αμπέλι, ανήκουν στο υποείδος X. fastidiosa subsp. fastidiosa. Για το 

υποείδος αυτό έχουν αναφερθεί 132 είδη φυτών ξενιστών από 46 διαφορετικές οικογένειες. Τουλάχιστον 

52 από αυτά τα είδη αναφέρεται ότι υπάρχουν στην Ευρώπη.  

 

4. Γεωγραφική εξάπλωση του παθογόνου 

Η γεωγραφική εξάπλωση του παθογόνου παρουσιάζεται στον πρόσφατα δημοσιευμένο χάρτη του 

Ευρωπαϊκού και Μεσογειακού Οργανισμού Προστασίας Φυτών (EPPO) στην Εικ. 1. 

 

Εικ. 1: Γεωγραφική 

εξάπλωση του φυτοπαθο-

γόνου βακτηρίου Xylella 

fastidiosa. Με πορτοκαλί 

χρώμα καταγράφονται οι 

χώρες όπου το παθογόνο 

θεωρείται παρόν, ενώ με 

μωβ χρώμα οι χώρες 

όπου η παρουσία του 

παθογόνου θεωρείται 

παροδική και 

εφαρμόζονται μέτρα 

εξάλειψής του (πηγή: 

ΕPPO). 
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Συγκεκριμένα οι χώρες στις οποίες έχει καταγραφεί το παθογόνο Xylella fastidiosa έχουν ως εξής:  

Βόρειος Αμερική: Καναδάς, Η.Π.Α.  

Κεντρική Αμερική και Καραϊβική: Κόστα-Ρίκα, Μεξικό, Ονδούρα 

Νότιος Αμερική: Αργεντινή, Βραζιλία, Ισημερινός, Παραγουάη, Βενεζουέλα.  

Ασία: Ιράν, Ταϊβάν, Ινδία (μη επιβεβαιωμένη αναφορά), Λίβανος (μη επιβεβαιωμένη αναφορά), Τουρκία 

(μη επιβεβαιωμένη αναφορά).  

Αφρική: δεν έχει αναφερθεί.  

Ευρώπη: Ιταλία, Γαλλία (Κορσική και Provence-Alpes-Cote d'Azur), Κόσοβο (μη επιβεβαιωμένη 

αναφορά), Γερμανία (περιστατικό ενός μολυσμένου φυτού πικροδάφνης), Ελβετία (περιστατικό 

τεσσάρων μολυσμένων εισαγόμενων φυτών καφέ). 

 

5. Περιγραφή των κυριοτέρων συμπτωμάτων  

Τα συμπτώματα που προκαλούνται από το βακτήριο ποικίλλουν ανάλογα με το φυτό ξενιστή. Γενικά, 

καθώς το βακτήριο προσβάλλει τα αγγεία του ξύλου και εμποδίζει τη μεταφορά νερού και ανόργανων 

θρεπτικών στοιχείων, τα ασθενή φυτά εκδηλώνουν συμπτώματα μαρασμού, νέκρωσης (καψαλίσματος) 

και ξήρανσης του φυλλώματος, ακολουθούμενα τελικά από την πλήρη νέκρωση του φυτού. Σημειώνεται 

ότι είναι δυνατόν να υπάρχουν προσβεβλημένα φυτά του ιδίου είδους με ή χωρίς συμπτώματα.  

 

Ελιά 

Τα συμπτώματα που έχουν παρατηρηθεί σε ελαιόδενδρα αφορούν χλώρωση, περίκαυμα ‘καψάλισμα’ 

(‘scorch’) των φύλλων και νέκρωση κορυφών των κλάδων (dieback). Στη Νότια Ιταλία (περιοχή Puglia) 

παρατηρήθηκαν σε μεγάλη έκταση τέτοια συμπτώματα, που κατάληξαν σε ταχεία παρακμή των 

ελαιοδένδρων. Τα συμπτωματικά δένδρα βρέθηκαν προσβεβλημένα από ένα σύμπλοκο παρασίτων στο 

οποίο περιλαμβάνονται: α) το βακτήριο: X. fastidiosa, β) διάφορα είδη μυκήτων των γενών 

Phaeoacremonium και Phaemoniella, και γ) το έντομο Zeuzera pyrina (leopard moth). Ωστόσο, σήμερα 

το βακτήριο θεωρείται ο κύριος επιβλαβής οργανισμός στον οποίο αποδίδονται τα ως άνω συμπτώματα, 

και η ασθένεια ονομάζεται «Σύνδρομο ταχείας παρακμής της ελιάς». Γενικά, τα συμπτώματα μοιάζουν 

πολύ με εκείνα που προκαλεί ο φυτοπαθογόνος μύκητας Verticillium dahliae στα δένδρα ελιάς, ή/και με 

εκείνα που προκαλεί η προσβολή από την κηκιδόμυγα βλαστού της ελιάς (Resseliella oleisuga).  

 

Αμυγδαλιά 

Τα πρώτα συμπτώματα της ασθένειας εμφανίζονται σε προχωρημένο στάδιο βλαστήσεως καθώς οι 

καρποί ωριμάζουν και εντείνονται οι ανάγκες των δένδρων σε νερό (αύξηση υδατικής καταπόνησης). 

Αρχικά εμφανίζεται συνήθως περιφερειακή χλώρωση των φύλλων, η οποία σε λίγες μέρες ή εβδομάδες 

εξελίσσεται σε νέκρωση, περίκαυμα ή καψάλισμα (‘scorch’) της χλωρωτικής περιφέρειας του ελάσματος. 

Το καψάλισμα αυτό συνήθως αρχίζει από την κορυφή του ελάσματος και ενίοτε από τα πλάγια, και 

προχωρά προς τη βάση του φύλλου, αφήνοντας ζώνες νεκρωτικών ιστών που περιβάλλονται από μία 

χλωρωτική λωρίδα. Σημειώνεται ότι το περιφερειακό καψάλισμα των φύλλων μπορεί επίσης να 

προκληθεί και από: α) τοξικότητα αλάτων (νατρίου, κ.ά.), όμως σε αυτή την περίπτωση η νεκρωτική 

περιοχή είναι πιο σαφής, με περιορισμένη χλώρωση μεταξύ των νεκρωτικών ζωνών, ή β) τοξικότητα 

ζιζανιοκτόνων.  

Κατά την πρώτη βλαστική περίοδο μετά την μόλυνση, η προσβολή εξαπλώνεται μόνο κατά λίγα 

εκατοστά από το σημείο της μόλυνσης, και λίγα μόνο φύλλα εμφανίζουν συμπτώματα καψαλίσματος, τα 

οποία μπορεί να περάσουν απαρατήρητα. Είναι μάλιστα δυνατόν, λίγο μετά την αρχική μόλυνση το 

παθογόνο να νεκρωθεί, και η προσβολή των δένδρων να μην προχωρήσει περαιτέρω. Κατά το δεύτερο 

χρόνο, οι προσβεβλημένοι βλαστοί αναπτύσσονται βραδέως την άνοιξη και μπορεί να εμφανίσουν 

ξηράνσεις των κορυφών (dieback). Κορυφαία τμήματα κλάδων νεκρώνονται τον τρίτο χρόνο. Κάθε 

χρόνο, όλο και μεγαλύτερο τμήμα του δένδρου προσβάλλεται και τελικά ολόκληρη η κόμη του δένδρου 

εμφανίζει χρυσοκίτρινο χρώμα φυλλώματος κατά τα μέσα έως τα τέλη καλοκαιριού. Ανάλογα με την 
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ποικιλία και την ηλικία τους κατά τη μόλυνση, τα ασθενή δένδρα επιβιώνουν για πολλά χρόνια αλλά 

καθίστανται μη παραγωγικά. 

 

Ροδακινιά 

Στη ροδακινιά, η ασθένεια ονομάζεται ‘Phony peach disease’. Στα ασθενή δένδρα, οι νεαροί βλαστοί 

έχουν περιορισμένη ανάπτυξη (βραχυγονάτωση) και το φύλλωμά τους είναι πιο πυκνό και βαθύτερου 

πράσινου χρώματος σε σύγκριση με τα υγιή δένδρα. Οι βραχίονες και οι πλευρικοί κλάδοι 

αναπτύσσονται οριζόντια ή κρέμονται προς τα κάτω. Έτσι, η κόμη του δένδρου φαίνεται συμπαγής, 

πυκνή και στρογγυλεμένη, με σχήμα που μοιάζει με ομπρέλα. Τα φύλλα και τα άνθη εμφανίζονται 

πρωιμότερα και τα ασθενή δένδρα διατηρούν το φύλλωμα τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε 

σύγκριση με τα υγιή δένδρα. Γενικά τα προσβεβλημένα δένδρα δεν νεκρώνονται πλήρως, αλλά γίνονται 

πιο ευπαθή σε προσβολές εντόμων και άλλων παθογόνων και παράγουν όλο και λιγότερους αλλά και 

μικρότερους καρπούς, με αποτέλεσμα μετά από 3-5 χρόνια η καλλιέργειά τους να καθίσταται οικονομικά 

ασύμφορη.  

 

Δαμασκηνιά 

Στις αρχές έως τα μέσα καλοκαιριού, τα φύλλα εμφανίζουν αρχικά ελαφρά ακανόνιστου σχήματος 

χλώρωση ή καστανό μεταχρωματισμό περιφερειακά ή στην κορυφή τους, που σταδιακά εντείνονται. 

Αυτή η περιφερειακή καστανή περιοχή διαχωρίζεται από τους μη προσβεβλημένους ιστούς με μία 

διάχυτη χλωρωτική ζώνη. Αργότερα το φύλλωμα των δένδρων φαίνεται σαν «καψαλισμένο» 

(‘scorched’). Αρχικά, το καψάλισμα των φύλλων μπορεί να εμφανίζεται σε λίγους κλαδίσκους ή 

μεμονωμένους μεγαλύτερους κλάδους. Καθώς προχωρά η προσβολή, η ανάπτυξη των βλαστών σταματά, 

τα κορυφαία τμήματα αυτών γίνονται εύθραυστα, και προκαλούνται ξηράνσεις των ακραίων τμημάτων 

των κλάδων (dieback) που ακολουθείται από νέκρωση βραχιόνων και τελικά ολόκληρου του δένδρου 

εντός 2 έως 3 ετών από την αρχική εμφάνιση των συμπτωμάτων. Στις ιδιαίτερα ευπαθείς ποικιλίες οι 

καρποί δεν αποκτούν το φυσιολογικό τους μέγεθος, και η παραγωγή είναι περιορισμένη. 

 

Αμπέλι 

Τα συμπτώματα ποικίλουν ανάλογα με το είδος και την ποικιλία αμπέλου, και είναι εντονότερα στην 

ευρωπαϊκή άμπελο (Vitis vivifera) σε σχέση με αμερικάνικα είδη αμπέλου. Επίσης τα συμπτώματα 

εμφανίζονται εντονότερα στα πρέμνα όταν επικρατούν συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και ξηρασίας.  

Τα πιο χαρακτηριστικά συμπτώματα της ασθένειας εμφανίζονται το καλοκαίρι και γίνονται εντονότερα 

το φθινόπωρο. Τα ασθενή πρέμνα παρουσιάζουν καστανό μεταχρωματισμό στην περιφέρεια του 

ελάσματος των φύλλων και μεταξύ των κεντρικών νεύρων που μοιάζει με ‘καψάλισμα’ ή ‘ζεμάτισμα’ 

(scorching). Αρχικά παρατηρείται απότομη μάρανση και ξήρανση ενός τμήματος του ελάσματος του 

φύλλου, το οποίο αποκτά καστανό χρώμα και πολύ συχνά περιβάλλεται από μία κιτρινωπή ή κοκκινωπή 

ζώνη, ανάλογα αν η ποικιλία είναι λευκή ή έγχρωμη, αντίστοιχα. Οι περιοχές αυτές στα φύλλα μοιάζουν 

με εγκαύματα ή κάψιμο από φωτιά. Στη συνέχεια και συνήθως αρκετά αργότερα από τη φυσιολογική 

πτώση των φύλλων, ολόκληρο το έλασμα συρρικνώνεται και πέφτει, ενώ ο μίσχος παραμένει 

προσκολλημένος στην κληματίδα. Τα συμπτώματα εμφανίζονται αρχικά σε λίγα φύλλα μίας ή μερικών 

κληματίδων, και σταδιακά επεκτείνονται σε περισσότερα φύλλα του πρέμνου, τόσο ανώτερα όσο και 

κατώτερα του σημείου της αρχικής μόλυνσης. Οι προσβεβλημένοι βλαστοί ωριμάζουν ανομοιόμορφα, 

ξυλοποιούνται κατά θέσεις ενώ τμήματά τους παραμένουν πράσινα. Τα πράσινα, μη ξυλοποιημένα 

τμήματα μπορεί να διακρίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα, και ενδέχεται να νεκρωθούν από 

χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα. Οι κορυφές των βλαστών συχνά νεκρώνονται την πρώτη χρονιά 

μετά τη μόλυνση του πρέμνου. Οι βότρυες των προσβεβλημένων κληματίδων παύουν να αναπτύσσονται, 

μαραίνονται και αποξηραίνονται.  
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Την Άνοιξη, στα επί σειρά ετών (χρονίως) προσβεβλημένα πρέμνα, η έκπτυξη των οφθαλμών 

καθυστερεί μέχρι και δύο εβδομάδες σε σχέση με τα υγιή πρέμνα. Στις κεφαλές και τους βραχίονες που 

εμφάνισαν συμπτώματα το προηγούμενο φθινόπωρο, η νέα βλάστηση αναπτύσσεται αργά και 

παρουσιάζει μικρά μεσογονάτια. Τα πρώτα 4 έως 6 φύλλα που εκπτύσσονται στους νέους βλαστούς είναι 

μικρά και χλωρωτικά μεταξύ των κεντρικών νευρώσεων του ελάσματος. Τα φύλλα που εκπτύσσονται 

ακολούθως δεν είναι χλωρωτικά αλλά παραμένουν μικρότερα του φυσιολογικού μεγέθους. Μερικές 

φορές παρατηρείται μαρασμός νεαρών βλαστών. Επίσης, μερικές κεφαλές δεν βλαστάνουν καθόλου. Τα 

ως άνω συμπτώματα εμφανίζονται σε όλους ή σε μερικούς βραχίονες του πρέμνου.  

Οι τυχόν λαίμαργοι βλαστοί που αναπτύσσονται από τη βάση των χρονίως προσβεβλημένων πρέμνων 

συχνά εμφανίζουν κανονική ανάπτυξη μέχρι τα μέσα ή τέλος του καλοκαιριού, οπότε και ξεκινά η 

εμφάνιση των χαρακτηριστικών συμπτωμάτων στα φύλλα, και τους βλαστούς.  

Το χρονικό διάστημα που επιβιώνουν τα ασθενή πρέμνα εξαρτάται από το είδος, την ποικιλία και την 

ηλικία τους, καθώς και από τις τοπικές κλιματικές συνθήκες που θα επικρατήσουν μετά την προσβολή. 

Οι ευπαθείς ποικιλίες αμπέλου συνήθως αποξηραίνονται μέσα σε δύο ή τρία χρόνια, παρόλο ότι μπορεί 

να εμφανίσουν σημάδια ανάκαμψης στην αρχή της δεύτερης βλαστικής περιόδου. Οι περισσότερο 

ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να επιβιώσουν για περισσότερο από πέντε χρόνια. Είναι δυνατό να περάσουν 

τέσσερις με πέντε μήνες μέχρι να εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα και συνήθως εμφανίζονται σε μία 

με δύο κληματίδες κατά την πρώτη βλαστική περίοδο. Τα νεαρά πρέμνα νεκρώνονται γρηγορότερα από 

ότι τα μεγαλύτερης ηλικίας.  

Τα συμπτώματα της ασθένειας είναι παρόμοια με εκείνα που προκαλούνται από άλλες ασθένειες, όπως: 

βακτηριακή νέκρωση οφειλόμενη στο βακτήριο Xylophilus ampelinus, ίσκα, νέκρωση βραχιόνων 

οφειλόμενη στους μύκητες Eutypa lata και Phomopsis viticola, αδρομύκωση, ίκτερο, σηψιρριζία, 

τροφοπενία ψευδαργύρου, τοξικότητα χλωριούχων, ζημιές από ζιζανιοκτόνα.  

 

Εσπεριδοειδή 

Η ασθένεια που προκαλείται στα εσπεριδοειδή ονομάζεται: ‘Ποικιλοχρωματική χλώρωση των 

εσπεριδοειδών’ ή ‘amarelinho’ στη Βραζιλία ή ‘perosita’ στην Αργεντινή.  

Τα δένδρα μπορεί να ξεκινήσουν να εμφανίζουν συμπτώματα της ασθένειας από νεαρή ηλικία (στο 

φυτώριο) έως και μετά την ενηλικίωση (πάνω από 10 ετών). Στα νεαρότερα δένδρα (1 έως 3 ετών) η 

διασυστηματική προσβολή από το παθογόνο προχωρά αρκετά γρηγορότερα από ότι στα μεγαλύτερης 

ηλικίας δένδρα. Τα δένδρα ηλικίας πάνω από 8 με 10 ετών συνήθως δεν προσβάλλονται καθολικά, αλλά 

εμφανίζουν συμπτώματα στα άκρα μεμονωμένων κλάδων. Τα συμπτώματα είναι περισσότερο εμφανή σε 

δένδρα ηλικίας 3-6 ετών και κυρίως σε ποικιλίες πορτοκαλιάς.  

Τα προσβεβλημένα δένδρα φέρουν φύλλα με χλωρωτικές περιοχές μεταξύ των νευρώσεων στην πάνω 

επιφάνειά τους, που μοιάζουν με αυτές της τροφοπενίας ψευδαργύρου. Η χλώρωση εμφανίζεται στα 

νεαρά φύλλα αλλά μπορεί επίσης να εμφανιστεί και στα παλαιότερα φύλλα. Τα προσφάτως 

προσβεβλημένα δένδρα εμφανίζουν συμπτώματα σε τμήματα της κόμης, ενώ τα επί σειρά ετών 

προσβεβλημένα δένδρα εμφανίζουν συμπτώματα σε ολόκληρη την κόμη τους. Καθώς τα φύλλα 

αναπτύσσονται, εμφανίζονται στην κάτω επιφάνειά τους, σε αντιστοιχία με τις χλωρωτικές περιοχές της 

άνω επιφάνειας, μικρές, ελαφρώς υπερυψωμένες κηλίδες με εκκρίσεις κόμμεος, ανοικτού καστανού 

χρώματος που εξελίσσονται σε σκούρες καστανές έως νεκρωτικές κηλίδες. Οι μεταχρωματισμένες 

περιοχές εμφανίζουν μάρανση και τελικά ξήρανση.  

Η άνθηση και το δέσιμο καρπών συμπίπτουν χρονικά στα υγιή και τα προσβεβλημένα δένδρα, αλλά στα 

προσβεβλημένα δένδρα το φυσιολογικό αραίωμα των καρπών (thinning) δεν πραγματοποιείται. Σε 

σύγκριση με τα υγιή δένδρα, οι καρποί των προσβεβλημένων δένδρων παραμένουν πολύ μικρότεροι σε 

μέγεθος, αποκτούν αυξημένη περιεκτικότητα σε σάκχαρα και έχουν πολύ σκληρό φλοιό. Σε ορισμένες 
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ποικιλίες πορτοκαλιάς (π.χ. cv. Pera) οι καρποί εμφανίζονται σε ομάδες των 4 έως 10 παρόμοιες με 

«τσαμπιά» σταφυλιών (grape clusters).  

Η ανάπτυξη των ασθενών δένδρων επιβραδύνεται δραστικά. Τα δένδρα γίνονται καχεκτικά και μη 

παραγωγικά, εμφανίζουν νέκρωση κορυφών (dieback), κλαδίσκων και βραχιόνων, και αποκτούν λιγότερο 

πυκνή κόμη. Συνήθως τα δένδρα δεν αποξηραίνονται, και στις ρίζες τους δεν υπάρχουν ορατά 

συμπτώματα. 

 

Δασικά δένδρα  

Πτελέα (Ulmus americana) 

Τα φύλλα παρουσιάζουν ακανόνιστου σχήματος περιφερειακή νέκρωση ιστών που συχνά περιβάλλονται 

από χλωρωτική (κίτρινωπή) ζώνη. Τα συμπτώματα προχωρούν από τα παλαιότερα στα νεότερα φύλλα. 

Αυτή η νέκρωση διαφοροποιείται από την ομοιόμορφη εμφάνιση νεκρωτικών ιστών στα φύλλα λόγω 

περιβαλλοντικής καταπόνησης (π.χ. ξηρασία).  

 

Πλάτανος (Platanus occidentalis) 

Τα συμπτώματα εμφανίζονται προς το τέλος της βλαστικής περιόδου με τη μορφή μεσονεύριας νέκρωσης 

‘παπυρώδους’ εμφάνισης και περιβαλλόμενης από στενή χλωρωτική ζώνη.  

 

Βελανιδιά (Quercus spp.) 

Τα συμπτώματα στα φύλλα περιλαμβάνουν έντονο περιφερειακό μεταχρωματισμό, με σκούρου κόκκινου 

ή κίτρινου χρώματος ζώνη μεταξύ νεκρωτικών και πράσινων ιστών. Σε αντίθεση με την πτελέα, τα 

συμπτώματα εμφανίζονται τόσο στα παλαιότερα όσο και στα νεότερα φύλλα ταυτόχρονα. Σε αρχικό 

στάδιο της ασθένειας τμήματα του δένδρου φαίνονται υγιή ενώ άλλοι κλάδοι εμφανίζουν τυπικά 

συμπτώματα ‘καψαλίσματος’ των φύλλων. Η ασθένεια σταδιακά προχωρεί και σε άλλους κλάδους. Η 

εμφάνιση της ασθένειας σε μία περιοχή είναι γενικά ακανόνιστη, και είναι δυνατόν δένδρα γειτονικά σε 

έντονα προσβεβλημένα δένδρα να παραμένουν ασυμπτωματικά. 

 

Φωτογραφίες με συμπτώματα προσβολής από το παθογόνο παρατίθενται στο Παράρτημα του παρόντος 

κειμένου.  

 

5. Τρόπος μετάδοσης 

Οι κυριότεροι τρόποι να εισαχθεί το παθογόνο σε μία περιοχή είναι με τα φυτά προς φύτευση και με τα 

έντομα-φορείς, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης των εντόμων-φορέων που ενδέχεται να 

μεταφερθούν πάνω στα φυτά. Σημειώνεται ότι η εισαγωγή στην ΕΕ φυτών αμπέλου και εσπεριδοειδών 

από τρίτες χώρες απαγορεύεται από τη φυτοϋγειονομική νομοθεσία, ωστόσο το παθογόνο έχει και άλλα 

φυτά ξενιστές και πολλά από αυτά, όπως ανθοκομικά φυτά, εισάγονται στην ΕΕ σε μεγάλες ποσότητες 

και υπό συνθήκες κατά τη μεταφορά τους που ευνοούν την επιβίωση του παθογόνου ή των εντόμων 

φορέων του. Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των 

Τροφίμων (EFSA), θεωρείται ότι η πιθανότητα εισαγωγής του παθογόνου σε μία περιοχή με καρπούς ή 

φυτικά τμήματα που περιλαμβάνουν αγγειώδεις αγωγούς ιστούς (ξύλο) μη προοριζόμενα για χρήση ως 

πολλαπλασιαστικό υλικό, είναι αμελητέα, και με σπόρους, κομμένα άνθη και διακοσμητικό φύλλωμα 

χαμηλή. Επίσης, το παθογόνο δεν μεταδίδεται μηχανικά με το φυτικό χυμό από ασθενή φυτά.  

Στη φύση, το παθογόνο εξαπλώνεται με έντομα τα οποία τρέφονται από τις αγγειώδεις δεσμίδες των 

φυτών. Αν και γενικά θεωρείται ότι όλα τα μυζητικού τύπου έντομα που τρέφονται από τις αγγειώδεις 

δεσμίδες των φυτών είναι πιθανοί φορείς του βακτηρίου, μέχρι σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί ως φορείς της 

ασθένειας Ημίπτερα έντομα της ομάδας των Αυχενόρρυχων (είδη γνωστά κυρίως ως τζιτζικάκια και 

τζιτζίκια). Τουλάχιστο 38 είδη της οικογένειας των Cicadellidae (υποοικογένεια Cicadellinae) (κν 

τζιτζικάκια) και έξι είδη των οικογενειών Aphrophoridae και Cercopidae (κν τζιτζικάκια) έχουν 
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ταυτοποιηθεί ως φορείς του βακτηρίου σε περιοχές της Αμερικής όπου το παθογόνο ενδημεί. Επίσης 2 

είδη της οικογένειας των Cicadidae  (κν τζιτζίκια) έχουν βρεθεί να αποτελούν φορέα της ασθένεια αλλά ο 

ρόλος των συγκεκριμένων ειδών στην μετάδοση της ασθένειας δεν είναι ξεκάθαρος. Στην Καλιφόρνια 

(ΗΠΑ), τα πιο σημαντικά έντομα-φορείς για την ασθένεια του Pierce στο αμπέλι είναι: Homalodisca 

vitripennis (συν. H. coagulata), Carneocephala fulgida, Draeculacephala minerva, και Graphocephala 

atropunctata. Στη Βραζιλία, τα πιο σημαντικά έντομα-φορείς για την ασθένεια ποικιλοχρωματική 

χλώρωση των εσπεριδοειδών είναι: Acrogonia terminalis, Dilobopterus costalimai, Oncometopia 

fascialis. Στην Ιταλία, μετά την πρόσφατη εμφάνιση της ασθένειας στα ελαιόδεντρα, αν και η έρευνα 

πάνω στο θέμα του ρόλου των εντόμων στην μετάδοσης της ασθένειας είναι σε αρχικά στάδια, έχει 

τυποποιηθεί ως φορέας της ασθένεια μόνο το είδος Philaenus spumarius της οικογένειας των 

Aphrophoridae. 

Οι κατά καιρούς εμφανιζόμενες επιδημικές εξάρσεις της ασθένειας οφείλονται κυρίως στην αύξηση του 

πληθυσμού των εντόμων-φορέων και τη διατροφή τους πάνω σε φυτά ξενιστές. Τα έντομα αυτά 

διατρέφονται προηγουμένως στους διάφορους ξενιστές του παθογόνου από όπου παραλαμβάνουν το 

παθογόνο, και στη συνέχεια το μεταδίδουν στα άλλα φυτά ξενιστές. Τα έντομα φορείς μεταδίδουν το 

παθογόνο άμεσα μετά την πρόσληψή του. Το παθογόνο δεν μεταδίδεται από το ένα στάδιο του κύκλου 

ζωής του εντόμου στο άλλο (‘μη διασταδιακή μετάδοση’, ‘no trans-stadial transmission’), ούτε στους 

απογόνους (‘μη μετάδοση μέσω μόλυνσης του ωαρίου’, ‘no transovarial transmission’). Ωστόσο, το 

παθογόνο παραμένει και πολλαπλασιάζεται στον πεπτικό σωλήνα (foregut) των ακμαίων εντόμων, τα 

οποία μένουν μολυσματικά καθ’ όλη την περαιτέρω ζωή τους.  

Σημειώνεται ότι, σε γενικές γραμμές, τα είδη της οικογένειας των Cicadellidae (κοινώς τζιτζικάκια) 

πετούν σε μικρές αποστάσεις, περίπου 100 μέτρων, οπότε η διασπορά του παθογόνου αναμένεται να είναι 

κυρίως τοπική. Ωστόσο, τα έντομα αυτά μπορεί να μεταφερθούν με τον άνεμο σε μεγάλες αποστάσεις 

και κατά συνέπεια η εξάπλωση του παθογόνου μπορεί να καταστεί πιο εκτεταμένη. Η μεταφορά με τον 

άνεμο συμβαίνει λιγότερο συχνά για τα είδη της οικογένειας των Cercopidae που είναι μεγαλύτερου 

μεγέθους. 

Η ασθένεια παρατηρείται σε περιοχές με ήπιο χειμώνα και προκαλεί μεγαλύτερες ζημίες σε θερμά παρά 

σε ψυχρά κλίματα. Στο αμπέλι έχει παρατηρηθεί, ότι, ανάλογα με την ηλικία των φυτών, την ποικιλία, 

και τις συνθήκες περιβάλλοντος, τα προσβεβλημένα πρέμνα αποξηραίνονται μέσα σε λίγους μήνες από 

τη μόλυνση ή επιβιώνουν για μερικά χρόνια πριν ξηραθούν. Ο συνήθης χρόνος επώασης της ασθένειας 

στο αμπέλι είναι 30 ημέρες. 

 

6. Κατάλληλη περίοδος μακροσκοπικών ελέγχων 

Δεδομένου ότι στα φυτά ξενιστές περιλαμβάνονται τόσο φυλλοβόλα όσο και αειθαλή, συμπτώματα 

προσβολής από το παθογόνο στους διάφορους ξενιστές μπορεί να παρατηρηθούν όλο το χρόνο.  

Γενικές οδηγίες για τον μακροσκοπικό έλεγχο δίδονται στον παρακάτω πίνακα: 

Είδος φυτών και χώρος καλλιέργειας/ 

διατήρησής τους 
Βέλτιστος χρόνος μακροσκοπικών ελέγχων 

Ετήσια ή πολυετή είδη φυτών που 

αναπτύσσονται στο ύπαιθρο 

Καθ’ όλη τη βλαστική περίοδο, και κατά προτίμηση: 

αργά την Άνοιξη έως νωρίς το Φθινόπωρο. 

Ετήσια ή πολυετή είδη φυτών που 

αναπτύσσονται σε προστατευμένες 

συνθήκες. 

 Σε φυτώρια/ανθαγορές (garden centres) 

 

Όλο το χρόνο 

 

 

 Περιοδικοί μακροσκοπικοί έλεγχοι βάσει των 

κύκλων παραγωγής 
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 Σε εγκαταστάσεις όπου αναπτύσσονται 

τα μητρικά φυτά  

 Μακροσκοπικός έλεγχος πριν τη λήψη 

πολλαπλασιαστικού υλικού από τα μητρικά φυτά, 

κατά προτίμηση από: αργά την Άνοιξη έως νωρίς 

το Φθινόπωρο 

Τόποι που δέχονται πολλαπλά 

εμπορεύματα φυτών  

Πάνω από έναν μακροσκοπικό έλεγχο το χρόνο. 

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η διαπίστωση των προσβολών είναι ευκολότερη τις 

περιόδους: 

 για τα εσπεριδοειδή: 

α) καλοκαίρι, Ιούνιος – Αύγουστος  

β) χειμώνα, Δεκέμβριος – Φεβρουάριος 

 για το αμπέλι,: 

α) αργά το καλοκαίρι  

β) νωρίς το φθινόπωρο 

 

Συχνότητα μακροσκοπικών ελέγχων: 

1) για τα φυτώρια και τις εγκαταστάσεις παραγωγής σε προστατευμένες συνθήκες, η συχνότητα 

εξαρτάται από τους κύκλους παραγωγής. 

2) για τα φυτά στο ύπαιθρο, σε περιοχές όπου δεν έχει εντοπιστεί το παθογόνο (pest-free areas), ούτε 

έχουν παρατηρηθεί ύποπτα συμπτώματα, μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται μία (1) φορά το χρόνο.  

3) για τις περιοχές με υψηλό κίνδυνο, ο μακροσκοπικός έλεγχος  θα πρέπει να επαναλαμβάνεται 

ανάλογα με την εκτίμηση της επικινδυνότητας. 

 

7. Γνωστοποίηση στη Φυτοϋγειονομική Υπηρεσία 

Κάθε παραγωγός, φυτωριούχος ή άλλος υπόχρεος πρέπει: 

Να γνωστοποιεί στην αρμόδια Φυτοϋγειονομική Υπηρεσία της περιοχής του, οποιαδήποτε 

ασυνήθιστη εμφάνιση συμπτωμάτων ή παρουσία επιβλαβών οργανισμών ή κάθε ανωμαλία που 

παρουσιάζουν τα φυτά του.  

  



 

____________________________________________________________________________ 
Σύνταξη κειμένου: Μάρτιος 2014 

Επικαιροποίηση κειμένου: Ιανουάριος 2016 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 

 

Εικόνες με φωτογραφίες συμπτωμάτων προσβολής  

από το παθογόνο βακτήριο Xylella fastidiosa διαφόρων φυτών ξενιστών. 
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 Α1 

Α. Συμπτώματα της ασθένειας του 

Pierce (φωτογραφίες Α1 έως Α8): 

Α1) Φύλλα αμπελιού (ποικιλία 

Chardonnay) τα οποία εμφανίζουν 

καστανό μεταχρωματισμό στην 

περιφέρεια του ελάσματος και 

μεταξύ των κεντρικών νεύρων, που 

μοιάζει με ‘καψάλισμα’ ή 

‘ζεμάτισμα’ (scorching) και 

περιβάλλεται από κιτρινωπή ζώνη 

(Πηγή: EPPO). 

Α2) Φύλλα αμπελιού τα οποία 

εμφανίζουν περιφερειακές 

νεκρώσεις που περιβάλλονται από 

κιτρινωπή ζώνη (Πηγή: EPPO) 

Α3) Φύλλα αμπελιού (ποικιλία Merlot) 

τα οποία εμφανίζουν καστανό 

μεταχρωματισμό στην περιφέρεια 

του ελάσματος που μοιάζει με 

‘καψάλισμα’ ή ‘ζεμάτισμα’ 

(scorching) και περιβάλλεται από 

κοκκινωπή ζώνη (Πηγή: EPPO). 

Α4) Φύλλα αμπελιού (ποικιλία 

Chardonnay) που εμφανίζουν 

μικροφυλλία και χλώρωση μεταξύ 

των κεντρικών νευρώσεων του 

ελάσματος (υγιές φύλλο αριστερά) 

(Πηγή: EPPO). 

 

 Α2 

 Α3 

  Α4 
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 Α5 

Α5) Κληματίδες αμπελιού με 

ανομοιόμορφη ωρίμανση και 

ξυλοποίηση (τμήματά τους 

παραμένουν πράσινα) (Πηγή: 

EPPO). 

Α6) Μίσχοι φύλλων που παραμένουν 

προσκολλημένοι στην κληματίδα 

μετά τη συρρίκνωση και πτώση 

του ελάσματος των φύλλων 

(Πηγή: EPPO). 

Α7) Κληματίδες αμπελιού με 

ανομοιόμορφη ωρίμανση και 

ξυλοποίηση (τμήματά τους 

παραμένουν πράσινα) (Πηγή: 

EPPO). 

Α8) Πρέμνο αμπελιού που εμφανίζει 

χλώρωση και νέκρωση 

φυλλώματος, καθώς και 

καχεκτική βλάστηση (κάτω από 

συνθήκες υδατικής καταπόνησης) 

(Πηγή: EPPO). 

 

 Α6 

 Α7 

 Α8 
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 Β1 

Β. Συμπτώματα της ασθένειας 

‘Ποικιλοχρωματική χλώρωση των 

εσπεριδοειδών’ (φωτογραφίες Β1 

και Β2): 

Β1. Φύλλα πορτοκαλιάς με 

χλωρωτικές περιοχές μεταξύ των 

νευρώσεων στην πάνω 

επιφάνειά τους, και μικρές, 

ελαφρώς υπερυψωμένες κηλίδες 

με εκκρίσεις κόμμεος, ανοικτού 

καστανού χρώματος στην κάτω 

επιφάνειά τους, σε αντιστοιχία 

με τις χλωρωτικές περιοχές της 

άνω επιφάνειας (Πηγή: EPPO). 

Β2. Νέκρωση κορυφής κλαδίσκων, 

καχεξία, μείωση της παραγωγής 

σε δένδρα πορτοκαλιάς (Πηγή: 

EPPO). 

 Β2  

 

 Γ 

Γ. Συμπτώματα προσβολής σε 

δένδρα ροδακινιάς: 

Βλαστοί περιορισμένης ανάπτυξης και 

φύλλωμα πιο πυκνό και βαθύτερου 

πράσινου χρώματος σε σύγκριση με τα 

υγιή δένδρα (Πηγή: EPPO). 
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 Δ1 

Δ. Συμπτώματα 

προσβολής σε δένδρα 

ελιάς (φωτογραφίες Δ1 

έως Δ6): 

Ταχεία παρακμή 

ελαιόδενδρων 

προσβεβλημένων από ένα 

σύμπλοκο παρασίτων στο 

οποίο περιλαμβάνονται:  

α) το βακτήριο: X. 

fastidiosa,  

β) διάφορα είδη μυκήτων 

των γενών 

Phaeoacremonium και 

Phaemoniella και 

γ) το έντομο Zeuzera 

pyrina (Πηγή: EPPO). 

 Δ2 

 Δ3 
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 Δ4 

 Δ5 

 Δ6 
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 Ε1 

 Ε2 

E. Συμπτώματα προσβολής σε δασικά 

δένδρα (φωτογραφίες Ε1 και Ε2): 

‘Καψάλισμα’ φύλλων πλατάνου (Ε1) 

και βελανιδιάς (Ε2) που αρχίζει από την 

κορυφή ή τις πλευρές του ελάσματος 

και προχωρεί προς τη βάση του φύλλου 

[Πηγή: ιστοσελίδες 

http://www.forestryimages.org/browse

/detail.cfm?imgnum=3046073 (Ε1) και 

http://www.apsnet.org/edcenter/intro

pp/lessons/prokaryotes/Pages/Bacterial

LeafScorch.aspx) (Ε2)] 

 

 ΣΤ 

ΣΤ. Συμπτώματα προσβολής σε φυτά 

καφέας 

[Πηγή: Helvecio Della Coletta Filho, 

International Symposium on the 

European Outbreak of Xylella fastidiosa 

in olive, October 2014, Bari, Italy] 

 

http://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=3046073
http://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=3046073
http://www.apsnet.org/edcenter/intropp/lessons/prokaryotes/Pages/BacterialLeafScorch.aspx
http://www.apsnet.org/edcenter/intropp/lessons/prokaryotes/Pages/BacterialLeafScorch.aspx
http://www.apsnet.org/edcenter/intropp/lessons/prokaryotes/Pages/BacterialLeafScorch.aspx
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 Ζ 

Ζ. Συμπτώματα προσβολής σε 

κερασιά  

[Πηγή: Boscia D., International 

Symposium on the European Outbreak 

of Xylella fastidiosa in olive, October 

2014, Bari, Italy] 

 Η 

Η. Συμπτώματα προσβολής σε φύλλα 

αμυγδαλιάς  

 

[Πηγή: Boscia D., International 

Symposium on the European Outbreak 

of Xylella fastidiosa in olive, October 

2014, Bari, Italy] 

Θ 

Θ. Συμπτώματα προσβολής σε φύλλα 

αμυγδαλιάς  

 

[Πηγή: Boscia D., International 

Symposium on the European Outbreak 

of Xylella fastidiosa in olive, October 

2014, Bari, Italy] 
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 Ι1 

Ι. Συμπτώματα προσβολής σε 

πικροδάφνη (φωτογραφίες Ι1 , Ι2, Ι3) 

 

[Πηγή: Boscia D., International 

Symposium on the European Outbreak 

of Xylella fastidiosa in olive, October 

2014, Bari, Italy] 

 

 

 Ι2 

 Ι3 
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  Κ 

Κ. Συμπτώματα προσβολής σε φυτό 

Polygala 

[Πηγή: Boscia D., International 

Symposium on the European Outbreak 

of Xylella fastidiosa in olive, October 

2014, Bari, Italy] 

 

  Λ 

Λ. Συμπτώματα προσβολής σε φυτό 

Westringia fruticosa 

[Πηγή: Boscia D., International 

Symposium on the European Outbreak 

of Xylella fastidiosa in olive, October 

2014, Bari, Italy] 

 

  Μ 

Μ. Συμπτώματα προσβολής σε φυτό 

Acacia saligna 

[Πηγή: Boscia D., International 

Symposium on the European Outbreak 

of Xylella fastidiosa in olive, October 

2014, Bari, Italy] 
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  Ν 

Ν. Συμπτώματα προσβολής σε φυτό 

Spartium junceum 

 

[Πηγή: Boscia D., International 

Symposium on the European Outbreak 

of Xylella fastidiosa in olive, October 

2014, Bari, Italy] 

 

 

 
 

Ξ. Συμπτώματα σε φυτά Grevillea juniperina  

[Πηγή: έγγραφο-ειδοποίηση των αρμόδιων Ιταλικών αρχών] 
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Ο. Ασυμπτωματικά φυτά Westringia 

glabra, στα οποία ανιχνεύτηκε το 

παθογόνο Xylella fastidiosa 

[Πηγή: έγγραφο-ειδοποίηση των 

αρμόδιων Ιταλικών αρχών] 

 

  

Π. Συμπτώματα σε φυτά Cistus creticus 

[Πηγή: έγγραφο-ειδοποίηση των αρμόδιων Ιταλικών αρχών] 
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Ρ. Ασυμπτωματικά φυτά Euphorbia 

terracina στα οποία ανιχνεύτηκε το 

παθογόνο Xylella fastidiosa 

[Πηγή: έγγραφο-ειδοποίηση των αρμόδιων 

Ιταλικών αρχών] 

 

 

 

 

 

Σ. Ασυμπτωματικά φυτά Asparagus 

acutifolius, στα οποία ανιχνεύτηκε το 

παθογόνο Xylella fastidiosa 

[Πηγή: έγγραφο-ειδοποίηση των αρμόδιων 

Ιταλικών αρχών] 
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 1 

Τ. Ορισμένα έντομα-φορείς του παθογόνου 

Xylella fastidiosa (Πηγές: EPPO, 2014 and 

Saronari et al., 2014): 

 

1. Xyphon fulgida  

2. Draeculacephala minerva  

3. Graphocephala atropunctata 

4. Philaenus spumarius 

 

 

 

 2 

 3 

 4 
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Φωτογραφίες φυτών με προσβολή από παθογόνα ή εχθρούς που 

προκαλούν συμπτώματα παρόμοια με εκείνα που προκαλεί το παθογόνο 

Xylella fastidiosa. 

 
Συμπτώματα σε δένδρα ελιάς με προσβολή από το μύκητα Verticillium dahliae (αριστερά) και από την 

κηκιδόμυγα βλαστού της ελιάς Resseliella oleisuga (δεξιά) [Πηγή:Καθ. Δ. Γκούμας, ΤΕΙ Κρήτης] 

 

Άλλες πηγές φωτογραφικού υλικού: 

http://www.apsnet.org/edcenter/intropp/lessons/prokaryotes/Pages/BacterialLeafScorch.aspx 

http://www.invasive.org/browse/subinfo.cfm?sub=647 

http://old.padil.gov.au/pbt/index.php?q=node/13&pbtID=109 

http://www.forestryimages.org/search/action.cfm?q=xylella 

 

http://www.apsnet.org/edcenter/intropp/lessons/prokaryotes/Pages/BacterialLeafScorch.aspx
http://www.invasive.org/browse/subinfo.cfm?sub=647
http://old.padil.gov.au/pbt/index.php?q=node/13&pbtID=109
http://www.forestryimages.org/search/action.cfm?q=xylella


Διορθωτικό στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/789 της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 2015, σχετικά με 
μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του οργανισμού Xylella 

fastidiosa (Wells et al.) 

(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 125 της 21ης Μαΐου 2015) 

Στη σελίδα 36, στην αιτιολογική σκέψη 2 δεύτερη, τρίτη και τέταρτη περίοδος: 

αντί:  «Στην εν λόγω γνώμη προσδιορίζεται ένας κατάλογος ειδών φυτών τα οποία είναι ευπαθή στα ευρωπαϊκά και μη 
ευρωπαϊκά απομονωθέντα στελέχη του συγκεκριμένου οργανισμού. Επιπλέον, στις 20 Μαρτίου 2015, η Αρχή 
δημοσίευσε επιστημονική έκθεση σχετικά με την κατηγοριοποίηση των εν λόγω φυτών που προορίζονται για 
φύτευση, εκτός από τους σπόρους, ανάλογα με τον κίνδυνο εισαγωγής του συγκεκριμένου οργανισμού. Η έκθεση 
κατηγοριοποιεί τα είδη των φυτών για τα οποία έχει επιβεβαιωθεί έως τώρα ότι είναι ευπαθή στα ευρωπαϊκά και μη 
ευρωπαϊκά απομονωθέντα στελέχη του συγκεκριμένου οργανισμού ανάλογα με το είδος της λοίμωξης, δηλαδή 
φυσική λοίμωξη, πειραματική λοίμωξη που μεταδίδεται με διαβιβαστές ή αγνώστου τύπου λοίμωξη (στο εξής 
“συγκεκριμένα φυτά”).» 

διάβαζε:  «Στην εν λόγω γνώμη προσδιορίζεται ένας κατάλογος ειδών φυτών τα οποία είναι ευπαθή στις ευρωπαϊκές και μη 
ευρωπαϊκές απομονώσεις του συγκεκριμένου οργανισμού. Επιπλέον, στις 20 Μαρτίου 2015, η Αρχή δημοσίευσε 
επιστημονική έκθεση σχετικά με την κατηγοριοποίηση των εν λόγω φυτών που προορίζονται για φύτευση, εκτός από 
τους σπόρους, ανάλογα με τον κίνδυνο εισαγωγής του συγκεκριμένου οργανισμού. Η έκθεση κατηγοριοποιεί τα είδη 
των φυτών για τα οποία έχει επιβεβαιωθεί έως τώρα ότι είναι ευπαθή στις ευρωπαϊκές και μη ευρωπαϊκές 
απομονώσεις του συγκεκριμένου οργανισμού ανάλογα με το είδος της μόλυνσης, δηλαδή φυσική μόλυνση, 
πειραματική μόλυνση που μεταδίδεται με διαβιβαστές ή αγνώστου τύπου μόλυνση (στο εξής “συγκεκριμένα φυτά”).». 

Στη σελίδα 36, στην αιτιολογική σκέψη 2 έκτη περίοδος: 

αντί:  «Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί η αναλογικότητα, ορισμένα μέτρα θα πρέπει να εφαρμόζονται στα είδη των φυτών που 
είναι ευπαθή στα ευρωπαϊκά απομονωθέντα στελέχη του συγκεκριμένου οργανισμού (στο εξής “φυτά-ξενιστές”).» 

διάβαζε:  «Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί η αναλογικότητα, ορισμένα μέτρα θα πρέπει να εφαρμόζονται στα είδη των φυτών που 
είναι ευπαθή στις ευρωπαϊκές απομονώσεις του συγκεκριμένου οργανισμού (στο εξής “φυτά-ξενιστές”).». 

Στη σελίδα 36, στην αιτιολογική σκέψη 3: 

αντί:  «έρευνες» 

διάβαζε:  «επισκοπήσεις». 

Στη σελίδα 37, στην αιτιολογική σκέψη 6: 

αντί:  «Λαμβανομένης υπόψη της επιδημιολογίας του συγκεκριμένου οργανισμού και του κινδύνου περαιτέρω εξάπλωσής 
του στην υπόλοιπη Ένωση, θα πρέπει να απαγορεύεται η φύτευση των φυτών-ξενιστών στην προσβεβλημένη ζώνη, 
εκτός από τους τόπους οι οποίοι έχουν φυσική προστασία ενάντια στην είσοδο του συγκεκριμένου οργανισμού μέσω 
των διαβιβαστών του. Αυτό είναι σημαντικό και για την πρόληψη της λοίμωξης των φυτών-ξενιστών από τον 
συγκεκριμένο οργανισμό εντός της οριοθετημένης περιοχής.» 

διάβαζε:  «Λαμβανομένης υπόψη της επιδημιολογίας του συγκεκριμένου οργανισμού και του κινδύνου περαιτέρω εξάπλωσής 
του στην υπόλοιπη Ένωση, θα πρέπει να απαγορεύεται η φύτευση των φυτών-ξενιστών στην προσβεβλημένη ζώνη, 
εκτός από τους τόπους οι οποίοι έχουν φυσική προστασία ενάντια στην εισαγωγή του συγκεκριμένου οργανισμού 
από τους φορείς του. Αυτό είναι σημαντικό και για την πρόληψη της μόλυνσης των φυτών-ξενιστών από τον 
συγκεκριμένο οργανισμό εντός της οριοθετημένης περιοχής.». 

Στη σελίδα 37, στην αιτιολογική σκέψη 7 πρώτη περίοδος: 

αντί:  «Στην επαρχία Lecce, ο συγκεκριμένος οργανισμός έχει ήδη εξαπλωθεί ευρύτατα.» 

διάβαζε:  «Στην επαρχία Lecce, ο συγκεκριμένος οργανισμός έχει ήδη εγκατασταθεί ευρύτατα.». 
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Στη σελίδα 37, στην αιτιολογική σκέψη 7 τρίτη περίοδος: 

αντί:  «Σκοπός των μέτρων περιορισμού θα πρέπει να είναι η ελαχιστοποίηση του βακτηριδιακού μολύσματος στην εν λόγω 
περιοχή και η διατήρηση του πληθυσμού των διαβιβαστών στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο.» 

διάβαζε:  «Σκοπός των μέτρων περιορισμού θα πρέπει να είναι η ελαχιστοποίηση του βακτηριδιακού μολύσματος στην εν λόγω 
περιοχή και η διατήρηση του πληθυσμού των φορέων στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο.». 

Στη σελίδα 37, στην αιτιολογική σκέψη 8: 

αντί:  «μετακίνηση» 

διάβαζε:  «διακίνηση». 

Στη σελίδα 37, στην αιτιολογική σκέψη 9: 

αντί:  «Τα φυτά τα οποία είναι γνωστό ότι είναι ευπαθή στον συγκεκριμένο οργανισμό τα οποία έχουν καλλιεργηθεί, έστω 
για ένα μέρος της ζωής τους, σε οριοθετημένη περιοχή, ή τα οποία μετακινήθηκαν μέσω τέτοιας περιοχής, είναι 
πιθανότερο να έχουν μολυνθεί από τον εν λόγω οργανισμό. Επομένως, η μετακίνηση των εν λόγω φυτών θα πρέπει 
να υπόκειται σε ειδικές απαιτήσεις ώστε να προληφθεί η περαιτέρω εξάπλωση του συγκεκριμένου οργανισμού. Για να 
διευκολυνθεί η έγκαιρη ανίχνευση της πιθανής παρουσίας του συγκεκριμένου οργανισμού εκτός της οριοθετημένης 
περιοχής, θα πρέπει να τεθούν απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας για τη μετακίνηση των φυτών που είναι γνωστό ότι είναι 
ευπαθή στον συγκεκριμένο οργανισμό εκτός των οριοθετημένων περιοχών.» 

διάβαζε:  «Τα φυτά τα οποία είναι γνωστό ότι είναι ευπαθή στον συγκεκριμένο οργανισμό τα οποία έχουν καλλιεργηθεί, έστω 
για ένα μέρος της ζωής τους, σε οριοθετημένη περιοχή, ή τα οποία διακινήθηκαν μέσω τέτοιας περιοχής, είναι 
πιθανότερο να έχουν μολυνθεί από τον εν λόγω οργανισμό. Επομένως, η διακίνηση των εν λόγω φυτών θα πρέπει να 
υπόκειται σε ειδικές απαιτήσεις ώστε να προληφθεί η περαιτέρω εξάπλωση του συγκεκριμένου οργανισμού. Για να 
διευκολυνθεί η έγκαιρη ανίχνευση της πιθανής παρουσίας του συγκεκριμένου οργανισμού εκτός της οριοθετημένης 
περιοχής, θα πρέπει να τεθούν απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας για τη διακίνηση των φυτών που είναι γνωστό ότι είναι 
ευπαθή στον συγκεκριμένο οργανισμό εκτός των οριοθετημένων περιοχών.». 

Στη σελίδα 37, στην αιτιολογική σκέψη 10: 

αντί: «Για να είναι δυνατή μια επιθεώρηση παρακολούθησης στον τόπο προορισμού των φυτών προς φύτευση που μετακι
νούνται εκτός των οριοθετημένων περιοχών, ο αρμόδιος επίσημος φορέας του τόπου καταγωγής και ο αρμόδιος 
επίσημος φορέας του τόπου προορισμού θα πρέπει να ενημερώνονται αμέσως από τους επαγγελματίες χειριστές για 
τη μετακίνηση κάθε παρτίδας συγκεκριμένων φυτών τα οποία έχουν καλλιεργηθεί, έστω και για ένα μέρος της ζωής 
τους, σε οριοθετημένη περιοχή.» 

διάβαζε:  «Για να είναι δυνατός ένας μετέπειτα έλεγχος στον τόπο προορισμού των φυτών προς φύτευση που διακινούνται 
εκτός των οριοθετημένων περιοχών, ο αρμόδιος επίσημος φορέας του τόπου καταγωγής και ο αρμόδιος επίσημος 
φορέας του τόπου προορισμού θα πρέπει να ενημερώνονται αμέσως από τους επαγγελματίες χειριστές για τη 
διακίνηση κάθε παρτίδας συγκεκριμένων φυτών τα οποία έχουν καλλιεργηθεί, έστω και για ένα μέρος της ζωής τους, 
σε οριοθετημένη περιοχή.». 

Στη σελίδα 37, στην αιτιολογική σκέψη 11 πρώτη περίοδος: 

αντί:  «μετακίνησης» 

διάβαζε:  «διακίνησης». 

Στη σελίδα 37, στην αιτιολογική σκέψη 12: 

αντί:  «Θα πρέπει να διενεργούνται επίσημοι έλεγχοι ώστε να διασφαλίζεται ότι τα συγκεκριμένα φυτά μετακινούνται εκτός 
των οριοθετημένων περιοχών μόνο σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση.» 

διάβαζε:  «Θα πρέπει να διενεργούνται επίσημοι έλεγχοι ώστε να διασφαλίζεται ότι τα συγκεκριμένα φυτά διακινούνται εκτός 
των οριοθετημένων περιοχών μόνο σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση.». 
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Στη σελίδα 37, στην αιτιολογική σκέψη 13: 

αντί:  «φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό» 

διάβαζε:  «πιστοποιητικό φυτοϋγείας». 

Στη σελίδα 37, στην αιτιολογική σκέψη 14: 

αντί:  «μετακίνηση» 

διάβαζε:  «διακίνηση». 

Στη σελίδα 38, στην αιτιολογική σκέψη 15: 

αντί:  «Από τον Οκτώβριο του 2014 έχει ανακοπεί η είσοδος στην Ένωση μεγάλου αριθμού φυτών Coffea προς φύτευση, 
εκτός των σπόρων, καταγωγής από την Κόστα Ρίκα ή την Ονδούρα στα οποία διαπιστώθηκε η παρουσία του 
συγκεκριμένου οργανισμού. Επομένως, συνάγεται ότι οι διαδικασίες έκδοσης φυτοϋγειονομικού πιστοποιητικού στην 
Κόστα Ρίκα ή την Ονδούρα δεν επαρκούν για να εξασφαλίσουν ότι οι αποστολές φυτών Coffea είναι απαλλαγμένες 
από τον συγκεκριμένο οργανισμό. Κατά συνέπεια, λόγω της μεγάλης πιθανότητας εγκατάστασης του συγκεκριμένου 
οργανισμού στην Ένωση, της απουσίας οποιασδήποτε αποτελεσματικής αγωγής μετά τη λοίμωξη των συγκεκριμένων 
φυτών, καθώς και των πολύ σημαντικών οικονομικών συνεπειών για την Ένωση, θα πρέπει να απαγορευτεί η είσοδος 
στην Ένωση φυτών Coffea προς φύτευση, εκτός των σπόρων, καταγωγής από την Κόστα Ρίκα ή την Ονδούρα.» 

διάβαζε:  «Στην Ένωση, από τον Οκτώβριο του 2014, ο συγκεκριμένος οργανισμός έχει εντοπιστεί σε μεγάλο αριθμό φυτών 
Coffea προς φύτευση, με αποτέλεσμα να απορριφθούν, εκτός των σπόρων, καταγωγής από την Κόστα Ρίκα ή την 
Ονδούρα. Επομένως, συνάγεται ότι οι διαδικασίες έκδοσης πιστοποιητικού φυτοϋγείας στην Κόστα Ρίκα ή την 
Ονδούρα δεν επαρκούν για να εξασφαλίσουν ότι οι αποστολές φυτών Coffea είναι απαλλαγμένες από τον 
συγκεκριμένο οργανισμό. Κατά συνέπεια, λόγω της μεγάλης πιθανότητας εγκατάστασης του συγκεκριμένου 
οργανισμού στην Ένωση, της απουσίας οποιουδήποτε αποτελεσματικού χειρισμού μετά τη μόλυνση των 
συγκεκριμένων φυτών, καθώς και των πολύ σημαντικών οικονομικών συνεπειών για την Ένωση, θα πρέπει να 
απαγορευτεί η εισαγωγή στην Ένωση φυτών Coffea προς φύτευση, εκτός των σπόρων, καταγωγής από την Κόστα 
Ρίκα ή την Ονδούρα.». 

Στη σελίδα 38, στο άρθρο 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α): 

αντί:  «ευρωπαϊκά και μη ευρωπαϊκά απομονωθέντα στελέχη» 

διάβαζε:  «ευρωπαϊκές και μη ευρωπαϊκές απομονώσεις». 

Στη σελίδα 38, στο άρθρο 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ) σημείο ii): 

αντί:  «αναπαραγωγή·» 

διάβαζε:  «βελτίωση·». 

Στη σελίδα 38, στο άρθρο 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ) σημείο iii): 

αντί:  «συντήρηση·» 

διάβαζε:  «διατήρηση·». 

Στη σελίδα 38, στο άρθρο 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ) σημείο iv): 

αντί:  «είσοδος και μετακίνηση εντός ή εκτός του εδάφους της Ένωσης·» 

διάβαζε:  «εισαγωγή και διακίνηση εντός ή εκτός του εδάφους της Ένωσης·». 
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Στη σελίδα 39, στο άρθρο 3: 

αντί:  «Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν ετήσιες έρευνες για την παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού στα 
συγκεκριμένα φυτά στο έδαφός τους. 

Οι έρευνες αυτές πραγματοποιούνται από τον αρμόδιο επίσημο φορέα, ή υπό την επίσημη εποπτεία του αρμόδιου 
επίσημου φορέα. Συνίστανται σε οπτικές εξετάσεις και, σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες λοίμωξης από τον 
συγκεκριμένο οργανισμό, σε συλλογή δειγμάτων και στην πραγματοποίηση δοκιμών. Οι εν λόγω έρευνες βασίζονται 
σε έγκυρες επιστημονικές και τεχνικές αρχές και διενεργούνται σε κατάλληλες εποχές του χρόνου όσον αφορά τη 
δυνατότητα ανίχνευσης του συγκεκριμένου οργανισμού. Οι εν λόγω έρευνες λαμβάνουν υπόψη τα διαθέσιμα 
επιστημονικά και τεχνικά στοιχεία, τη βιολογία του συγκεκριμένου οργανισμού και των διαβιβαστών του, την 
παρουσία και τη βιολογία των συγκεκριμένων φυτών, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες κατάλληλες πληροφορίες, όσον 
αφορά την παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού.» 

διάβαζε:  «Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν ετήσιες επισκοπήσεις για την παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού στα 
συγκεκριμένα φυτά στο έδαφός τους. 

Οι επισκοπήσεις αυτές πραγματοποιούνται από τον αρμόδιο επίσημο φορέα, ή υπό την επίσημη εποπτεία του 
αρμόδιου επίσημου φορέα. Συνίστανται σε μακροσκοπικές εξετάσεις και, σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες 
μόλυνσης από τον συγκεκριμένο οργανισμό, σε συλλογή δειγμάτων και στην πραγματοποίηση δοκιμών. Οι εν λόγω 
επισκοπήσεις βασίζονται σε έγκυρες επιστημονικές και τεχνικές αρχές και διενεργούνται σε κατάλληλες εποχές του 
χρόνου όσον αφορά τη δυνατότητα ανίχνευσης του συγκεκριμένου οργανισμού. Οι εν λόγω επισκοπήσεις λαμβάνουν 
υπόψη τα διαθέσιμα επιστημονικά και τεχνικά στοιχεία, τη βιολογία του συγκεκριμένου οργανισμού και των φορέων 
του, την παρουσία και τη βιολογία των συγκεκριμένων φυτών, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες κατάλληλες 
πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού.». 

Στη σελίδα 39, στο άρθρο 4 παράγραφος 1: 

αντί:  «Εάν η παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού επιβεβαιωθεί, το οικείο κράτος μέλος οριοθετεί χωρίς καθυστέρηση 
την περιοχή σύμφωνα με την παράγραφο 2, στο εξής “οριοθετημένη περιοχή”.» 

διάβαζε:  «Όπου η παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού επιβεβαιώνεται, το οικείο κράτος μέλος οριοθετεί χωρίς 
καθυστέρηση την περιοχή σύμφωνα με την παράγραφο 2, στο εξής “οριοθετημένη περιοχή”.». 

Στη σελίδα 39, στο άρθρο 4 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο: 

αντί:  «λοίμωξη» 

διάβαζε:  «μόλυνση». 

Στη σελίδα 39, στο άρθρο 4 παράγραφος 2 πέμπτο εδάφιο: 

αντί:  «Η ακριβής οριοθέτηση των ζωνών βασίζεται σε έγκυρες επιστημονικές αρχές, στη βιολογία του συγκεκριμένου 
οργανισμού και των διαβιβαστών του, στις διαστάσεις της λοίμωξης, στην παρουσία διαβιβαστών και στην κατανομή 
των συγκεκριμένων φυτών στην οικεία περιοχή.» 

διάβαζε:  «Η ακριβής οριοθέτηση των ζωνών βασίζεται σε έγκυρες επιστημονικές αρχές, στη βιολογία του συγκεκριμένου 
οργανισμού και των φορέων του, στις διαστάσεις της μόλυνσης, στην παρουσία φορέων και στην κατανομή των 
συγκεκριμένων φυτών στην οικεία περιοχή.». 

Στη σελίδα 40, στο άρθρο 4 παράγραφος 6 στοιχείο γ): 

αντί:  «διαβιβαστές» 

διάβαζε:  «φορείς». 

Στη σελίδα 40, στο άρθρο 4 παράγραφος 7 στοιχείο α): 

αντί:  «έρευνα» 

διάβαζε:  «επισκόπηση». 
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Στη σελίδα 40, στο άρθρο 4 παράγραφος 7 στοιχείο β): 

αντί:  «έρευνα,» 

διάβαζε:  «επισκόπηση,». 

Στη σελίδα 40, στο άρθρο 4 παράγραφος 7 στοιχείο γ): 

αντί:  «έρευνας» 

διάβαζε:  «επισκόπησης». 

Στη σελίδα 40, στο άρθρο 5 πρώτο εδάφιο: 

αντί:  «διαβιβαστές» 

διάβαζε:  «φορείς». 

Στη σελίδα 40, στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο γ): 

αντί:  «λοίμωξη» 

διάβαζε:  «μόλυνση». 

Στη σελίδα 40, στο άρθρο 6 παράγραφος 4: 

αντί:  «Το οικείο κράτος μέλος εφαρμόζει κατάλληλες φυτοϋγειονομικές αγωγές πριν από την αφαίρεση των φυτών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 κατά των διαβιβαστών του συγκεκριμένου οργανισμού και των φυτών που μπορεί 
να είναι ξενιστές των εν λόγω διαβιβαστών. Οι αγωγές αυτές είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, 
αφαίρεση φυτών.» 

διάβαζε:  «Το οικείο κράτος μέλος εφαρμόζει κατάλληλους φυτοϋγειονομικούς χειρισμούς πριν από την αφαίρεση των φυτών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 κατά των φορέων του συγκεκριμένου οργανισμού και των φυτών που μπορεί να 
είναι ξενιστές των εν λόγω φορέων. Οι χειρισμοί αυτοί είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, αφαίρεση 
φυτών.». 

Στη σελίδα 41, στο άρθρο 6 παράγραφος 6 πρώτη περίοδος: 

αντί:  «λοίμωξης.» 

διάβαζε:  «μόλυνσης.». 

Στη σελίδα 41, στο άρθρο 6 παράγραφος 6 δεύτερη περίοδος: 

αντί:  «μετακινηθεί» 

διάβαζε:  «διακινηθεί». 

Στη σελίδα 41, στο άρθρο 6 παράγραφος 7 πρώτο εδάφιο πρώτη περίοδος: 

αντί:  «έρευνες» 

διάβαζε:  «επισκοπήσεις». 

Στη σελίδα 41, στο άρθρο 6 παράγραφος 7 πρώτο εδάφιο δεύτερη περίοδος: 

αντί:  «οπτικούς» 

διάβαζε:  «μακροσκοπικούς». 
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Στη σελίδα 41, στο άρθρο 6 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο: 

αντί:  «Οπτικοί» 

διάβαζε:  «Μακροσκοπικοί». 

Στη σελίδα 41, στο άρθρο 6 παράγραφος 11: 

αντί:  «διαβιβαστών» 

διάβαζε:  «φορέων». 

Στη σελίδα 41, στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο γ): 

αντί:  «περιοχής περιορισμού» 

διάβαζε:  «περιοχής στην οποία εφαρμόζονται μέτρα περιορισμού». 

Στη σελίδα 41, στο άρθρο 7 παράγραφος 3 πρώτη περίοδος: 

αντί:  «υποβάλλει σε δοκιμή τα» 

διάβαζε:  «πραγματοποιεί δειγματοληψία και δοκιμές στα». 

Στη σελίδα 41, στο άρθρο 7 παράγραφος 4: 

αντί:  «Το οικείο κράτος μέλος εφαρμόζει κατάλληλες φυτοϋγειονομικές αγωγές πριν από την αφαίρεση των φυτών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 για την καταπολέμηση των διαβιβαστών του συγκεκριμένου οργανισμού και των 
φυτών που μπορεί να είναι ξενιστές των εν λόγω διαβιβαστών. Οι αγωγές αυτές είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν, 
κατά περίπτωση, αφαίρεση φυτών.» 

διάβαζε:  «Το οικείο κράτος μέλος εφαρμόζει κατάλληλους φυτοϋγειονομικούς χειρισμούς πριν από την αφαίρεση των φυτών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 για την καταπολέμηση των φορέων του συγκεκριμένου οργανισμού και των 
φυτών που μπορεί να είναι ξενιστές των εν λόγω φορέων. Οι χειρισμοί αυτοί είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν, κατά 
περίπτωση, αφαίρεση φυτών.». 

Στη σελίδα 42, στο άρθρο 7 παράγραφος 6: 

αντί:  «διαβιβαστών» 

διάβαζε:  «φορέων». 

Στη σελίδα 42, στο άρθρο 8 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο: 

αντί:  «Στη ζώνη επιτήρησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το οικείο κράτος μέλος παρακολουθεί την παρουσία του 
συγκεκριμένου οργανισμού με ετήσιες έρευνες στις κατάλληλες περιόδους κατά τη διάρκεια του έτους. Πραγμα
τοποιεί οπτικούς ελέγχους των συγκεκριμένων φυτών, δειγματοληψίες και δοκιμές στα φυτά που παρουσιάζουν 
συμπτώματα.» 

διάβαζε:  «Στη ζώνη επιτήρησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το οικείο κράτος μέλος παρακολουθεί την παρουσία του 
συγκεκριμένου οργανισμού με ετήσιες επισκοπήσεις στις κατάλληλες περιόδους κατά τη διάρκεια του έτους. 
Πραγματοποιεί μακροσκοπικούς ελέγχους των συγκεκριμένων φυτών, δειγματοληψίες και δοκιμές στα φυτά που 
παρουσιάζουν συμπτώματα.». 

Στη σελίδα 42, στο άρθρο 8 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο δεύτερη περίοδος: 

αντί:  «Οπτικοί» 

διάβαζε:  «Μακροσκοπικοί». 
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Στη σελίδα 42, στο άρθρο 8 παράγραφος 3: 

αντί:  «διαβιβαστών» 

διάβαζε:  «φορέων». 

Στη σελίδα 42, στο άρθρο 9 στον τίτλο: 

αντί:  «Μετακίνηση» 

διάβαζε:  «Διακίνηση». 

Στη σελίδα 42, στο άρθρο 9 παράγραφος 1: 

αντί:  «μετακίνηση» 

διάβαζε:  «διακίνηση». 

Στη σελίδα 42, στο άρθρο 9 παράγραφος 2 [πρώτη περίοδος]: 

αντί:  «μετακίνηση» 

διάβαζε:  «διακίνηση». 

Στη σελίδα 42, στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο β): 

αντί:  «έχει εγκριθεί από τον αρμόδιο επίσημο φορέα ως τόπος απαλλαγμένος από τον συγκεκριμένο οργανισμό και τους 
διαβιβαστές του, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα·» 

διάβαζε:  «έχει εγκριθεί από τον αρμόδιο επίσημο φορέα ως τόπος απαλλαγμένος από τον συγκεκριμένο οργανισμό και τους 
φορείς του, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα φυτοϋγειονομικών μέτρων·». 

Στη σελίδα 42, στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο γ): 

αντί:  «διαβιβαστές» 

διάβαζε:  «φορείς». 

Στη σελίδα 42, στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο δ): 

αντί:  «περικλείεται από ζώνη πλάτους 200 μέτρων η οποία έχει διαπιστωθεί, κατόπιν επίσημου οπτικού ελέγχου, και, στην 
περίπτωση υπόνοιας παρουσίας του συγκεκριμένου οργανισμού, κατόπιν δειγματοληψίας και δοκιμών, ότι είναι 
απαλλαγμένη από τον συγκεκριμένο οργανισμό και υπόκειται στην κατάλληλη φυτοϋγειονομική αγωγή κατά των 
διαβιβαστών του συγκεκριμένου οργανισμού· οι αγωγές αυτές είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, 
αφαίρεση φυτών.» 

διάβαζε:  «περικλείεται από ζώνη πλάτους 200 μέτρων η οποία έχει διαπιστωθεί, κατόπιν επίσημου μακροσκοπικού ελέγχου, 
και, στην περίπτωση υπόνοιας παρουσίας του συγκεκριμένου οργανισμού, κατόπιν δειγματοληψίας και δοκιμών, ότι 
είναι απαλλαγμένη από τον συγκεκριμένο οργανισμό και υπόκειται στον κατάλληλο φυτοϋγειονομικό χειρισμό κατά 
των φορέων του συγκεκριμένου οργανισμού· οι χειρισμοί αυτοί είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, 
αφαίρεση φυτών.». 

Στη σελίδα 42, στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο ε): 

αντί:  «υπόκειται σε κατάλληλες φυτοϋγειονομικές αγωγές για τη διατήρηση της απαλλαγής από διαβιβαστές του 
συγκεκριμένου οργανισμού· οι αγωγές αυτές είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, αφαίρεση φυτών.» 

διάβαζε:  «υπόκειται σε κατάλληλους φυτοϋγειονομικούς χειρισμούς για τη διατήρηση της απαλλαγής από φορείς του 
συγκεκριμένου οργανισμού· οι χειρισμοί αυτοί είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, αφαίρεση φυτών.». 
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Στη σελίδα 42, στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο ζ): 

αντί:  «διαβιβαστές» 

διάβαζε:  «φορείς». 

Στη σελίδα 43, στο άρθρο 9 παράγραφος 4: 

αντί:  «Όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον χρόνο μετακίνησης οι παρτίδες των συγκεκριμένων φυτών υποβλήθηκαν σε 
επίσημο οπτικό έλεγχο,» 

διάβαζε:  «Όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον χρόνο διακίνησης οι παρτίδες των συγκεκριμένων φυτών υποβλήθηκαν σε 
επίσημο μακροσκοπικό έλεγχο,». 

Στη σελίδα 43, στο άρθρο 9 παράγραφος 5: 

αντί:  «Πριν από τη μετακίνηση, οι παρτίδες των συγκεκριμένων φυτών υποβλήθηκαν σε φυτοϋγειονομικές αγωγές κατά 
των διαβιβαστών του συγκεκριμένου οργανισμού.» 

διάβαζε:  «Πριν από τη διακίνηση, οι παρτίδες των συγκεκριμένων φυτών υποβλήθηκαν σε φυτοϋγειονομικούς χειρισμούς κατά 
των φορέων του συγκεκριμένου οργανισμού.». 

Στη σελίδα 43, στο άρθρο 9 παράγραφος 6: 

αντί:  «Τα συγκεκριμένα φυτά που μετακινούνται διαμέσου ή εντός οριοθετημένων περιοχών μεταφέρονται σε κλειστούς 
περιέκτες ή συσκευασίες, γεγονός που αποτρέπει την επιμόλυνση με τον συγκεκριμένο οργανισμό ή οποιονδήποτε 
από τους διαβιβαστές του.» 

διάβαζε:  «Τα συγκεκριμένα φυτά που διακινούνται διαμέσου ή εντός οριοθετημένων περιοχών μεταφέρονται σε κλειστούς 
περιέκτες ή συσκευασίες, γεγονός που αποτρέπει τη μόλυνση από τον συγκεκριμένο οργανισμό ή οποιονδήποτε από 
τους φορείς του.». 

Στη σελίδα 43, στο άρθρο 9 παράγραφος 7: 

αντί:  «μετακινούνται» 

διάβαζε:  «διακινούνται». 

Στη σελίδα 43, στο άρθρο 10 παράγραφος 1: 

αντί:  «μετακινήθηκαν» 

διάβαζε:  «διακινήθηκαν». 

Στη σελίδα 43, στο άρθρο 10 παράγραφος 2: 

αντί:  «μετακινήθηκαν» 

διάβαζε:  «διακινήθηκαν». 

Στη σελίδα 43, στο άρθρο 11 στον τίτλο: 

αντί:  «μετακινήσεις» 

διάβαζε:  «διακινήσεις». 
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Στη σελίδα 43, στο άρθρο 11 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο: 

αντί:  «μετακινούνται» 

διάβαζε:  «διακινούνται». 

Στη σελίδα 43, στο άρθρο 11 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α): 

αντί:  «μετακινούνται» 

διάβαζε:  «διακινούνται». 

Στη σελίδα 43, στο άρθρο 11 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β): 

αντί:  «μετακινούνται» 

διάβαζε:  «διακινούνται». 

Στη σελίδα 44, στο άρθρο 11 παράγραφος 3: 

αντί:  «Η ένταση των ελέγχων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 βασίζεται στον κίνδυνο τα φυτά να μεταφέρουν τον 
συγκεκριμένο οργανισμό ή τους γνωστούς ή τους δυνητικούς διαβιβαστές του, λαμβανομένων υπόψη της 
προέλευσης των παρτίδων, του βαθμού ευπάθειας των φυτών και της συμμόρφωσης του επαγγελματία χειριστή που 
είναι αρμόδιος για τη μετακίνηση με την παρούσα απόφαση και οποιοδήποτε άλλο μέτρο έχει ληφθεί για τον 
περιορισμό ή την εξάλειψη του συγκεκριμένου οργανισμού.» 

διάβαζε:  «Η ένταση των ελέγχων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 βασίζεται στον κίνδυνο τα φυτά να μεταφέρουν τον 
συγκεκριμένο οργανισμό ή τους γνωστούς ή τους δυνητικούς φορείς του, λαμβανομένων υπόψη της προέλευσης 
των παρτίδων, του βαθμού ευπάθειας των φυτών και της συμμόρφωσης του επαγγελματία χειριστή που είναι 
αρμόδιος για τη διακίνηση με την παρούσα απόφαση και οποιοδήποτε άλλο μέτρο έχει ληφθεί για τον περιορισμό ή 
την εξάλειψη του συγκεκριμένου οργανισμού.». 

Στη σελίδα 44, στο άρθρο 13 δεύτερη περίοδος: 

αντί:  «διαβιβαστών» 

διάβαζε:  «φορέων». 

Στη σελίδα 44, στο άρθρο 14 στον τίτλο: 

αντί:  «εκθέσεων» 

διάβαζε:  «έκθεσης». 

Στη σελίδα 45, στο άρθρο 15 στον τίτλο: 

αντί:  «εισόδου» 

διάβαζε:  «εισαγωγής». 

Στη σελίδα 45, στο άρθρο 15 πρώτο εδάφιο: 

αντί:  «είσοδος» 

διάβαζε:  «εισαγωγή». 
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Στη σελίδα 45, στο άρθρο 15 δεύτερο εδάφιο: 

αντί:  «μετακινούνται» 

διάβαζε:  «διακινούνται». 

Στη σελίδα 45, στο άρθρο 16 στον τίτλο: 

αντί:  «Είσοδος» 

διάβαζε:  «Εισαγωγή». 

Στη σελίδα 45, στο άρθρο 16 στοιχείο α): 

αντί:  «η εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας» 

διάβαζε:  «ο εθνικός οργανισμός προστασίας φυτών». 

Στη σελίδα 45, στο άρθρο 16 στοιχείο β): 

αντί:  «φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό» 

διάβαζε:  «πιστοποιητικό φυτοϋγείας». 

Στη σελίδα 45, στο άρθρο 17 στον τίτλο: 

αντί:  «Είσοδος» 

διάβαζε:  «Εισαγωγή». 

Στη σελίδα 45, στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο α): 

αντί:  «φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό» 

διάβαζε:  «πιστοποιητικό φυτοϋγείας». 

Στη σελίδα 45, στο άρθρο 17 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο: 

αντί:  «Εάν τα συγκεκριμένα φυτά κατάγονται από περιοχή απαλλαγμένη από τον συγκεκριμένο οργανισμό, όπως 
βεβαιώνεται από την οικεία εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα 
φυτοϋγειονομικά μέτρα, πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:» 

διάβαζε:  «Εάν τα συγκεκριμένα φυτά κατάγονται από περιοχή απαλλαγμένη από τον συγκεκριμένο οργανισμό, όπως 
βεβαιώνεται από τον οικείο εθνικό οργανισμό προστασίας φυτών σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα φυτοϋγειο
νομικών μέτρων, πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:». 

Στη σελίδα 45, στο άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο α): 

αντί:  «η εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας» 

διάβαζε:  «ο εθνικός οργανισμός προστασίας φυτών». 

Στη σελίδα 45, στο άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο β): 

αντί:  «φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό [στο σημείο “Τόπος καταγωγής”]» 

διάβαζε:  «πιστοποιητικό φυτοϋγείας [στο σημείο “Τόπος καταγωγής”]». 
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Στη σελίδα 45, στο άρθρο 17 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο: 

αντί:  «φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό» 

διάβαζε:  «πιστοποιητικό φυτοϋγείας». 

Στη σελίδα 45, στο άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο β): 

αντί:  «η εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας» 

διάβαζε:  «ο εθνικός οργανισμός προστασίας φυτών». 

Στη σελίδα 46, στο άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο γ): 

αντί:  «οι φυτοϋγειονομικές αγωγές για την καταπολέμηση των διαβιβαστών του συγκεκριμένου οργανισμού εφαρμόζονται 
στον τόπο και τη ζώνη του, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4 στοιχείο γ)·» 

διάβαζε:  «οι φυτοϋγειονομικοί χειρισμοί για την καταπολέμηση των φορέων του συγκεκριμένου οργανισμού εφαρμόζονται 
στον τόπο και τη ζώνη του, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4 στοιχείο γ)·». 

Στη σελίδα 46, στο άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο ε): 

αντί:  «διαβιβαστές» 

διάβαζε:  «φορείς». 

Στη σελίδα 46, στο άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο στ): 

αντί:  «οπτικό» 

διάβαζε:  «μακροσκοπικό». 

Στη σελίδα 46, στο άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο ζ): 

αντί:  «αμέσως πριν από την εξαγωγή, οι παρτίδες των συγκεκριμένων φυτών υποβλήθηκαν σε φυτοϋγειονομικές αγωγές 
για την καταπολέμηση των γνωστών διαβιβαστών του συγκεκριμένου οργανισμού.» 

διάβαζε:  «αμέσως πριν από την εξαγωγή, οι παρτίδες των συγκεκριμένων φυτών υποβλήθηκαν σε φυτοϋγειονομικούς 
χειρισμούς για την καταπολέμηση των γνωστών φορέων του συγκεκριμένου οργανισμού.». 

Στη σελίδα 46, στο άρθρο 17 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο: 

αντί:  «φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό» 

διάβαζε:  «πιστοποιητικό φυτοϋγείας». 

Στη σελίδα 46, στο άρθρο 17 παράγραφος 4 στοιχείο α): 

αντί:  «έχει χαρακτηριστεί από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας ως απαλλαγμένος από τον συγκεκριμένο οργανισμό 
και τους διαβιβαστές του, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα·» 

διάβαζε:  «έχει χαρακτηριστεί από τον εθνικό οργανισμό προστασίας φυτών ως απαλλαγμένος από τον συγκεκριμένο 
οργανισμό και τους φορείς του, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα φυτοϋγειονομικών μέτρων·». 

Στη σελίδα 46, στο άρθρο 17 παράγραφος 4 στοιχείο β): 

αντί:  «διαβιβαστές» 

διάβαζε:  «φορείς». 
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Στη σελίδα 46, στο άρθρο 17 παράγραφος 4 στοιχείο γ): 

αντί:  «περικλείεται από ζώνη πλάτους 200 μέτρων η οποία έχει διαπιστωθεί, κατόπιν επίσημου οπτικού ελέγχου, και στην 
περίπτωση υπόνοιας παρουσίας του συγκεκριμένου οργανισμού, κατόπιν δειγματοληψίας και δοκιμών, ότι είναι 
απαλλαγμένη από τον συγκεκριμένο οργανισμό και υπόκειται στην κατάλληλη φυτοϋγειονομική αγωγή για την 
καταπολέμηση των διαβιβαστών του συγκεκριμένου οργανισμού· οι αγωγές αυτές είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν, 
κατά περίπτωση, αφαίρεση φυτών.» 

διάβαζε:  «περικλείεται από ζώνη πλάτους 200 μέτρων η οποία έχει διαπιστωθεί, κατόπιν επίσημου μακροσκοπικού ελέγχου, 
και στην περίπτωση υπόνοιας παρουσίας του συγκεκριμένου οργανισμού, κατόπιν δειγματοληψίας και δοκιμών, ότι 
είναι απαλλαγμένη από τον συγκεκριμένο οργανισμό και υπόκειται στον κατάλληλο φυτοϋγειονομικό χειρισμό για 
την καταπολέμηση των φορέων του συγκεκριμένου οργανισμού· οι χειρισμοί αυτοί είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν, 
κατά περίπτωση, αφαίρεση φυτών.». 

Στη σελίδα 46, στο άρθρο 17 παράγραφος 4 στοιχείο δ): 

αντί:  «υπόκειται σε κατάλληλες φυτοϋγειονομικές αγωγές για να παραμείνει απαλλαγμένος από διαβιβαστές του 
συγκεκριμένου οργανισμού· οι αγωγές αυτές είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, αφαίρεση φυτών.» 

διάβαζε:  «υπόκειται σε κατάλληλους φυτοϋγειονομικούς χειρισμούς για να παραμείνει απαλλαγμένος από φορείς του 
συγκεκριμένου οργανισμού· οι χειρισμοί αυτοί είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, αφαίρεση φυτών.». 

Στη σελίδα 46, στο άρθρο 17 παράγραφος 4 στοιχείο στ): 

αντί:  «διαβιβαστές» 

διάβαζε:  «φορείς». 

Στη σελίδα 47, στο άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο α): 

αντί:  «οπτικό» 

διάβαζε:  «μακροσκοπικό». 

Στη σελίδα 47, στο άρθρο 18 παράγραφος 3 στοιχείο α): 

αντί:  «οπτικό» 

διάβαζε:  «μακροσκοπικό». 

Στη σελίδα 48, στο παράρτημα I στον τίτλο: 

αντί:  «στα ευρωπαϊκά και μη ευρωπαϊκά απομονωθέντα στελέχη» 

διάβαζε:  «στις ευρωπαϊκές και μη ευρωπαϊκές απομονώσεις». 

Στη σελίδα 53, στο παράρτημα II στον τίτλο: 

αντί:  «στα ευρωπαϊκά απομονωθέντα στελέχη» 

διάβαζε:  «στις ευρωπαϊκές απομονώσεις».  
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/789 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 18ης Μαΐου 2015 

σχετικά με μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του οργανισμού 
Xylella fastidiosa (Wells et al.) 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2015) 3415] 

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 την τέταρτη περίοδο του άρθρου 16 παράγραφος 3, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1)  Με βάση τους ελέγχους που διενήργησε η Επιτροπή και τις κοινοποιήσεις των ιταλικών αρχών σχετικά με νέες εστίες, τα 
μέτρα που προβλέπονται στην εκτελεστική απόφαση 2014/87/ΕΕ της Επιτροπής (2) θα πρέπει να ενισχυθούν. 

(2)  Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (στο εξής «η Αρχή») δημοσίευσε, στις 6 Ιανουαρίου 2015, 
επιστημονική γνώμη σχετικά με τον κίνδυνο που αποτελεί για την υγεία των φυτών ο οργανισμός Xylella fastidiosa 
(Wells et al.) (στο εξής «ο συγκεκριμένος οργανισμός») στο έδαφος της ΕΕ, καθώς και σχετικά με την ταυτοποίηση και 
την αξιολόγηση των επιλογών μείωσης του κινδύνου (3). Στην εν λόγω γνώμη προσδιορίζεται ένας κατάλογος ειδών 
φυτών τα οποία είναι ευπαθή στα ευρωπαϊκά και μη ευρωπαϊκά απομονωθέντα στελέχη του συγκεκριμένου οργανισμού. 
Επιπλέον, στις 20 Μαρτίου 2015, η Αρχή δημοσίευσε επιστημονική έκθεση σχετικά με την κατηγοριοποίηση των εν 
λόγω φυτών που προορίζονται για φύτευση, εκτός από τους σπόρους, ανάλογα με τον κίνδυνο εισαγωγής του 
συγκεκριμένου οργανισμού. Η έκθεση κατηγοριοποιεί τα είδη των φυτών για τα οποία έχει επιβεβαιωθεί έως τώρα ότι 
είναι ευπαθή στα ευρωπαϊκά και μη ευρωπαϊκά απομονωθέντα στελέχη του συγκεκριμένου οργανισμού ανάλογα με το 
είδος της λοίμωξης, δηλαδή φυσική λοίμωξη, πειραματική λοίμωξη που μεταδίδεται με διαβιβαστές ή αγνώστου τύπου 
λοίμωξη (στο εξής «συγκεκριμένα φυτά»). Ο εν λόγω κατάλογος είναι μεγαλύτερος από τον κατάλογο που καθορίζεται 
στην εκτελεστική απόφαση 2014/497/ΕΕ της Επιτροπής (4). Επομένως, κρίνεται σκόπιμο η παρούσα απόφαση να 
εφαρμόζεται σε μεγαλύτερο κατάλογο ειδών από εκείνον της εκτελεστικής απόφασης 2014/497/ΕΕ. Ωστόσο, για να 
εξασφαλιστεί η αναλογικότητα, ορισμένα μέτρα θα πρέπει να εφαρμόζονται στα είδη των φυτών που είναι ευπαθή στα 
ευρωπαϊκά απομονωθέντα στελέχη του συγκεκριμένου οργανισμού (στο εξής «φυτά-ξενιστές»). Από την άποψη αυτή, ενώ 
στη γνώμη της EFSA της 6ης Ιανουαρίου 2015 υπογραμμίζεται η αβεβαιότητα όσον αφορά το φάσμα των ειδών των 
φυτών λόγω του ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, τα αποτελέσματα των ερευνών που διενήργησαν οι ιταλικές 
αρχές έχουν επιβεβαιώσει την ικανότητα ορισμένων συγκεκριμένων φυτών να αποτελούν «φυτά-ξενιστές». 

(3)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διενεργούν ετήσιες έρευνες σχετικά με την παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού στο 
έδαφός τους και να εξασφαλίζουν την ενημέρωση των επαγγελματιών χειριστών σχετικά με την πιθανή παρουσία του και 
τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν. 

(4)  Με σκοπό την εξάλειψη του συγκεκριμένου οργανισμού και την αποτροπή της περαιτέρω εξάπλωσής του στην υπόλοιπη 
Ένωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίζουν οριοθετημένες περιοχές οι οποίες αποτελούνται από την προσβεβλημένη 
ζώνη και μια ζώνη ασφαλείας και να εφαρμόζουν μέτρα εξάλειψης. Λόγω της τρέχουσας κατάστασης στον Νότο της 
Ιταλίας, η προσβεβλημένη ζώνη της οριοθετημένης περιοχής που όρισαν οι ιταλικές αρχές θα πρέπει να καλύπτει, 
τουλάχιστον, όλη την επαρχία Lecce. Με σκοπό να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης του συγκεκριμένου 
οργανισμού εκτός της οριοθετημένης περιοχής [προσβεβλημένη ζώνη], η ζώνη ασφαλείας θα πρέπει να έχει πλάτος 
10 km. 
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(5)  Σε περίπτωση μεμονωμένων εμφανίσεων του συγκεκριμένου οργανισμού δεν θα πρέπει να απαιτείται ο καθορισμός 
οριοθετημένης περιοχής αν ο συγκεκριμένος οργανισμός είναι δυνατόν να εξαλειφθεί από τα φυτά στα οποία 
εντοπίστηκε. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να λαμβάνονται άμεσα μέτρα ώστε να διαπιστώνεται αν έχουν προσβληθεί 
και άλλα φυτά. 

(6)  Λαμβανομένης υπόψη της επιδημιολογίας του συγκεκριμένου οργανισμού και του κινδύνου περαιτέρω εξάπλωσής του 
στην υπόλοιπη Ένωση, θα πρέπει να απαγορεύεται η φύτευση των φυτών-ξενιστών στην προσβεβλημένη ζώνη, εκτός από 
τους τόπους οι οποίοι έχουν φυσική προστασία ενάντια στην είσοδο του συγκεκριμένου οργανισμού μέσω των 
διαβιβαστών του. Αυτό είναι σημαντικό και για την πρόληψη της λοίμωξης των φυτών-ξενιστών από τον συγκεκριμένο 
οργανισμό εντός της οριοθετημένης περιοχής. 

(7)  Στην επαρχία Lecce, ο συγκεκριμένος οργανισμός έχει ήδη εξαπλωθεί ευρύτατα. Εάν υπάρχουν αποδείξεις από τις οποίες 
προκύπτει ότι σε ορισμένα μέρη της εν λόγω περιοχής η παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού υπερβαίνει τα δύο 
χρόνια και η εξάλειψή του δεν είναι πλέον δυνατή, ο αρμόδιος επίσημος φορέας θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 
εφαρμόσει μέτρα περιορισμού, αντί των μέτρων εξάλειψης, ώστε να προστευτούν τουλάχιστον οι τόποι παραγωγής, τα 
φυτά με ιδιαίτερη πολιτιστική, κοινωνική και επιστημονική αξία, καθώς και τα όρια με το υπόλοιπο έδαφος της Ένωσης. 
Σκοπός των μέτρων περιορισμού θα πρέπει να είναι η ελαχιστοποίηση του βακτηριδιακού μολύσματος στην εν λόγω 
περιοχή και η διατήρηση του πληθυσμού των διαβιβαστών στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. 

(8)  Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία του υπόλοιπου εδάφους της Ένωσης από τον συγκεκριμένο 
οργανισμό, λαμβανομένης υπόψη της πιθανής εξάπλωσης του συγκεκριμένου οργανισμού που οφείλεται σε φυσικά μέσα 
ή μέσα που συνδέονται με τον άνθρωπο, εκτός από τη μετακίνηση των συγκεκριμένων φυτών προς φύτευση, είναι 
σκόπιμο να οριστεί μια ζώνης επιτήρησης σε άμεση συνέχεια της ζώνης ασφαλείας η οποία περιβάλλει την προσβε
βλημένη ζώνη στην επαρχία Lecce. 

(9)  Τα φυτά τα οποία είναι γνωστό ότι είναι ευπαθή στον συγκεκριμένο οργανισμό τα οποία έχουν καλλιεργηθεί, έστω για 
ένα μέρος της ζωής τους, σε οριοθετημένη περιοχή, ή τα οποία μετακινήθηκαν μέσω τέτοιας περιοχής, είναι πιθανότερο 
να έχουν μολυνθεί από τον εν λόγω οργανισμό. Επομένως, η μετακίνηση των εν λόγω φυτών θα πρέπει να υπόκειται σε 
ειδικές απαιτήσεις ώστε να προληφθεί η περαιτέρω εξάπλωση του συγκεκριμένου οργανισμού. Για να διευκολυνθεί η 
έγκαιρη ανίχνευση της πιθανής παρουσίας του συγκεκριμένου οργανισμού εκτός της οριοθετημένης περιοχής, θα πρέπει 
να τεθούν απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας για τη μετακίνηση των φυτών που είναι γνωστό ότι είναι ευπαθή στον 
συγκεκριμένο οργανισμό εκτός των οριοθετημένων περιοχών. 

(10) Για να είναι δυνατή μια επιθεώρηση παρακολούθησης στον τόπο προορισμού των φυτών προς φύτευση που μετακι
νούνται εκτός των οριοθετημένων περιοχών, ο αρμόδιος επίσημος φορέας του τόπου καταγωγής και ο αρμόδιος 
επίσημος φορέας του τόπου προορισμού θα πρέπει να ενημερώνονται αμέσως από τους επαγγελματίες χειριστές για τη 
μετακίνηση κάθε παρτίδας συγκεκριμένων φυτών τα οποία έχουν καλλιεργηθεί, έστω και για ένα μέρος της ζωής τους, σε 
οριοθετημένη περιοχή. 

(11) Για να εξασφαλιστεί η αυστηρή παρακολούθηση της μετακίνησης φυτών προς φύτευση που κατάγονται από τις οριοθε
τημένες περιοχές και η αποτελεσματική επιτήρηση των τόπων στους οποίους ο φυτοϋγειονομικός κίνδυνος εξαιτίας του 
συγκεκριμένου οργανισμού είναι υψηλός, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες 
για τους τόπους παραγωγής οι οποίοι βρίσκονται στις οριοθετημένες περιοχές. Επομένως, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
καταρτίσουν και να επικαιροποιούν κατάλογο με όλους τους τόπους που βρίσκονται σε οριοθετημένες περιοχές στο 
έδαφός τους, στους οποίους καλλιεργούνται συγκεκριμένα φυτά και να διαβιβάσουν τον κατάλογο αυτό στην Επιτροπή 
και τα άλλα κράτη μέλη. Η Επιτροπή θα διαθέσει στα κράτη μέλη μια σύνθεση όλων των καταλόγων αυτών. 

(12)  Θα πρέπει να διενεργούνται επίσημοι έλεγχοι ώστε να διασφαλίζεται ότι τα συγκεκριμένα φυτά μετακινούνται εκτός των 
οριοθετημένων περιοχών μόνο σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση. 

(13)  Λαμβανομένης υπόψη της φύσης του συγκεκριμένου οργανισμού, τα συγκεκριμένα φυτά καταγωγής τρίτης χώρας στην 
οποία δεν έχει εμφανιστεί ο συγκεκριμένος οργανισμός θα πρέπει, κατά την εισαγωγή τους στην Ένωση, να συνοδεύονται 
από φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό το οποίο θα περιλαμβάνει συμπληρωματική δήλωση με την οποία θα βεβαιώνεται 
ότι η εν λόγω χώρα είναι απαλλαγμένη από τον συγκεκριμένο οργανισμό. 

(14)  Για να εξασφαλιστεί ότι συγκεκριμένα φυτά που εισάγονται στην Ένωση από τρίτες χώρες, στις οποίες είναι γνωστή η 
παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού, είναι απαλλαγμένα από τον συγκεκριμένο οργανισμό, θα πρέπει τα εν λόγω 
φυτά να υπόκεινται σε απαιτήσεις για την εισαγωγή τους στην Ένωση οι οποίες να είναι ανάλογες με εκείνες που 
καθορίζονται για τη μετακίνηση συγκεκριμένων φυτών που κατάγονται από οριοθετημένες περιοχές. 
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(15)  Από τον Οκτώβριο του 2014 έχει ανακοπεί η είσοδος στην Ένωση μεγάλου αριθμού φυτών Coffea προς φύτευση, εκτός 
των σπόρων, καταγωγής από την Κόστα Ρίκα ή την Ονδούρα στα οποία διαπιστώθηκε η παρουσία του συγκεκριμένου 
οργανισμού. Επομένως, συνάγεται ότι οι διαδικασίες έκδοσης φυτοϋγειονομικού πιστοποιητικού στην Κόστα Ρίκα ή την 
Ονδούρα δεν επαρκούν για να εξασφαλίσουν ότι οι αποστολές φυτών Coffea είναι απαλλαγμένες από τον συγκεκριμένο 
οργανισμό. Κατά συνέπεια, λόγω της μεγάλης πιθανότητας εγκατάστασης του συγκεκριμένου οργανισμού στην Ένωση, 
της απουσίας οποιασδήποτε αποτελεσματικής αγωγής μετά τη λοίμωξη των συγκεκριμένων φυτών, καθώς και των πολύ 
σημαντικών οικονομικών συνεπειών για την Ένωση, θα πρέπει να απαγορευτεί η είσοδος στην Ένωση φυτών Coffea προς 
φύτευση, εκτός των σπόρων, καταγωγής από την Κόστα Ρίκα ή την Ονδούρα. 

(16)  Η εκτελεστική απόφαση 2014/497/ΕΕ θα πρέπει να καταργηθεί. 

(17)  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 

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

α)  «συγκεκριμένος οργανισμός»: ευρωπαϊκά και μη ευρωπαϊκά απομονωθέντα στελέχη του οργανισμού Xylella fastidiosa (Wells 
et al.)· 

β) «συγκεκριμένα φυτά»: όλα τα φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων, τα οποία ανήκουν στα γένη ή τα είδη που απαριθ
μούνται στο παράρτημα I· 

γ)  «φυτά-ξενιστές»: όλα τα συγκεκριμένα φυτά τα οποία ανήκουν στα γένη ή τα είδη που απαριθμούνται στο παράρτημα II· 

δ)  «επαγγελματίας χειριστής»: οποιοδήποτε πρόσωπο εμπλέκεται επαγγελματικά σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες 
δραστηριότητες που αφορούν φυτά: 

i)  φύτευση· 

ii)  αναπαραγωγή· 

iii)  παραγωγή, στην οποία περιλαμβάνεται η καλλιέργεια, ο πολλαπλασιασμός και η συντήρηση· 

iv)  είσοδος και μετακίνηση εντός ή εκτός του εδάφους της Ένωσης· 

v)  διαθεσιμότητα στην αγορά.  

Άρθρο 2 

Ανίχνευση ή υπόνοια παρουσίας του συγκεκριμένου οργανισμού 

1. Οποιοδήποτε πρόσωπο υποψιάζεται ή αντιλαμβάνεται την παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού ενημερώνει αμέσως 
τον αρμόδιο επίσημο φορέα και του παρέχει όλες τις πληροφορίες που αφορούν την παρουσία ή την υπόνοια παρουσίας του 
συγκεκριμένου οργανισμού. 

2. Ο αρμόδιος επίσημος φορέας καταχωρίζει αμέσως την πληροφορία αυτή. 

3. Εάν ο αρμόδιος επίσημος φορέας έχει ενημερωθεί σχετικά με την παρουσία ή την υπόνοια παρουσίας του συγκεκριμένου 
οργανισμού, λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να επιβεβαιώσει την παρουσία ή την υπόνοια παρουσίας. 
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4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οποιοδήποτε πρόσωπο έχει υπό τον έλεγχό του φυτά τα οποία μπορεί να μολυνθούν 
από τον συγκεκριμένο οργανισμό ενημερώνεται αμέσως για την παρουσία ή την υπόνοια παρουσίας του συγκεκριμένου 
οργανισμού, τις πιθανές συνέπειες και τους κινδύνους και τα μέτρα τα οποία πρόκειται να ληφθούν. 

Άρθρο 3 

Έρευνες για τον συγκεκριμένο οργανισμό στο έδαφος των κρατών μελών 

Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν ετήσιες έρευνες για την παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού στα συγκεκριμένα φυτά στο 
έδαφός τους. 

Οι έρευνες αυτές πραγματοποιούνται από τον αρμόδιο επίσημο φορέα, ή υπό την επίσημη εποπτεία του αρμόδιου επίσημου 
φορέα. Συνίστανται σε οπτικές εξετάσεις και, σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες λοίμωξης από τον συγκεκριμένο οργανισμό, 
σε συλλογή δειγμάτων και στην πραγματοποίηση δοκιμών. Οι εν λόγω έρευνες βασίζονται σε έγκυρες επιστημονικές και τεχνικές 
αρχές και διενεργούνται σε κατάλληλες εποχές του χρόνου όσον αφορά τη δυνατότητα ανίχνευσης του συγκεκριμένου 
οργανισμού. Οι εν λόγω έρευνες λαμβάνουν υπόψη τα διαθέσιμα επιστημονικά και τεχνικά στοιχεία, τη βιολογία του 
συγκεκριμένου οργανισμού και των διαβιβαστών του, την παρουσία και τη βιολογία των συγκεκριμένων φυτών, καθώς και 
οποιεσδήποτε άλλες κατάλληλες πληροφορίες, όσον αφορά την παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού. 

Άρθρο 4 

Καθορισμός οριοθετημένων περιοχών 

1. Εάν η παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού επιβεβαιωθεί, το οικείο κράτος μέλος οριοθετεί χωρίς καθυστέρηση την 
περιοχή σύμφωνα με την παράγραφο 2, στο εξής «οριοθετημένη περιοχή». 

2. Η οριοθετημένη περιοχή αποτελείται από την προσβεβλημένη ζώνη και μια ζώνη ασφαλείας. 

Η προσβεβλημένη ζώνη περιλαμβάνει όλα τα φυτά για τα οποία είναι γνωστό ότι έχουν προσβληθεί από τον συγκεκριμένο 
οργανισμό, όλα τα φυτά που παρουσιάζουν συμπτώματα που υποδεικνύουν πιθανή λοίμωξη από τον εν λόγω οργανισμό, και 
όλα τα άλλα φυτά που ενδέχεται να έχουν προσβληθεί από τον εν λόγω οργανισμό, λόγω της εγγύτητάς τους προς τα προσβε
βλημένα φυτά, ή λόγω της κοινής πηγής παραγωγής, εάν είναι γνωστή, με προσβεβλημένα φυτά ή φυτά που παράγονται από 
αυτά. 

Όσον αφορά την παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού στην επαρχία Lecce, η προσβεβλημένη ζώνη περιλαμβάνει 
τουλάχιστον ολόκληρη την επαρχία. 

Η ζώνη ασφαλείας έχει πλάτος τουλάχιστον 10 km, γύρω από την προσβεβλημένη ζώνη. 

Η ακριβής οριοθέτηση των ζωνών βασίζεται σε έγκυρες επιστημονικές αρχές, στη βιολογία του συγκεκριμένου οργανισμού και 
των διαβιβαστών του, στις διαστάσεις της λοίμωξης, στην παρουσία διαβιβαστών και στην κατανομή των συγκεκριμένων φυτών 
στην οικεία περιοχή. 

3. Εάν επιβεβαιωθεί η παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού στη ζώνη ασφαλείας, τα όρια της προσβεβλημένης ζώνης 
και της ζώνης ασφαλείας επανεξετάζονται αμέσως και τροποποιούνται ανάλογα. 

4. Με βάση τις κοινοποιήσεις των κρατών μελών σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/917/ΕΕ της Επιτροπής (1), η 
Επιτροπή καταρτίζει και επικαιροποιεί κατάλογο με τις οριοθετημένες περιοχές, τον οποίο διαβιβάζει στα κράτη μέλη. 

5. Εάν, βάσει των ερευνών που αναφέρονται στο άρθρο 3 και της παρακολούθησης που αναφέρεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 7, ο συγκεκριμένος οργανισμός δεν ανιχνεύεται σε οριοθετημένη περιοχή για περίοδο πέντε ετών, η εν λόγω 
οριοθέτηση μπορεί να καταργηθεί. Στις περιπτώσεις αυτές, το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη 
μέλη. 
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(1) Εκτελεστική απόφαση 2014/917/ΕΕ της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων για την 
εφαρμογή της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη γνωστοποίηση της παρουσίας επιβλαβών οργανισμών και των μέτρων που 
ελήφθησαν ή πρόκειται να ληφθούν από τα κράτη μέλη (ΕΕ L 360 της 17.12.2014, σ. 59). 



6. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, το κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να μην καθορίσει αμέσως οριοθετημένη 
περιοχή, εάν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α)  υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο συγκεκριμένος οργανισμός έχει πρόσφατα εισέλθει στην περιοχή με τα φυτά στα 
οποία εντοπίστηκε· 

β)  υπάρχει ένδειξη ότι τα φυτά αυτά μολύνθηκαν πριν από την είσοδό τους στην οικεία περιοχή· 

γ)  δεν έχουν ανιχνευτεί διαβιβαστές που μεταφέρουν τον συγκεκριμένο οργανισμό, βάσει δοκιμών οι οποίες διενεργούνται με 
διεθνώς επικυρωμένες μεθόδους δοκιμών πλησίον των εν λόγω φυτών. 

7. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 6, το κράτος μέλος: 

α)  διενεργεί ετήσια έρευνα επί δύο τουλάχιστον έτη για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν φυτά τα οποία έχουν μολυνθεί, εκτός από 
εκείνα στα οποία εντοπίστηκε για πρώτη φορά ο συγκεκριμένος οργανισμός· 

β)  με βάση την εν λόγω έρευνα, το κράτος μέλος κρίνει κατά πόσον υπάρχει ανάγκη να καθορίσει οριοθετημένη περιοχή· 

γ)  κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη την αιτιολόγηση για τον μη καθορισμό οριοθετημένης περιοχής και το 
αποτέλεσμα της έρευνας που αναφέρεται στο στοιχείο α) μόλις αυτό γίνει διαθέσιμο. 

Άρθρο 5 

Απαγόρευση σχετικά με τη φύτευση φυτών-ξενιστών στις προσβεβλημένες ζώνες 

Η φύτευση φυτών-ξενιστών σε προσβεβλημένες ζώνες απαγορεύεται, εκτός από τους τόπους οι οποίοι έχουν φυσική προστασία 
ενάντια στην εισαγωγή του συγκεκριμένου οργανισμού από τους διαβιβαστές του. 

Άρθρο 6 

Μέτρα εξάλειψης 

1. Το κράτος μέλος που έχει καθορίσει την οριοθετημένη περιοχή που αναφέρεται στο άρθρο 4 λαμβάνει στην περιοχή αυτή 
τα μέτρα που ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 11. 

2. Το οικείο κράτος μέλος, σε ακτίνα 100 m γύρω από τα φυτά τα οποία έχουν υποβληθεί σε δοκιμές και έχει διαπιστωθεί 
ότι έχουν προσβληθεί από τον συγκεκριμένο οργανισμό, αφαιρεί αμέσως: 

α)  τα φυτά-ξενιστές, ανεξάρτητα από την κατάσταση της υγείας τους· 

β)  τα φυτά που είναι γνωστό ότι έχουν μολυνθεί από τον συγκεκριμένο οργανισμό· 

γ)  τα φυτά που παρουσιάζουν συμπτώματα που υποδεικνύουν πιθανή λοίμωξη από τον εν λόγω οργανισμό ή για τα οποία 
υπάρχει υπόνοια ότι μπορεί να έχουν μολυνθεί από τον εν λόγω οργανισμό. 

3. Το οικείο κράτος μέλος πραγματοποιεί δειγματοληψίες και υποβάλλει σε δοκιμή τα συγκεκριμένα φυτά σε ακτίνα 100 m 
γύρω από κάθε μολυσμένο φυτό, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα ISPM αριθ. 31 (1). 

4. Το οικείο κράτος μέλος εφαρμόζει κατάλληλες φυτοϋγειονομικές αγωγές πριν από την αφαίρεση των φυτών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 κατά των διαβιβαστών του συγκεκριμένου οργανισμού και των φυτών που μπορεί να είναι 
ξενιστές των εν λόγω διαβιβαστών. Οι αγωγές αυτές είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, αφαίρεση φυτών. 

5. Το οικείο κράτος μέλος καταστρέφει, επιτόπου ή σε παρακείμενη τοποθεσία η οποία προσδιορίζεται για τον σκοπό αυτό 
εντός της προσβεβλημένης ζώνης, τα φυτά και τα μέρη των φυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 με τέτοιον τρόπο ώστε 
να εξασφαλίζεται ότι αποτρέπεται η εξάπλωση του συγκεκριμένου οργανισμού. 
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(1) Μεθοδολογίες για τον δειγματοληπτικό έλεγχο αποστολών — Πρότυπο αναφοράς ISPM αριθ. 31 από τη γραμματεία της διεθνούς σύμβασης για 
την προστασία των φυτών, Ρώμη. Δημοσιεύτηκε το 2008. 



6. Το οικείο κράτος μέλος διενεργεί τις κατάλληλες έρευνες με σκοπό να διαπιστωθεί η προέλευση της λοίμωξης. Διερευνά 
την προέλευση των συγκεκριμένων φυτών που συνδέονται με το συγκεκριμένο κρούσμα, καθώς και εκείνων τα οποία μπορεί να 
έχουν μετακινηθεί πριν από τον καθορισμό της οριοθετημένης περιοχής. Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών διαβιβάζονται 
στα κράτη μέλη από τα οποία προέρχονται τα εν λόγω φυτά, στα κράτη μέλη διά μέσου των οποίων διακινήθηκαν τα εν λόγω 
φυτά και στα κράτη μέλη στα οποία μεταφέρθηκαν τα εν λόγω φυτά. 

7. Το οικείο κράτος μέλος παρακολουθεί την παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού με ετήσιες έρευνες στις κατάλληλες 
χρονικές περιόδους. Πραγματοποιεί οπτικούς ελέγχους των συγκεκριμένων φυτών, δειγματοληψίες και δοκιμές στα φυτά που 
παρουσιάζουν συμπτώματα, καθώς και στα φυτά που δεν παρουσιάζουν συμπτώματα αλλά βρίσκονται κοντά σε εκείνα που 
παρουσιάζουν συμπτώματα. 

Στις ζώνες ασφαλείας, η επιτηρούμενη περιοχή βασίζεται σε ένα πλέγμα το οποίο διαιρείται σε τετράγωνα των 
100 m × 100 m. Οπτικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε καθένα από τα τετράγωνα αυτά. 

8. Το οικείο κράτος μέλος μεριμνά για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την απειλή από τον συγκεκριμένο 
οργανισμό και σχετικά με τα μέτρα που έχουν εγκριθεί για την αποτροπή της εισαγωγής και της εξάπλωσής του στην Ένωση. 
Τοποθετεί πινακίδες οδικής σήμανσης οι οποίες δηλώνουν τα όρια των αντίστοιχων οριοθετημένων περιοχών. 

9. Το οικείο κράτος μέλος λαμβάνει, όπου ενδείκνυται, μέτρα για την αντιμετώπιση κάθε ιδιαιτερότητας ή περιπλοκής που 
ευλόγως αναμένεται να αποτρέψει, να παρεμποδίσει ή να καθυστερήσει την εξάλειψη, ιδίως μέτρα που αφορούν την προσβασι
μότητα και την ικανοποιητική καταστροφή όλων των φυτών που έχουν μολυνθεί ή υπάρχει υπόνοια μόλυνσής τους, ανεξάρτητα 
από τη θέση τους, το δημόσιο ή ιδιωτικό ιδιοκτησιακό καθεστώς τους ή το άτομο ή την οντότητα που έχει την ευθύνη γι' αυτά. 

10. Το οικείο κράτος μέλος λαμβάνει οποιοδήποτε άλλο μέτρο το οποίο μπορεί να συμβάλει στην εξάλειψη του 
συγκεκριμένου οργανισμού, σύμφωνα με το πρότυπο αναφοράς ISPM αριθ. 9 (1) και εφαρμόζοντας ολοκληρωμένη προσέγγιση 
σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στο πρότυπο αναφοράς ISPM αριθ. 14 (2). 

11. Το οικείο κράτος μέλος εφαρμόζει κατάλληλες γεωργικές πρακτικές για τη διαχείριση του συγκεκριμένου οργανισμού 
και των διαβιβαστών του. 

Άρθρο 7 

Μέτρα περιορισμού 

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 6, μόνο στην επαρχία Lecce, ο αρμόδιος επίσημος φορέας του οικείου κράτους μέλους 
μπορεί να αποφασίσει την εφαρμογή μέτρων περιορισμού, όπως ορίζεται στις παραγράφους 2 έως 6 (στο εξής «περιοχή 
περιορισμού»). 

2. Το οικείο κράτος μέλος αφαιρεί αμέσως τουλάχιστον όλα τα φυτά τα οποία έχει διαπιστωθεί ότι έχουν μολυνθεί από τον 
συγκεκριμένο οργανισμό, εάν βρίσκονται σε κάποια από τις ακόλουθες τοποθεσίες: 

α)  κοντά στους τόπους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2· 

β)  κοντά σε τόπους με φυτά που έχουν ιδιαίτερη πολιτιστική, κοινωνική ή επιστημονική αξία· 

γ)  σε απόσταση 20 km από τα όρια της περιοχής περιορισμού με το υπόλοιπο έδαφος της Ένωσης. 

Λαμβάνονται επίσης όλες οι αναγκαίες προφυλάξεις για την αποφυγή της εξάπλωσης του συγκεκριμένου οργανισμού κατά τη 
διάρκεια της αφαίρεσης και μετά από αυτήν. 

3. Το οικείο κράτος μέλος πραγματοποιεί δειγματοληψίες, σε ακτίνα 100 m γύρω από τα φυτά που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 και τα οποία έχει διαπιστωθεί ότι έχουν προσβληθεί από τον συγκεκριμένο οργανισμό, και υποβάλλει σε δοκιμή 
τα φυτά-ξενιστές σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα ISPM αριθ. 31. Οι εν λόγω δοκιμές πραγματο
ποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και, τουλάχιστον, δύο φορές τον χρόνο. 

4. Το οικείο κράτος μέλος εφαρμόζει κατάλληλες φυτοϋγειονομικές αγωγές πριν από την αφαίρεση των φυτών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 για την καταπολέμηση των διαβιβαστών του συγκεκριμένου οργανισμού και των φυτών που 
μπορεί να είναι ξενιστές των εν λόγω διαβιβαστών. Οι αγωγές αυτές είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, αφαίρεση 
φυτών. 
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(1) Κατευθυντήριες γραμμές για προγράμματα εξάλειψης επιβλαβών οργανισμών — Πρότυπο αναφοράς ISPM αριθ. 9 από τη γραμματεία της 
διεθνούς σύμβασης για την προστασία των φυτών, Ρώμη. Δημοσιεύτηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2011. 

(2) Η χρήση ολοκληρωμένων μέτρων σε μια προσέγγιση συστημάτων για τη διαχείριση κινδύνων από επιβλαβείς οργανισμούς — Πρότυπο αναφοράς 
ISPM αριθ. 14 της γραμματείας της διεθνούς σύμβασης για την προστασία των φυτών, Ρώμη. Δημοσιεύτηκε στις 8 Ιανουαρίου 2014. 



5. Το οικείο κράτος μέλος καταστρέφει, επιτόπου ή σε παρακείμενη τοποθεσία η οποία προσδιορίζεται για τον σκοπό αυτό 
εντός της προσβεβλημένης ζώνης, τα φυτά και τα μέρη των φυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 με τέτοιον τρόπο ώστε 
να εξασφαλίζεται ότι αποτρέπεται η εξάπλωση του συγκεκριμένου οργανισμού. 

6. Το οικείο κράτος μέλος εφαρμόζει κατάλληλες γεωργικές πρακτικές για τη διαχείριση του συγκεκριμένου οργανισμού και 
των διαβιβαστών του. 

Άρθρο 8 

Καθορισμός ζώνης επιτήρησης στην Ιταλία 

1. Καθορίζεται ζώνη επιτήρησης πλάτους τουλάχιστον 30 km η οποία συνορεύει με την οριοθετημένη περιοχή που καλύπτει 
την προσβεβλημένη ζώνη στην επαρχία Lecce. 

2. Στη ζώνη επιτήρησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το οικείο κράτος μέλος παρακολουθεί την παρουσία του 
συγκεκριμένου οργανισμού με ετήσιες έρευνες στις κατάλληλες περιόδους κατά τη διάρκεια του έτους. Πραγματοποιεί οπτικούς 
ελέγχους των συγκεκριμένων φυτών, δειγματοληψίες και δοκιμές στα φυτά που παρουσιάζουν συμπτώματα. 

Η επιτηρούμενη περιοχή βασίζεται σε ένα πλέγμα το οποίο διαιρείται σε τετράγωνα των 100 m × 100 m. Οπτικοί έλεγχοι 
πραγματοποιούνται σε καθένα από τα τετράγωνα αυτά. 

Ο αριθμός των δειγμάτων, η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα περιλαμβάνονται στην έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 14. 

3. Το οικείο κράτος μέλος εφαρμόζει κατάλληλες γεωργικές πρακτικές για τη διαχείριση του συγκεκριμένου οργανισμού και 
των διαβιβαστών του. 

Άρθρο 9 

Μετακίνηση των συγκεκριμένων φυτών στο εσωτερικό της Ένωσης 

1. Η μετακίνηση στο εσωτερικό της Ένωσης, εντός ή εκτός των οριοθετημένων περιοχών, των συγκεκριμένων φυτών τα οποία 
καλλιεργήθηκαν, έστω για ένα μέρος της ζωής τους, σε οριοθετημένη περιοχή που έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 4, 
απαγορεύεται. 

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η μετακίνηση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί αν τα συγκεκριμένα φυτά έχουν 
καλλιεργηθεί σε τόπο ο οποίος πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α)  είναι καταχωρισμένος σύμφωνα με την οδηγία 92/90/ΕΟΚ της Επιτροπής (1)· 

β)  έχει εγκριθεί από τον αρμόδιο επίσημο φορέα ως τόπος απαλλαγμένος από τον συγκεκριμένο οργανισμό και τους 
διαβιβαστές του, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα· 

γ)  προστατεύεται με φυσικά μέσα από την εισαγωγή του συγκεκριμένου οργανισμού από τους διαβιβαστές του· 

δ)  περικλείεται από ζώνη πλάτους 200 μέτρων η οποία έχει διαπιστωθεί, κατόπιν επίσημου οπτικού ελέγχου, και, στην 
περίπτωση υπόνοιας παρουσίας του συγκεκριμένου οργανισμού, κατόπιν δειγματοληψίας και δοκιμών, ότι είναι 
απαλλαγμένη από τον συγκεκριμένο οργανισμό και υπόκειται στην κατάλληλη φυτοϋγειονομική αγωγή κατά των 
διαβιβαστών του συγκεκριμένου οργανισμού· οι αγωγές αυτές είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, αφαίρεση 
φυτών. 

ε)  υπόκειται σε κατάλληλες φυτοϋγειονομικές αγωγές για τη διατήρηση της απαλλαγής από διαβιβαστές του συγκεκριμένου 
οργανισμού· οι αγωγές αυτές είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, αφαίρεση φυτών. 

στ) υπόκειται ετησίως, μαζί με τη ζώνη που αναφέρεται στο στοιχείο δ), σε δύο τουλάχιστον επίσημες επιθεωρήσεις που διενερ
γούνται σε κατάλληλες χρονικές περιόδους· 

ζ)  καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας των συγκεκριμένων φυτών, δεν εντοπίστηκαν ούτε συμπτώματα του συγκεκριμένου 
οργανισμού ούτε διαβιβαστές του στον συγκεκριμένο τόπο ή, αν παρατηρήθηκαν ύποπτα συμπτώματα, πραγματοποιήθηκαν 
δοκιμές οι οποίες επιβεβαίωσαν την απουσία του συγκεκριμένου οργανισμού· 

η)  καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας των συγκεκριμένων φυτών, δεν εντοπίστηκαν συμπτώματα του συγκεκριμένου 
οργανισμού στη ζώνη που αναφέρεται στο στοιχείο δ) ή, αν παρατηρήθηκαν ύποπτα συμπτώματα, πραγματοποιήθηκαν 
δοκιμές οι οποίες επιβεβαίωσαν την απουσία του συγκεκριμένου οργανισμού. 
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(1) Οδηγία 92/90/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 1992, για τη θέσπιση υποχρεώσεων, στις οποίες υπόκεινται οι παραγωγοί και οι 
εισαγωγείς φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων, και για τον καθορισμό λεπτομερειών όσον αφορά την εγγραφή τους σε επίσημα 
μητρώα (ΕΕ L 344 της 26.11.1992, σ. 38). 



3. Αντιπροσωπευτικά δείγματα κάθε είδους των συγκεκριμένων φυτών από κάθε τόπο υποβλήθηκαν σε ετήσιες δοκιμές, την 
καταλληλότερη χρονική στιγμή, και η απουσία του συγκεκριμένου οργανισμού επιβεβαιώθηκε από τα αποτελέσματα των 
δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διεθνώς επικυρωμένες μεθόδους δοκιμών. 

4. Όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον χρόνο μετακίνησης οι παρτίδες των συγκεκριμένων φυτών υποβλήθηκαν σε επίσημο 
οπτικό έλεγχο, δειγματοληψία και μοριακή δοκιμή που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με διεθνώς επικυρωμένες μεθόδους 
δοκιμών, με βάση πρόγραμμα δειγματοληψίας ικανό να επιβεβαιώνει, με αξιοπιστία 99 %, επίπεδο παρουσίας μολυσμένων 
φυτών 1 % ή περισσότερο και το οποίο στοχεύει ειδικά σε φυτά που εμφανίζουν ύποπτα συμπτώματα του συγκεκριμένου 
οργανισμού, σύμφωνα με το πρότυπο ISPM αριθ. 31. 

5. Πριν από τη μετακίνηση, οι παρτίδες των συγκεκριμένων φυτών υποβλήθηκαν σε φυτοϋγειονομικές αγωγές κατά των 
διαβιβαστών του συγκεκριμένου οργανισμού. 

6. Τα συγκεκριμένα φυτά που μετακινούνται διαμέσου ή εντός οριοθετημένων περιοχών μεταφέρονται σε κλειστούς περιέκτες 
ή συσκευασίες, γεγονός που αποτρέπει την επιμόλυνση με τον συγκεκριμένο οργανισμό ή οποιονδήποτε από τους διαβιβαστές 
του. 

7. Όλα τα φυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μετακινούνται προς και εντός του εδάφους της Ένωσης μόνο εάν 
συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο που καταρτίζεται και εκδίδεται σύμφωνα με την οδηγία 92/105/ΕΟΚ της 
Επιτροπής (1). 

Άρθρο 10 

Ιχνηλασιμότητα 

1. Οι επαγγελματίες χειριστές οι οποίοι προμηθεύουν συγκεκριμένα φυτά που καλλιεργήθηκαν, έστω για ένα μέρος της ζωής 
τους, σε οριοθετημένη περιοχή ή τα οποία μετακινήθηκαν μέσω τέτοιας περιοχής, τηρούν αρχείο για κάθε παρτίδα που 
προμηθεύουν και για τον επαγγελματία χειριστή ο οποίος την παρέλαβε. 

2. Οι επαγγελματίες χειριστές οι οποίοι προμηθεύονται συγκεκριμένα φυτά που καλλιεργήθηκαν, έστω για ένα μέρος της 
ζωής τους, σε οριοθετημένη περιοχή ή τα οποία μετακινήθηκαν μέσω τέτοιας περιοχής, τηρούν αρχείο για κάθε παρτίδα που 
παραλαμβάνουν και για τον προμηθευτή. 

3. Οι επαγγελματίες χειριστές φυλάσσουν τα αρχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 επί τρία έτη από την 
ημερομηνία προμήθειας ή παραλαβής της αντίστοιχης παρτίδας. 

4. Οι επαγγελματίες χειριστές που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 ενημερώνουν αμέσως τον αντίστοιχο αρμόδιο 
επίσημο φορέα για κάθε παρτίδα που προμήθευσαν ή παρέλαβαν. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει στοιχεία για την καταγωγή, 
τον αποστολέα, τον παραλήπτη, τον τόπο προορισμού, τον ατομικό αύξοντα αριθμό, αριθμό εβδομάδας ή αριθμό παρτίδας του 
φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου, καθώς και την ταυτότητα και την ποσότητα της οικείας παρτίδας. 

5. Ο αρμόδιος επίσημος φορέας που λαμβάνει πληροφορίες σύμφωνα με την παράγραφο 4 ενημερώνει αμέσως τον αρμόδιο 
επίσημο φορέα του τόπου προορισμού σχετικά με την οικεία παρτίδα. 

6. Τα κράτη μέλη θέτουν, κατόπιν αιτήματος, στη διάθεση της Επιτροπής τις πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4. 

Άρθρο 11 

Επίσημοι έλεγχοι για τις μετακινήσεις των συγκεκριμένων φυτών 

1. Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν τακτικούς επίσημους ελέγχους σε συγκεκριμένα φυτά που μετακινούνται εκτός της 
οριοθετημένης περιοχής ή από προσβεβλημένη ζώνη σε ζώνη ασφαλείας. 

Αυτού του είδους οι έλεγχοι πραγματοποιούνται τουλάχιστον: 

α)  στα σημεία στα οποία τα συγκεκριμένα φυτά μετακινούνται από προσβεβλημένες ζώνες σε ζώνες ασφαλείας· 

β)  στα σημεία στα οποία τα συγκεκριμένα φυτά μετακινούνται από ζώνες ασφαλείας σε μη οριοθετημένες περιοχές· 
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(1) Οδηγία 92/105/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 1992, για τον καθορισμό τυποποιημένων φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων που πρέπει 
να χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων εντός της Κοινότητας και για τον καθορισμό 
των λεπτομερών διαδικασιών που συνδέονται με την έκδοση των εν λόγω φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων καθώς επίσης και με τις προϋποθέσεις 
και τις λεπτομερείς διαδικασίες που αφορούν την αντικατάστασή τους (ΕΕ L 4 της 8.1.1993, σ. 22). 



γ)  στον τόπο προορισμού των συγκεκριμένων φυτών στη ζώνη ασφαλείας· 

δ)  στον τόπο προορισμού στις μη οριοθετημένες περιοχές. 

2. Οι έλεγχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν έλεγχο των εγγράφων και της ταυτότητας των 
συγκεκριμένων φυτών. 

Οι έλεγχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διενεργούνται ανεξάρτητα από τη θέση των συγκεκριμένων φυτών, το 
ιδιοκτησιακό καθεστώτος τους ή το άτομο ή την οντότητα που έχει την ευθύνη γι' αυτά. 

3. Η ένταση των ελέγχων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 βασίζεται στον κίνδυνο τα φυτά να μεταφέρουν τον 
συγκεκριμένο οργανισμό ή τους γνωστούς ή τους δυνητικούς διαβιβαστές του, λαμβανομένων υπόψη της προέλευσης των 
παρτίδων, του βαθμού ευπάθειας των φυτών και της συμμόρφωσης του επαγγελματία χειριστή που είναι αρμόδιος για τη 
μετακίνηση με την παρούσα απόφαση και οποιοδήποτε άλλο μέτρο έχει ληφθεί για τον περιορισμό ή την εξάλειψη του 
συγκεκριμένου οργανισμού. 

Άρθρο 12 

Κατάλογος εγκεκριμένων τόπων 

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν και επικαιροποιούν κατάλογο με όλους τους τόπους που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 2. 

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τον εν λόγω κατάλογο στην Επιτροπή. 

Η Επιτροπή, με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνει από τα κράτη μέλη, καταρτίζει και επικαιροποιεί κατάλογο με όλους τους 
τόπους που έχουν εγκριθεί στα κράτη μέλη. 

Η Επιτροπή διαβιβάζει τον εν λόγω κατάλογο σε όλα τα κράτη μέλη. 

Άρθρο 13 

Μέτρα στην περίπτωση μη συμμόρφωσης με το άρθρο 9 

Εάν από τους ελέγχους που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 αποδειχτεί ότι οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο 9 
δεν πληρούνται, το κράτος μέλος που διενήργησε τους εν λόγω ελέγχους καταστρέφει αμέσως το μη συμμορφούμενο φυτό 
επιτόπου ή σε κοντινή τοποθεσία. Η εν λόγω ενέργεια πραγματοποιείται αφού ληφθούν όλες οι αναγκαίες προφυλάξεις για να 
αποφευχθεί η εξάπλωση του συγκεκριμένου οργανισμού και των διαβιβαστών που είναι πιθανόν να μεταφέρονται από το εν 
λόγω φυτό κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης και μετά από αυτήν. 

Άρθρο 14 

Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέτρα 

Τα κράτη μέλη, έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, διαβιβάζουν στην Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη τα ακόλουθα: 

α)  έκθεση σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4, 6, 7, 8 και 11 και σχετικά με τα αποτέλεσματα των εν 
λόγω μέτρων· 

β)  σχέδιο σχετικά με τα μέτρα που πρόκειται να λάβουν κατά το επόμενο έτος, συμπεριλαμβανομένης της προβλεπόμενης 
χρονικής περιόδου εφαρμογής του κάθε μέτρου, σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4, 6, 7, 8 και 11. 

Στην περίπτωση που το οικείο κράτος μέλος αποφασίσει να εφαρμόσει μέτρα περιορισμού σύμφωνα με το άρθρο 7, κοινοποιεί 
αμέσως στην Επιτροπή τους λόγους εφαρμογής των μέτρων περιορισμού και τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να 
ληφθούν. 

Εάν αιτιολογείται από την εξέλιξη του αντίστοιχου φυτοϋγειονομικού κινδύνου, τα κράτη μέλη προσαρμόζουν τα αντίστοιχα 
μέτρα και επικαιροποιούν ανάλογα το σχέδιο που αναφέρεται στο στοιχείο β). Διαβιβάζουν αμέσως στην Επιτροπή και τα άλλα 
κράτη μέλη το επικαιροποιημένο σχέδιο. 
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Άρθρο 15 

Απαγόρευση της εισόδου φυτών Coffea προς φύτευση, εκτός των σπόρων, καταγωγής από την Κόστα Ρίκα ή την 
Ονδούρα 

Η είσοδος στην Ένωση φυτών Coffea προς φύτευση, εκτός των σπόρων, καταγωγής από την Κόστα Ρίκα ή την Ονδούρα 
απαγορεύεται. 

Φυτά Coffea προς φύτευση, εκτός των σπόρων, καταγωγής από την Κόστα Ρίκα ή την Ονδούρα τα οποία είχαν εισέλθει στην 
Ένωση πριν από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, μετακινούνται μέσα στην Ένωση μόνο από επαγγελματίες χειριστές και 
αφού αυτοί ενημερώσουν τον αρμόδιο επίσημο φορέα. 

Άρθρο 16 

Είσοδος στην Ένωση συγκεκριμένων φυτών καταγωγής τρίτης χώρας στην οποία δεν έχει εμφανιστεί ο συγκεκριμένος 
οργανισμός 

Τα συγκεκριμένα φυτά καταγωγής τρίτης χώρας στην οποία δεν έχει εμφανιστεί ο συγκεκριμένος οργανισμός μπορούν να 
εισαχθούν στην Ένωση εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α)  η εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της οικείας τρίτης χώρας έχει ενημερώσει γραπτώς την Επιτροπή ότι ο συγκεκριμένος 
οργανισμός δεν έχει εμφανιστεί στη χώρα· 

β)  τα συγκεκριμένα φυτά συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 
σημείο ii) της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, στο οποίο δηλώνεται ότι ο συγκεκριμένος οργανισμός δεν έχει εμφανιστεί στη χώρα στο 
τμήμα «Συμπληρωματική δήλωση»· 

γ)  κατά την είσοδό τους στην Ένωση τα συγκεκριμένα φυτά υποβλήθηκαν σε έλεγχο από τον αρμόδιο επίσημο φορέα, σύμφωνα 
με το άρθρο 18 παράγραφος 2, και δεν διαπιστώθηκε ούτε παρουσία ούτε συμπτώματα του συγκεκριμένου οργανισμού, 

Άρθρο 17 

Είσοδος στην Ένωση συγκεκριμένων φυτών καταγωγής τρίτης χώρας στην οποία είναι γνωστή η παρουσία του 
συγκεκριμένου οργανισμού 

1. Τα συγκεκριμένα φυτά καταγωγής τρίτης χώρας στην οποία είναι γνωστή η παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού 
μπορούν να εισαχθούν στην Ένωση εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α)  εάν συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii) της 
οδηγίας 2000/29/ΕΚ· 

β)  εάν συμμορφώνονται με την παράγραφο 2 ή τις παραγράφους 3 και 4· 

γ)  εάν κατά την είσοδό τους στην Ένωση υποβληθούν σε έλεγχο από τον αρμόδιο επίσημο φορέα σύμφωνα με το άρθρο 18 
και δεν διαπιστωθεί ούτε παρουσία ούτε συμπτώματα του συγκεκριμένου οργανισμού, 

2. Εάν τα συγκεκριμένα φυτά κατάγονται από περιοχή απαλλαγμένη από τον συγκεκριμένο οργανισμό, όπως βεβαιώνεται από 
την οικεία εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα, πληρούνται 
οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α)  η εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της οικείας τρίτης χώρας έχει ενημερώσει γραπτώς την Επιτροπή σχετικά με την 
ονομασία της εν λόγω περιοχής· 

β)  η ονομασία της εν λόγω περιοχής δηλώνεται στο φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό στο σημείο«Τόπος καταγωγής». 

3. Εάν τα συγκεκριμένα φυτά κατάγονται από περιοχή στην οποία είναι γνωστή η παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού, 
το φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό αναφέρει στο σημείο «Συμπληρωματική δήλωση» ότι: 

α)  τα συγκεκριμένα φυτά έχουν παραχθεί σε έναν ή περισσότερους τόπους οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στην παράγραφο 4· 

β)  η εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της οικείας τρίτης χώρας έχει διαβιβάσει γραπτώς στην Επιτροπή τον κατάλογο των εν 
λόγω τόπων, συμπεριλαμβανομένης της τοποθεσίας τους μέσα στη χώρα· 
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γ)  οι φυτοϋγειονομικές αγωγές για την καταπολέμηση των διαβιβαστών του συγκεκριμένου οργανισμού εφαρμόζονται στον 
τόπο και τη ζώνη του, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4 στοιχείο γ)· 

δ)  αντιπροσωπευτικά δείγματα κάθε είδους των συγκεκριμένων φυτών από κάθε τόπο υποβλήθηκαν σε ετήσιες δοκιμές, την 
καταλληλότερη χρονική στιγμή, και η απουσία του συγκεκριμένου οργανισμού επιβεβαιώθηκε από τα αποτελέσματα των 
δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διεθνώς επικυρωμένες μεθόδους δοκιμών· 

ε)  τα συγκεκριμένα φυτά έχουν μεταφερθεί σε κλειστούς περιέκτες ή συσκευασίες, γεγονός που αποτρέπει την επιμόλυνση από 
τον συγκεκριμένο οργανισμό ή οποιονδήποτε από τους γνωστούς διαβιβαστές του· 

στ)  όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον χρόνο εξαγωγής, οι παρτίδες των συγκεκριμένων φυτών υποβλήθηκαν σε επίσημο οπτικό 
έλεγχο, δειγματοληψία και μοριακή δοκιμή σύμφωνα με διεθνώς επικυρωμένες μεθόδους δοκιμών, επιβεβαιώνοντας την 
απουσία του συγκεκριμένου οργανισμού, με βάση πρόγραμμα δειγματοληψίας ικανό να επιβεβαιώνει, με αξιοπιστία 99 %, 
επίπεδο παρουσίας μολυσμένων φυτών 1 % ή περισσότερο και το οποίο στοχεύει ειδικά σε φυτά που εμφανίζουν ύποπτα 
συμπτώματα του συγκεκριμένου οργανισμού· 

ζ)  αμέσως πριν από την εξαγωγή, οι παρτίδες των συγκεκριμένων φυτών υποβλήθηκαν σε φυτοϋγειονομικές αγωγές για την 
καταπολέμηση των γνωστών διαβιβαστών του συγκεκριμένου οργανισμού. 

Επιπλέον, το φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό που αναφέρεται στο στοιχείο α) της παραγράφου 1 αναφέρει στο σημείο «Τόπος 
καταγωγής» την ταυτοποίηση του τόπου που αναφέρεται στο στοιχείο α). 

4. Ο τόπος που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο α) πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α)  έχει χαρακτηριστεί από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας ως απαλλαγμένος από τον συγκεκριμένο οργανισμό και τους 
διαβιβαστές του, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα· 

β)  προστατεύεται με φυσικά μέσα από την εισαγωγή του συγκεκριμένου οργανισμού από τους διαβιβαστές του· 

γ)  περικλείεται από ζώνη πλάτους 200 μέτρων η οποία έχει διαπιστωθεί, κατόπιν επίσημου οπτικού ελέγχου, και στην 
περίπτωση υπόνοιας παρουσίας του συγκεκριμένου οργανισμού, κατόπιν δειγματοληψίας και δοκιμών, ότι είναι 
απαλλαγμένη από τον συγκεκριμένο οργανισμό και υπόκειται στην κατάλληλη φυτοϋγειονομική αγωγή για την 
καταπολέμηση των διαβιβαστών του συγκεκριμένου οργανισμού· οι αγωγές αυτές είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν, κατά 
περίπτωση, αφαίρεση φυτών. 

δ)  υπόκειται σε κατάλληλες φυτοϋγειονομικές αγωγές για να παραμείνει απαλλαγμένος από διαβιβαστές του συγκεκριμένου 
οργανισμού· οι αγωγές αυτές είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, αφαίρεση φυτών. 

ε) υπόκειται ετησίως, μαζί με τη ζώνη που αναφέρεται στο σημείο γ), σε δύο τουλάχιστον επίσημες επιθεωρήσεις που διενερ
γούνται σε κατάλληλες χρονικές περιόδους· 

στ)  καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου παραγωγής των συγκεκριμένων φυτών δεν εντοπίστηκαν ούτε συμπτώματα του 
συγκεκριμένου οργανισμού ούτε διαβιβαστές του ή, αν παρατηρήθηκαν ύποπτα συμπτώματα, πραγματοποιήθηκε δοκιμή και 
επιβεβαιώθηκε η απουσία του συγκεκριμένου οργανισμού· 

ζ)  καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας των συγκεκριμένων φυτών, δεν διαπιστώθηκαν συμπτώματα του συγκεκριμένου 
οργανισμού στη ζώνη που αναφέρεται στο στοιχείο γ) ή, αν παρατηρήθηκαν ύποπτα συμπτώματα, πραγματοποιήθηκαν 
δοκιμές οι οποίες επιβεβαίωσαν την απουσία του συγκεκριμένου οργανισμού. 

Άρθρο 18 

Επίσημοι έλεγχοι κατά την είσοδο στην Ένωση 

1. Όλες οι αποστολές συγκεκριμένων φυτών που εισάγονται στην Ένωση από τρίτη χώρα υποβάλλονται σε επίσημο έλεγχο 
στο σημείο εισόδου στην Ένωση ή στον τόπο προορισμού σύμφωνα με το άρθρο 1 της οδηγίας 2004/103/ΕΚ της 
Επιτροπής (1) και, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 ή 3 και την παράγραφο 4. 
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(1) Οδηγία 2004/103/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τους ελέγχους ταυτότητας και τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους 
φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, που απαριθμούνται στο μέρος Β του παραρτήματος V της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του 
Συμβουλίου, οι οποίοι μπορεί να διενεργηθούν σε τόπο διαφορετικό από το σημείο εισόδου στην Κοινότητα ή σε παρακείμενο τόπο, καθώς και 
σχετικά με τον καθορισμό των όρων για τους εν λόγω ελέγχους (ΕΕ L 313 της 12.10.2004, σ. 16). 



2. Στην περίπτωση συγκεκριμένων φυτών που κατάγονται από τρίτη χώρα στην οποία δεν έχει εμφανιστεί ο συγκεκριμένος 
οργανισμός, ο αρμόδιος επίσημος φορέας διενεργεί τους ακόλουθους ελέγχους: 

α)  οπτικό έλεγχο και 

β)  στην περίπτωση υπόνοιας παρουσίας του συγκεκριμένου οργανισμού, δειγματοληψία και δοκιμή της παρτίδας των 
συγκεκριμένων φυτών ώστε να επιβεβαιωθεί η απουσία του συγκεκριμένου οργανισμού ή των συμπτωμάτων του. 

3. Στην περίπτωση συγκεκριμένων φυτών που κατάγονται από τρίτη χώρα στην οποία είναι γνωστή η παρουσία του 
συγκεκριμένου οργανισμού, ο αρμόδιος επίσημος φορέας διενεργεί τους ακόλουθους ελέγχους: 

α)  οπτικό έλεγχο και 

β)  δειγματοληψία και δοκιμή της παρτίδας των συγκεκριμένων φυτών ώστε να επιβεβαιωθεί η απουσία του συγκεκριμένου 
οργανισμού ή των συμπτωμάτων του. 

4. Τα δείγματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) και στην παράγραφο 3 στοιχείο β) είναι μεγέθους που 
επιτρέπει την ταυτοποίηση με αξιοπιστία 99 % επίπεδο μολυσμένων φυτών 1 % ή περισσότερο, σύμφωνα με το πρότυπο ISPM 
αριθ. 31. 

Άρθρο 19 

Συμμόρφωση 

Τα κράτη μέλη καταργούν ή τροποποιούν τα μέτρα τα οποία έχουν εγκρίνει για την προστασία από την εισαγωγή και την 
εξάπλωση του συγκεκριμένου οργανισμού ώστε να συμμορφωθούν με την παρούσα απόφαση. Ενημερώνουν αμέσως την 
Επιτροπή σχετικά με τα εν λόγω μέτρα. 

Άρθρο 20 

Κατάργηση 

Η εκτελεστική απόφαση 2014/497/ΕΕ καταργείται. 

Άρθρο 21 

Αποδέκτες 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. 

Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2015. 

Για την Επιτροπή 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Μέλος της Επιτροπής  

21.5.2015 L 125/47 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Κατάλογος φυτών που είναι γνωστό ότι είναι ευπαθή στα ευρωπαϊκά και μη ευρωπαϊκά απομονωθέντα στελέχη του 
συγκεκριμένου οργανισμού («συγκεκριμένα φυτά») 

Acacia longifolia (Andrews) Willd. 

Acacia saligna (Labill.) H. L. Wendl. 

Acer 

Aesculus 

Agrostis gigantea Roth 

Albizia julibrissin Durazz. 

Alnus rhombifolia Nutt. 

Alternanthera tenella Colla 

Amaranthus blitoides S. Watson 

Ambrosia acanthicarpa Hook. 

Ambrosia artemisiifolia L. 

Ambrosia trifida L. 

Ampelopsis arborea (L.) Koehne 

Ampelopsis cordata Michx. 

Artemisia douglasiana Hook. 

Artemisia vulgaris var. heterophylla (H.M. Hall & Clements) Jepson 

Avena fatua L. 

Baccharis halimifolia L. 

Baccharis pilularis DC. 

Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) 

Bidens pilosa L. 

Brachiaria decumbens (Stapf) 

Brachiaria plantaginea (Link) Hitchc. 

Brassica 

Bromus diandrus Roth 

Callicarpa americana L. 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 

Carex 

Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch 

Cassia tora (L.) Roxb. 

Catharanthus 

Celastrus orbiculata Thunb. 

Celtis occidentalis L. 

Cenchrus echinatus L. 

Cercis canadensis L. 

Cercis occidentalis Torr. 

Chamaecrista fasciculata (Michx.) Greene 

Chenopodium quinoa Willd. 

Chionanthus 
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Chitalpa tashkinensis T. S. Elias & Wisura 

Citrus 

Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash 

Coffea 

Commelina benghalensis L. 

Conium maculatum L. 

Convolvulus arvensis L. 

Conyza canadensis (L.) Cronquist 

Cornus florida L. 

Coronopus didymus (L.) Sm. 

Cynodon dactylon (L.) Pers. 

Cyperus eragrostis Lam. 

Cyperus esculentus L. 

Cytisus scoparius (L.) Link 

Datura wrightii Regel 

Digitaria horizontalis Willd. 

Digitaria insularis (L.) Ekman 

Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 

Disphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants 

Duranta erecta L. 

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. 

Encelia farinosa A. Gray ex Torr. 

Eriochloa contracta Hitchc. 

Erodium 

Escallonia montevidensis Link & Otto 

Eucalyptus camaldulensis Dehnh. 

Eucalyptus globulus Labill. 

Eugenia myrtifolia Sims 

Euphorbia hirta L. 

Fagus crenata Blume 

Ficus carica L. 

Fragaria vesca L. 

Fraxinus americana L. 

Fraxinus dipetala Hook. & Arn. 

Fraxinus latifolia Benth. 

Fraxinus pennsylvanica Marshall 

Fuchsia magellanica Lam. 

Genista monspessulana (L.) L. A. S. Johnson 

Geranium dissectum L. 

Ginkgo biloba L. 

Gleditsia triacanthos L. 

Hedera helix L. 
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Helianthus annuus L. 

Hemerocallis 

Heteromeles arbutifolia (Lindl.) M. Roem. 

Hibiscus schizopetalus (Masters) J.D. Hooker 

Hibiscus syriacus L. 

Hordeum murinum L. 

Hydrangea paniculata Siebold 

Ilex vomitoria Sol. ex Aiton 

Ipomoea purpurea (L.) Roth 

Iva annua L. 

Jacaranda mimosifolia D. Don 

Juglans 

Juniperus ashei J. Buchholz 

Koelreuteria bipinnata Franch. 

Lactuca serriola L. 

Lagerstroemia indica L. 

Lavandula dentata L. 

Ligustrum lucidum L. 

Lippia nodiflora (L.) Greene 

Liquidambar styraciflua L. 

Liriodendron tulipifera L. 

Lolium perenne L. 

Lonicera japonica (L.) Thunb. 

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet 

Lupinus aridorum McFarlin ex Beckner 

Lupinus villosus Willd. 

Magnolia grandiflora L. 

Malva 

Marrubium vulgare L. 

Medicago polymorpha L. 

Medicago sativa L. 

Melilotus 

Melissa officinalis L. 

Metrosideros 

Modiola caroliniana (L.) G. Don 

Montia linearis (Hook.) Greene 

Morus 

Myrtus communis L. 

Nandina domestica Murray 

Neptunia lutea (Leavenw.) Benth. 

Nerium oleander L. 

Nicotiana glauca Graham 
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Olea europaea L. 

Origanum majorana L. 

Paspalum dilatatum Poir. 

Persea americana Mill. 

Phoenix reclinata Jacq. 

Phoenix roebelenii O'Brien 

Pinus taeda L. 

Pistacia vera L. 

Plantago lanceolata L. 

Platanus 

Pluchea odorata (L.) Cass. 

Poa annua L. 

Polygala myrtifolia L. 

Polygonum arenastrum Boreau 

Polygonum lapathifolium (L.) Delarbre 

Polygonum persicaria Gray 

Populus fremontii S. Watson 

Portulaca 

Prunus 

Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai 

Quercus 

Ranunculus repens L. 

Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl. 

Rhamnus alaternus L. 

Rhus diversiloba Torr. & A. Gray 

Rosa californica Cham. & Schldl. 

Rosmarinus officinalis L. 

Rubus 

Rumex crispus L. 

Salix 

Salsola tragus L. 

Salvia mellifera Greene 

Sambucus 

Sapindus saponaria L. 

Schinus molle L. 

Senecio vulgaris L. 

Setaria magna Griseb. 

Silybum marianum (L.) Gaertn. 

Simmondsia chinensis (Link) C. K. Schneid. 

Sisymbrium irio L. 

Solanum americanum Mill. 

Solanum elaeagnifolium Cav. 
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Solidago virgaurea L. 

Sonchus 

Sorghum 

Spartium junceum L. 

Spermacoce latifolia Aubl. 

Stellaria media (L.) Vill. 

Tillandsia usneoides (L.) L. 

Toxicodendron diversilobum (Torr. & A. Gray) Greene 

Trifolium repens L. 

Ulmus americana L. 

Ulmus crassifolia Nutt. 

Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt. 

Urtica dioica L. 

Urtica urens L. 

Vaccinium 

Verbena litoralis Kunth 

Veronica 

Vicia faba L. 

Vinca 

Vitis 

Westringia fruticosa (Willd.) Druce 

Xanthium spinosum L. 

Xanthium strumarium L.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Κατάλογος φυτών που είναι γνωστό ότι είναι ευπαθή στα ευρωπαϊκά απομονωθέντα στελέχη του συγκεκριμένου 
οργανισμού («φυτά-ξενιστές») 

Acacia saligna (Labill.) Wendl. 

Catharanthus 

Myrtus communis L. 

Nerium oleander L. 

Olea europaea L. 

Polygala myrtifolia L. 

Prunus avium (L.) L. 

Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb 

Rhamnus alaternus L. 

Rosmarinus officinalis L. 

Spartium junceum L. 

Vinca 

Westringia fruticosa (Willd.) Druce  
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2015/2417 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 17ης Δεκεμβρίου 2015 

για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2015/789 σχετικά με μέτρα για την πρόληψη της 
εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του οργανισμού Xylella fastidiosa (Wells et al.) 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2015) 9191] 

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)  Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/789 της Επιτροπής (2) εφαρμόζεται από τον Μάιο του 2015. Λόγω των 
κοινοποιήσεων, εν τω μεταξύ, νέων εστιών Xylella fastidiosa (Wells et al.) (στο εξής «ο συγκεκριμένος οργανισμός») από 
τις γαλλικές αρχές στο έδαφός τους, τα μέτρα που προβλέπονται στην εν λόγω απόφαση πρέπει να προσαρμοστούν στην 
τρέχουσα κατάσταση. 

(2)  Επιστημονικές αναλύσεις έδειξαν ότι διαφορετικά υποείδη του εν λόγω οργανισμού είναι παρόντα στο έδαφος της 
Ένωσης. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι πολλά φυτά-ξενιστές είναι ευπαθή σε ένα μόνο από τα εν λόγω υποείδη. Ως εκ 
τούτου, ο ορισμός των φυτών-ξενιστών θα πρέπει να τροποποιηθεί για να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις αυτές. Για τον 
ίδιο λόγο, θα πρέπει επίσης να παρέχεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη να οριοθετούν περιοχές μόνον όσον αφορά 
εκείνα τα υποείδη. 

(3)  Για να εξασφαλιστεί μια πιο έγκαιρη προσέγγιση όσον αφορά την καταχώριση των φυτών-ξενιστών, τα οποία δεν 
περιλαμβάνονται σήμερα στο παράρτημα II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/789, ο ορισμός των φυτών- 
ξενιστών θα πρέπει να τροποποιηθεί, το παράρτημα II να διαγραφεί και ο κατάλογος των φυτών-ξενιστών να δημοσιευτεί 
σε βάση δεδομένων της Επιτροπής με «φυτά-ξενιστές ευπαθή στον Xylella fastidiosa στο έδαφος της Ένωσης». 

(4)  Ενόψει της τροποποίησης του ορισμού των φυτών-ξενιστών, ενδείκνυται να τροποποιηθεί επίσης ο ορισμός 
συγκεκριμένων φυτών για να εξασφαλιστεί ότι καλύπτει όλα τα φυτά-ξενιστές αμέσως μετά τη συμπερίληψή τους στη 
βάση δεδομένων που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 3. 

(5)  Λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο διασποράς του συγκεκριμένου οργανισμού σε τυχόν άλλα τμήματα του εδάφους της 
Ένωσης, καθώς και τη σημασία της έγκαιρης δράσης, η δημιουργία σχεδίων έκτακτης ανάγκης σε επίπεδο κράτους 
μέλους έχει ιδιαίτερη σημασία για να εξασφαλιστεί η καλύτερη ετοιμότητα σε περίπτωση εκδήλωσης εστιών. 

(6)  Για να διευκολυνθεί η επιστημονική έρευνα για τον προσδιορισμό των ακριβών αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου 
οργανισμού στα φυτά-ξενιστές, το οικείο κράτος μέλος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιτρέπει τη φύτευση των 
ξενιστών σε ένα ή περισσότερα τμήματα της περιοχής περιορισμού για επιστημονικούς σκοπούς, σύμφωνα με τους όρους 
που καθορίζονται στην οδηγία 2008/61/ΕΚ της Επιτροπής (3), και για τη διασφάλιση της προστασίας του εδάφους της 
Ένωσης που δεν έχει ακόμη επηρεαστεί από τον συγκεκριμένο οργανισμό. Ωστόσο, η δυνατότητα αυτή δεν θα πρέπει να 
ισχύει για την περιοχή που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 
2015/789, λόγω της εγγύτητάς της με το υπόλοιπο του εδάφους της Ένωσης. 
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(1) ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1. 
(2) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/789 της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 2015, σχετικά με μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της 

εξάπλωσης στην Ένωση του οργανισμού Xylella fastidiosa (Wells et al.), (ΕΕ L 125 της 21.5.2015, σ. 36). 
(3) Οδηγία 2008/61/ΕΚ της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2008, για τη θέσπιση των όρων βάσει των οποίων ορισμένοι επιβλαβείς οργανισμοί, φυτά, 

φυτικά προϊόντα και λοιπά που αναφέρονται στα παραρτήματα I έως V της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, είναι δυνατόν να εισαχθούν ή 
να διακινηθούν στην Κοινότητα ή σε ορισμένες προστατευόμενες ζώνες της, για δοκιμές ή για επιστημονικούς σκοπούς, καθώς και για εργασίες 
επιλογής ποικιλιών (ΕΕ L 158 της 18.6.2008, σ. 41). 



(7)  Στις 2 Σεπτεμβρίου 2015 η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) εξέδωσε επιστημονική γνώμη (1) 
σχετικά με την επεξεργασία με θερμό νερό του υλικού φύτευσης αμπέλου σε λήθαργο κατά του συγκεκριμένου 
οργανισμού. Από την εν λόγω γνώμη φαίνεται ότι οι συνιστώμενοι όροι για την απολύμανση του υλικού φύτευσης 
αμπέλου από το φυτόπλασμα Grapevine Flavescence dorée είναι εξίσου αποτελεσματικοί κατά του συγκεκριμένου 
οργανισμού. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να επιτραπεί, υπό ορισμένους όρους, η διακίνηση των φυτών Vitis σε λήθαργο 
εντός και εκτός των οριοθετημένων περιοχών, όταν τα φυτά αυτά έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία με θερμό νερό. 

(8)  Λαμβανομένου υπόψη του ότι οι ξενιστές είναι φυτά ευπαθή ως προς τον συγκεκριμένο οργανισμό, καθώς και ότι πρέπει 
να ευαισθητοποιηθούν οι φορείς και να υπάρχει ιχνηλασιμότητα σε περίπτωση θετικών ευρημάτων, ενδείκνυται επίσης τα 
φυτά-ξενιστές που δεν είχαν ποτέ αναπτυχθεί εντός των οριοθετημένων περιοχών να μπορούν να μετακινηθούν μόνον 
εντός του εδάφους της Ένωσης, εφόσον συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο. Ωστόσο, επειδή δεν πρέπει να 
επιβάλλονται δυσανάλογες διοικητικές επιβαρύνσεις στους πωλητές των εν λόγω φυτών, η απαίτηση αυτή δεν θα πρέπει 
να ισχύει για τη διακίνηση των εν λόγω φυτών σε πρόσωπα που ενεργούν για σκοπούς μη εντασσόμενους στο πλαίσιο 
της εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

(9)  Επειδή είναι σοβαρές οι επιπτώσεις από τον συγκεκριμένο οργανισμό και είναι σημαντική η πρόληψη ή η έγκαιρη 
δραστηριοποίηση για τον έλεγχο ενδεχόμενων εστιών στο έδαφος της Ένωσης, όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
πληροφορούν το ευρύ κοινό, τους ταξιδιώτες, τους επαγγελματίες και τους διεθνείς μεταφορείς για την απειλή που 
παρουσιάζει ο συγκεκριμένος οργανισμός για το έδαφος της Ένωσης. 

(10)  Στις 27 Ιουλίου 2015 οι γαλλικές αρχές κοινοποίησαν στην Επιτροπή την πρώτη εκδήλωση εστίας του συγκεκριμένου 
οργανισμού στην περιφέρεια της Κορσικής. Δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος οργανισμός έχει βρεθεί στην Κορσική σε 
είδη φυτών που δεν απαριθμούνται ακόμη στα προσδιορισθέντα φυτά, είναι σκόπιμο να ενημερωθεί ο κατάλογος των εν 
λόγω φυτών, ώστε να περιληφθούν τα εν λόγω είδη. Συνεπώς, το παράρτημα I της εκτελεστικής απόφασης 
2015/789/ΕΕ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. 

(11)  Επομένως, η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/789 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. 

(12)  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 

Τροποποιήσεις της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2015/789 

Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) αριθ. 2015/789 τροποποιείται ως εξής:  

1) Στο άρθρο 1 τα στοιχεία α), β) και γ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:  

«α) “συγκεκριμένος οργανισμός”: οποιοδήποτε υποείδος του οργανισμού Xylella fastidiosa (Wells et al.)·  

β) “φυτά-ξενιστές”: τα φυτά που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά, που ανήκουν στα γένη και στα 
είδη που αναγράφονται στη βάση δεδομένων της Επιτροπής με τα φυτά-ξενιστές που είναι ευπαθή στον Xylella fastidiosa 
στο έδαφος της Ένωσης, όπως έχει διαπιστωθεί ότι είναι ευπαθή στο έδαφος της Ένωσης στον συγκεκριμένο οργανισμό 
ή, όταν το κράτος μέλος έχει οριοθετημένη περιοχή όσον αφορά μόνο ένα ή περισσότερα υποείδη του συγκεκριμένου 
οργανισμού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, όπως έχει διαπιστωθεί ότι αυτά είναι ευπαθή στο 
εν λόγω υποείδος ή τα εν λόγω υποείδη·  

γ) “συγκεκριμένα φυτά”: τα φυτά-ξενιστές και όλα τα φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά, τα οποία 
ανήκουν στα γένη ή τα είδη που απαριθμούνται στο παράρτημα I·».  

2) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 3α: 

«Άρθρο 3a 

Σχέδια έκτακτης ανάγκης 

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 κάθε κράτος μέλος καταρτίζει ένα σχέδιο με τις ενέργειες που πρέπει να πραγματο
ποιήσει στην επικράτειά του σύμφωνα με τα άρθρα 4 έως 6α και τα άρθρα 9 έως 13α, σε περίπτωση επιβεβαίωσης της 
παρουσίας ή υπόνοιας παρουσίας του συγκεκριμένου οργανισμού (στο εξής “το σχέδιο έκτακτης ανάγκης”). 
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(1) EFSA PLH Panel (EFSA Panel on Plant Health — ομάδα της EFSA για την υγεία των φυτών), 2015. Scientific opinion on hot water treatment 
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2. Στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης περιλαμβάνονται επίσης τα ακόλουθα: 

α)  οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των φορέων που λαμβάνουν μέρος στις ενέργειες και της ενιαίας αρχής· 

β)  ένα ή περισσότερα εργαστήρια που έχουν εγκριθεί ειδικά για τις δοκιμές του συγκεκριμένου οργανισμού· 

γ) κανόνες για την κοινοποίηση των εν λόγω ενεργειών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, της ενιαίας αρχής, των επαγγελ
ματιών του κλάδου και του κοινού· 

δ)  πρωτόκολλα που περιγράφουν τις μεθόδους μακροσκοπικής εξέτασης, δειγματοληψίας και εργαστηριακών δοκιμών· 

ε)  κανόνες σχετικά με την κατάρτιση του προσωπικού των φορέων που συμμετέχουν στα εν λόγω μέτρα· 

στ)  τους ελάχιστους πόρους που πρέπει να διατεθούν και τις διατυπώσεις για τη διάθεση πρόσθετων πόρων στην περίπτωση 
που έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία ή υπάρχουν υπόνοιες για παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού. 

3. Τα κράτη μέλη αξιολογούν και επανεξετάζουν τα σχέδια έκτακτης ανάγκης, αν χρειαστεί. 

4. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα σχέδια έκτακτης ανάγκης στην Επιτροπή, ύστερα από αίτημά της.».  

3) Το άρθρο 4 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«1. Αν η παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού επιβεβαιωθεί, το οικείο κράτος μέλος οριοθετεί χωρίς καθυστέρηση 
την περιοχή σύμφωνα με την παράγραφο 2, στο εξής “οριοθετημένη περιοχή”. 

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, όταν η παρουσία ενός ή περισσότερων υποειδών του συγκεκριμένου οργανισμού 
επιβεβαιωθεί, το οικείο κράτος μέλος μπορεί να οριοθετήσει μια περιοχή όσον αφορά το (τα) εν λόγω υποείδος(-η).».  

4) Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Άρθρο 5 

Απαγόρευση σχετικά με τη φύτευση φυτών-ξενιστών στις προσβεβλημένες ζώνες 

1. Η φύτευση φυτών-ξενιστών σε προσβεβλημένες ζώνες απαγορεύεται, εκτός από τους τόπους οι οποίοι έχουν φυσική 
προστασία ενάντια στην εισαγωγή του συγκεκριμένου οργανισμού από τους διαβιβαστές του. 

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, το οικείο κράτος μέλος μπορεί να επιτρέπει, σύμφωνα με τους όρους που 
καθορίζονται στην οδηγία 2008/61/ΕΚ της Επιτροπής (*), τη φύτευση των φυτών-ξενιστών για επιστημονικούς σκοπούς 
εντός της περιοχής περιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 7, εξαιρουμένης της περιοχής που αναφέρεται στο άρθρο 7 
παράγραφος 2 στοιχείο γ).  

(*) Οδηγία 2008/61/ΕΚ της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2008, για τη θέσπιση των όρων βάσει των οποίων ορισμένοι 
επιβλαβείς οργανισμοί, φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά που αναφέρονται στα παραρτήματα I έως V της οδηγίας 
2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, είναι δυνατόν να εισαχθούν ή να διακινηθούν στην Κοινότητα ή σε ορισμένες προστα
τευόμενες ζώνες της, για δοκιμές ή για επιστημονικούς σκοπούς, καθώς και για εργασίες επιλογής ποικιλιών (ΕΕ L 158 
της 18.6.2008, σ. 41).».  

5) Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής: 

α)  Παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 4α: 

«4α. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 4, η διακίνηση εντός της Ένωσης, εντός ή εκτός των οριοθετημένων 
περιοχών, των φυτών Vitis σε λήθαργο που προορίζονται για φύτευση, πλην των σπόρων προς σπορά, μπορεί να πραγμα
τοποιηθεί, αν πληρούνται αμφότερες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α)  τα φυτά έχουν αναπτυχθεί σε χώρο που έχει καταχωριστεί σύμφωνα με την οδηγία 92/90/ΕΟΚ· 
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β) όσο πιο κοντά είναι δυνατόν στη στιγμή της μετακίνησης, τα φυτά έχουν υποστεί κατάλληλη επεξεργασία με θερμοθε
ραπεία σε εγκατάσταση που έχει λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύεται από την αρμόδια επίσημη υπηρεσία για τον 
σκοπό αυτό, όπου τα φυτά σε λήθαργο βυθίζονται επί 45 λεπτά σε νερό που έχει θερμανθεί στους 50 °C, σύμφωνα 
με το σχετικό πρότυπο EPPO (*).  

(*) ΕΡΡΟ (Ευρωπαϊκή και Μεσογειακή Οργάνωση για την Προστασία των Φυτών), 2012. Hot water treatment of 
grapevine to control Grapevine flavescence dorée phytoplasma. (Επεξεργασία με θερμό νερό για τον έλεγχο του 
φυτοπλάσματος Grapevine Flavescence dorée). Bulletin OEPP/EPPO Bulletin, 42 (3), 490-492.». 

β)  Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 8: 

«8. Φυτά-ξενιστές που δεν είχαν ποτέ αναπτυχθεί εντός των οριοθετημένων περιοχών διακινούνται στο εσωτερικό της 
Ένωσης μόνον αν συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο που καταρτίζεται και εκδίδεται σύμφωνα με την οδηγία 
92/105/ΕΟΚ. 

Με την επιφύλαξη του μέρους Α του παραρτήματος V της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, δεν απαιτείται φυτοϋγειονομικό 
διαβατήριο για τη διακίνηση των φυτών-ξενιστών σε κάθε πρόσωπο το οποίο ενεργεί για σκοπούς που δεν εμπίπτουν στο 
πλαίσιο της εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής του δραστηριότητας και το οποίο αποκτά, για δική του χρήση, 
τέτοια φυτά.»  

6) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 13α: 

«Άρθρο 13a 

Εκστρατείες ευαισθητοποίησης 

Τα κράτη μέλη καθιστούν τις πληροφορίες για την απειλή από τον συγκεκριμένο οργανισμό για το έδαφος της Ένωσης 
διαθέσιμες στο ευρύ κοινό, τους ταξιδιώτες, τους επαγγελματίες και τους διεθνείς μεταφορείς. Θέτουν τις εν λόγω 
πληροφορίες στη διάθεση του κοινού, με τη μορφή στοχευμένων εκστρατειών ευαισθητοποίησης στους σχετικούς 
ιστότοπους των αρμόδιων επίσημων φορέων ή σε άλλους ιστότοπους που έχουν οριστεί από τους οργανισμούς αυτούς.».  

7) Τα παραρτήματα τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης. 

Άρθρο 2 

Αποδέκτες 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. 

Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2015. 

Για την Επιτροπή 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Μέλος της Επιτροπής  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Τα παραρτήματα τροποποιούνται ως εξής:  

1. Στο παράρτημα I, παρεμβάλλονται τα ακόλουθα φυτά με αλφαβητική σειρά: 

Asparagus acutifolius L. 

Cistus creticus L. 

Cistus monspeliensis L. 

Cistus salviifolius L. 

Cytisus racemosus Broom 

Dodonaea viscosa Jacq. 

Euphorbia terracina L. 

Genista ephedroides DC. 

Grevillea juniperina L. 

Hebe 

Laurus nobilis L. 

Lavandula angustifolia Mill. 

Myoporum insulare R. Br. 

Pelargonium graveolens L'Hér 

Westringia glabra L.  

2. Το παράρτημα II απαλείφεται.  
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COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/2417 

of 17 December 2015 

amending Implementing Decision (EU) 2015/789 as regards measures to prevent the introduction 
into and the spread within the Union of Xylella fastidiosa (Wells et al.) 

(notified under document C(2015) 9191) 

THE EUROPEAN COMMISSION, 

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, 

Having regard to Council Directive 2000/29/EC of 8 May 2000 on protective measures against the introduction into the 
Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the Community (1), and in 
particular the fourth sentence of Article 16(3) thereof, 

Whereas: 

(1)  Commission Implementing Decision (EU) 2015/789 (2) has been applied since May 2015. In view of notifications, 
in the meantime, of new outbreaks of Xylella fastidiosa (Wells et al.) (hereinafter ‘the specified organism’) by the 
French authorities in their respective territories, the measures provided for in that Decision should be adapted to 
the current situation. 

(2)  Scientific analyses have shown that different subspecies of the specified organism occur in the Union territory. 
Moreover, several host plants have been found to be susceptible to only one of those subspecies. Therefore, the 
definition of host plants should be amended in order to take into account such developments. For the same 
reason it would also be appropriate to offer the possibility to Member States to demarcate areas only with regard 
to those subspecies. 

(3)  In order to ensure a more timely approach as regards the listing of host plants, which are currently listed in 
Annex II to Implementing Decision (EU) 2015/789, the definition of host plants should be amended, Annex II 
should be deleted and the list of host plants should be published in a Commission database of ‘host plants 
susceptible to Xylella fastidiosa in the Union territory’. 

(4)  In view of the amendment of the definition of host plants, it would be appropriate to also amend the definition 
of specified plants to ensure that they cover all host plants immediately after their inclusion in the database 
referred to in recital 3. 

(5)  Given the risk of the spread of the specified organism in any part of the Union territory, as well as the 
importance of early action, the setting up of contingency plans at Member State level is of particular importance 
in order to ensure better preparedness in case of potential outbreaks. 

(6)  In order to facilitate scientific research for the purpose of identifying the precise effects of the specified organism 
on host plants, the Member State concerned should be given the possibility to authorise the planting of host 
plants in one or more parts of the containment area for scientific purposes, in accordance with the conditions 
laid down in Commission Directive 2008/61/EC (3), and ensuring the protection of the Union territory 
not yet affected by the specified organism. However, such possibility should not exist for the area referred to in 
Article 7(2)(c) of Implementing Decision (EU) 2015/789 due to its proximity to the rest of the Union territory. 
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products and other objects listed in Annexes I to V to Council Directive 2000/29/EC may be introduced into or moved within the 
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p. 41). 



(7)  On 2 September 2015, the European Food Safety Authority (EFSA) has published a scientific opinion (1) on hot 
water treatment of dormant grapevine planting material against the specified organism. That opinion shows that 
the conditions prescribed and recommended to sanitize grapevine planting material against Grapevine flavescence 
dorée phytoplasma, are also effective against the specified organism. Therefore it is appropriate to allow, under 
certain conditions, the movement of dormant plants of Vitis within and out of the demarcated areas where those 
plants have undergone hot water treatment. 

(8)  Taking into account the susceptibility of the host plants to be infected with the specified organism, as well as the 
need to enhance awareness of operators and traceability in case of positive findings, it is appropriate to provide 
that also host plants which have never been grown inside the demarcated areas, may only be moved within the 
Union territory if accompanied by a plant passport. However, for the purpose of not introducing dispropor
tionate administrative burdens to sellers of those plants, this requirement should not apply to the movement of 
those plants to persons acting for purposes which are outside their trade, business or profession. 

(9)  Given the serious effects caused by the specified organism and the importance of preventing or acting as early as 
possible in order to control any potential outbreaks in the Union territory, all Member States should make 
information available to the general public, travellers, professional and international transport operators about the 
threat of the specified organism for the Union territory. 

(10)  On 27 July 2015, the French authorities notified to the Commission the first outbreak of the specified organism 
in the region of Corsica. Since the specified organism has been found in Corsica on plants of species which are 
not yet listed as specified plants, it is appropriate to update the list of specified plants in order to include those 
species. Annex I to Implementing Decision 2015/789/EU should therefore be amended accordingly. 

(11)  Implementing Decision (EU) 2015/789 should therefore be amended accordingly. 

(12)  The measures provided for in this Decision are in accordance with the opinion of the Standing Committee on 
Plants, Animals, Food and Feed, 

HAS ADOPTED THIS DECISION: 

Article 1 

Amendments to Implementing Decision (EU) 2015/789 

Implementing Decision (EU) 2015/789 is amended as follows:  

(1) In Article 1 points (a) (b) and (c) are replaced by the following: 

‘(a)  “specified organism” means any subspecies of Xylella fastidiosa (Wells et al); 

(b)  “host plants” means plants for planting, other than seeds, belonging to the genera and species listed in the 
Commission database of host plants susceptible to Xylella fastidiosa in the Union territory, as having been found 
to be susceptible in the Union territory to the specified organism or, where a Member State has demarcated an 
area with regard to only one or more subspecies of the specified organism pursuant to the second subparagraph 
of Article 4(1), as having been found to be susceptible to that or those subspecies; 

(c)  “specified plants” means host plants and all plants for planting, other than seeds, belonging to the genera or 
species listed in Annex I;’  

(2) The following Article 3a is inserted: 

‘Article 3a 

Contingency plans 

1. By 31 December 2016, each Member State shall establish a plan setting out the actions to be taken in its 
territory in accordance with Articles 4 to 6a, and Articles 9 to 13a, in case of a confirmed or suspected presence of 
the specified organism (hereinafter “the contingency plan”). 
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2. The contingency plan shall also set out the following: 

(a)  the roles and responsibilities of the bodies involved in those actions and the single authority; 

(b)  one or more laboratories specifically approved for the testing of the specified organism; 

(c)  rules on the communication of those actions between the bodies involved, the single authority, the professional 
operators concerned and the public; 

(d)  protocols describing the methods of visual examinations, sampling and laboratory testing; 

(e)  rules on training of personnel of the bodies involved in those actions; 

(f)  minimum resources to be made available and proceedings to make available additional resources in case of a 
confirmed or suspected presence of the specified organism. 

3. Member States shall evaluate and review their contingency plans as necessary. 

4. Member States shall communicate their contingency plans to the Commission at its request.’  

(3) Article 4(1) is replaced by the following: 

‘1. Where the presence of the specified organism is confirmed, the Member State concerned shall without delay 
demarcate an area in accordance with paragraph 2, hereinafter “demarcated area”. 

By way of derogation from the first subparagraph, where the presence of one or more particular subspecies of the 
specified organism is confirmed, the Member State concerned may demarcate an area with regard to that or those 
subspecies only.’  

(4) Article 5 is replaced by the following: 

‘Article 5 

Prohibition concerning the planting of host plants in infected zones 

1. The planting of host plants in infected zones shall be prohibited, except in sites which are physically protected 
against the introduction of the specified organism by its vectors. 

2. By way of derogation from paragraph 1, the Member State concerned may authorise, in accordance with the 
conditions laid down in Commission Directive 2008/61/EC (*), the planting of the host plants for scientific purposes 
within the containment area referred to in Article 7, outside the area referred to in Article 7(2)(c).  

(*) Commission Directive 2008/61/EC of 17 June 2008 establishing the conditions under which certain harmful 
organisms, plants, plant products and other objects listed in Annexes I to V to Council Directive 2000/29/EC 
may be introduced into or moved within the Community or certain protected zones thereof, for trial or scientific 
purposes and for work on varietal selections (OJ L 158, 18.6.2008, p. 41.’  

(5) Article 9 is amended as follows: 

(a)  The following paragraph 4a is inserted: 

‘4a. By way of derogation from paragraphs 1 and 4, the movement within the Union, within or out of the 
demarcated areas, of dormant plants of Vitis intended for planting, other than seeds, may take place if both of 
the following conditions are fulfilled: 

(a)  the plants have been grown in a site registered in accordance with Directive 92/90/EEC; 
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(b) as practically close to the time of movement as possible, the plants have undergone an appropriate thermo
therapy treatment in a treatment facility authorised and supervised by the responsible official body for that 
purpose, whereby the dormant plants are submerged for 45 minutes in water heated to 50 °C, in accordance 
with the relevant EPPO Standard (*).  

(*) EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organisation), 2012. Hot water treatment of grapevine 
to control Grapevine flavescence dorée phytoplasma. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin, 42(3), 490–492.’ 

(b)  The following paragraph 8 is added: 

‘8. Host plants which have never been grown inside the demarcated areas shall only be moved within the 
Union if they are accompanied by a plant passport prepared and issued in accordance with Directive 
92/105/EEC. 

Without prejudice to Part A of Annex V to Directive 2000/29/EC, no plant passport shall be required for the 
movement of host plants to any person, acting for purposes which are outside his trade, business or profession, 
and who acquires those plants for its own use.’  

(6) The following Article 13a is inserted: 

‘Article 13a 

Awareness campaigns 

Member States shall make information available to the general public, travellers, professional and international 
transport operators concerning the threat of the specified organism for the Union territory. They shall make that 
information publicly available, in the form of targeted awareness campaigns on the respective websites of the 
responsible official bodies or other websites designated by those bodies.’  

(7) The Annexes are amended as set out in the Annex to this Decision. 

Article 2 

Addressees 

This Decision is addressed to the Member States. 

Done at Brussels, 17 December 2015. 

For the Commission 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Member of the Commission  
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ANNEX 

The Annexes are amended as follows:  

(1) In Annex I, the following plants are inserted in alphabetical order: 

Asparagus acutifolius L. 

Cistus creticus L. 

Cistus monspeliensis L. 

Cistus salviifolius L. 

Cytisus racemosus Broom 

Dodonaea viscosa Jacq. 

Euphorbia terracina L. 

Genista ephedroides DC. 

Grevillea juniperina L. 

Hebe 

Laurus nobilis L. 

Lavandula angustifolia Mill. 

Myoporum insulare R. Br. 

Pelargonium graveolens L'Hér 

Westringia glabra L.  

(2) Annex II is deleted.  
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EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/764 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 12ης Μαΐου 2016 

για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2015/789 σχετικά με μέτρα για την πρόληψη της 
εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του οργανισμού Xylella fastidiosa (Wells et al.) 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 2731] 

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)  Μετά την έκδοση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2015/789 της Επιτροπής (2) και έως τον Φεβρουάριο 2016, έχουν 
κοινοποιηθεί στην Επιτροπή από την Ιταλία πολλές εστίες του βακτηρίου Xylella fastidiosa (Wells et al.) (στο εξής «ο 
συγκεκριμένος οργανισμός») σε διάφορα μέρη της περιοχής γύρω από την επαρχία του Lecce. Οι εν λόγω εστίες 
εκδηλώθηκαν σε διάφορους δήμους που βρίσκονται στις επαρχίες Taranto και Brindisi. Επιπλέον, ο τελευταίος έλεγχος 
που πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2015 επιβεβαίωσε ότι οι δραστηριότητες έρευνας, που 
απαιτούνται βάσει της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2015/789 πραγματοποιήθηκαν μόνο σε πολύ περιορισμένο βαθμό 
στην περιοχή γύρω από την επαρχία του Lecce (Απουλία, Ιταλία). Ο έλεγχος αυτός επιβεβαίωσε επίσης ότι το τρέχον 
πρόγραμμα ερευνών εξακολουθεί να μην εξασφαλίζει την έγκαιρη ανίχνευση νέων κρουσμάτων ή τον ακριβή καθορισμό 
του πραγματικού εύρους της εξάπλωσης του συγκεκριμένου οργανισμού στην περιοχή. 

(2)  Ο τελευταίος έλεγχος επιβεβαίωσε τον κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης του συγκεκριμένου οργανισμού στην υπόλοιπη 
περιοχή. Για τον λόγο αυτό, και δεδομένου του μεγέθους της περιοχής αυτής, είναι σκόπιμο να επεκταθεί η προσβε
βλημένη ζώνη στην οποία μπορεί να εφαρμοστούν τα περιοριστικά μέτρα πέρα από τα σύνορα της επαρχίας Lecce, και 
να επιτραπεί η μετακίνηση των συγκεκριμένων φυτών εκτός της περιοχής αυτής μόνον υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις. 
Η επέκταση αυτή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς καθυστέρηση, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κίνδυνος περαιτέρω 
εξάπλωσης του συγκεκριμένου οργανισμού στην υπόλοιπη επικράτεια της Ένωσης αυξάνεται με την έναρξη της περιόδου 
πτήσης των εντόμων-διαβιβαστών νωρίς την άνοιξη. Η προσβεβλημένη ζώνη θα πρέπει, επομένως, να επεκταθεί ώστε να 
καλύπτει τους δήμους, ή μέρη ορισμένων δήμων, στις επαρχίες Brindisi και Taranto, όπου έχουν εμφανιστεί εστίες του 
εν λόγω οργανισμού ή όπου είναι πιθανόν ότι ο συγκεκριμένος οργανισμός έχει ήδη εξαπλωθεί και εγκατασταθεί. Η 
προσβεβλημένη ζώνη, ωστόσο, δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει την περιοχή που έχει χαρακτηριστεί από την Ιταλία ως 
απαλλαγμένη από τον συγκεκριμένο οργανισμό, πριν από την έκδοση της παρούσας απόφασης. 

(3)  Για λόγους ασφάλειας δικαίου, η διατύπωση του άρθρου 7 παράγραφος 2 στοιχείο γ) πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να 
γίνει σαφές ότι τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο εφαρμόζονται στην προσβεβλημένη ζώνη και 
όχι εκτός αυτής. 

(4)  Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία του υπόλοιπου εδάφους της Ένωσης από τον συγκεκριμένο οργανισμό 
και ενόψει της διεύρυνσης της περιοχής περιορισμού, είναι σκόπιμο να αντικατασταθεί η ζώνη επιτήρησης με νέες 
απαιτήσεις για τους ελέγχους στην εν λόγω περιοχή περιορισμού. Οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να εφαρμόζονται σε μια 
ζώνη πλάτους 20 km από τα όρια της ζώνης προστασίας και επεκτεινόμενα στην εν λόγω περιοχή περιορισμού και 
εντός της περιβάλλουσας ζώνης ασφαλείας των 10 km 

(5)  Μετά την έκδοση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2015/789, η εμπειρία έχει δείξει ότι είναι δυσανάλογο να ισχύουν οι 
ίδιες απαιτήσεις για τη μετακίνηση συγκεκριμένων φυτών εντός των προσβεβλημένων ζωνών, με αυτές που ισχύουν για 
τη μετακίνησή τους από τις προσβεβλημένες ζώνες σε ζώνες προστασίας, επειδή ο συγκεκριμένος οργανισμός έχει ήδη 
εγκατασταθεί σε αυτές τις προσβεβλημένες ζώνες. 

(6)  Μετά την έκδοση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2015/789, η εμπειρία έχει επιβεβαιώσει ότι συγκεκριμένα φυτά που 
καλλιεργούνται για το σύνολο του κύκλου παραγωγής in vitro, σε στείρο μέσον, δεν ενέχουν κίνδυνο εξάπλωσης του 
συγκεκριμένου οργανισμού, διότι ο τρόπος ανάπτυξης εξαλείφει τον κίνδυνο μόλυνσης, αποκλείοντας τη δυνατότητα 
επαφής με τους διαβιβαστές του συγκεκριμένου οργανισμού. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να επιτραπεί η κυκλοφορία 
και η εισαγωγή στην Ένωση των συγκεκριμένων φυτών υπό ορισμένες προϋποθέσεις. 
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(1) ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1. 
(2) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/789 της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 2015, σχετικά με μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της 

εξάπλωσης στην Ένωση του οργανισμού Xylella fastidiosa (Wells et al.) (ΕΕ L 125 της 21.5.2015, σ. 36). 



(7)  Δεδομένου ότι μετά την έκδοση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2015/789, η πείρα από επίσημους ελέγχους έδειξε ότι 
τα συγκεκριμένα φυτά προέρχονται από περιοχές που είναι απαλλαγμένες από τον συγκεκριμένο οργανισμό, θα πρέπει 
να υπόκεινται στις ίδιες απαιτήσεις με τα συγκεκριμένα φυτά που προέρχονται από τρίτες χώρες όπου δεν έχει 
εμφανιστεί ο συγκεκριμένος οργανισμός, όσον αφορά τους επίσημους ελέγχους κατά την είσοδό τους στην Ένωση. 

(8)  Το παράρτημα I θα πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να περιλαμβάνει όλα τα φυτικά είδη τα οποία, μετά την έκδοση της 
εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2015/2417 (1) της Επιτροπής έχουν αναγνωριστεί από την Επιτροπή ως συγκεκριμένα 
φυτά. 

(9)  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 

Τροποποιήσεις στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/789 

Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) αριθ. 2015/789 τροποποιείται ως εξής:  

1) Στο άρθρο 4 παράγραφος 2, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Όσον αφορά την παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού στην επαρχία Lecce, και στους δήμους που απαριθμούνται στο 
παράρτημα II, η προσβεβλημένη ζώνη περιλαμβάνει τουλάχιστον την εν λόγω επαρχία και τους συγκεκριμένους δήμους της 
επαρχίας αυτής ή, ανάλογα με την περίπτωση, τα κτηματογραφημένα αγροτεμάχια (“Fogli”) των εν λόγω δήμων.».  

2) Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής: 

α)  Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6, μόνο στην προσβεβλημένη ζώνη που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 
τρίτο εδάφιο ο αρμόδιος επίσημος φορέας του οικείου κράτους μέλους μπορεί να αποφασίσει να εφαρμόσει τα μέτρα 
περιστολής που καθορίζονται στις παραγράφους 2 έως 7 (στο εξής “περιοχή περιορισμού”)». 

β)  Στην παράγραφο 2, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«γ)  μια τοποθεσία εντός της προσβεβλημένης ζώνης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο η οποία 
βρίσκεται εντός απόστασης 20km. από τα όρια της προσβεβλημένης ζώνης με το υπόλοιπο έδαφος της Ένωσης.». 

γ)  Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 7: 

«7. Το οικείο κράτος μέλος παρακολουθεί την παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού με ετήσιες έρευνες σε 
κατάλληλες περιόδους κατά τη διάρκεια του έτους στις περιοχές που βρίσκονται εντός της απόστασης των 
20 χιλιομέτρων, όπως αναφέρεται στο στοιχείο γ) της παραγράφου 2. 

Οι έρευνες αυτές διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 7.».  

3) Το άρθρο 8 απαλείφεται.  

4) Στο άρθρο 9, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«1. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε συγκεκριμένα φυτά, εκτός από τα φυτά που καλλιεργήθηκαν in vitro για το σύνολο 
του κύκλου παραγωγής. 

Απαγορεύεται η διακίνηση εκτός των οριοθετημένων περιοχών και από τις προσβεβλημένες ζώνες στις αντίστοιχες ζώνες 
ασφαλείας, των συγκεκριμένων φυτών τα οποία καλλιεργήθηκαν, έστω για ένα μέρος της ζωής τους, σε οριοθετημένη 
περιοχή που έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 4.». 
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(1) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/2417 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 
2015/789 σχετικά με μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του οργανισμού Xylella fastidiosa (Wells et al.) 
(ΕΕ L 333 της 19.12.2015, σ. 143). 



5) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 9α: 

«Άρθρο 9a 

Η κυκλοφορία εντός της Ένωσης συγκεκριμένων φυτών τα οποία καλλιεργήθηκαν in vitro 

1. Τα συγκεκριμένα φυτά που καλλιεργήθηκαν in vitro για το σύνολο του κύκλου παραγωγής, και τουλάχιστον για ένα 
μέρος της ζωής τους σε οριοθετημένη περιοχή που έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 4, μπορούν να μετακινούνται 
εκτός των οριοθετημένων περιοχών και από τις προσβεβλημένες ζώνες, στις αντίστοιχες ζώνες ασφαλείας, μόνο εφόσον 
πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 2 έως 5. 

2. Τα συγκεκριμένα φυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 έχουν καλλιεργηθεί σε τόπο ο οποίος πληροί όλες τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α)  είναι καταχωρισμένος σύμφωνα με την οδηγία 92/90/ΕΟΚ· 

β)  έχει εγκριθεί από τον αρμόδιο επίσημο φορέα ως τόπος απαλλαγμένος από τον συγκεκριμένο οργανισμό και τους 
διαβιβαστές του, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα· 

γ)  προστατεύεται με φυσικά μέσα από την εισαγωγή του συγκεκριμένου οργανισμού από τους διαβιβαστές του· 

δ)  υπόκειται ετησίως σε δύο τουλάχιστον επίσημες επιθεωρήσεις που διενεργούνται σε κατάλληλες χρονικές περιόδους· 

ε)  καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας των συγκεκριμένων φυτών, δεν εντοπίστηκαν συμπτώματα του συγκεκριμένου 
οργανισμού ούτε διαβιβαστές του ή, αν παρατηρήθηκαν ύποπτα συμπτώματα, πραγματοποιήθηκαν δοκιμές οι οποίες 
επιβεβαίωσαν την απουσία του συγκεκριμένου οργανισμού. 

3. Τα συγκεκριμένα φυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 έχουν καλλιεργηθεί σε διαφανή δοχεία υπό στείρες 
συνθήκες και πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α)  έχουν παραχθεί από σπόρους· 

β)  έχουν αναπαραχθεί τεχνητώς, υπό στείρες συνθήκες, από μητρικά φυτά που έχουν διανύσει όλη τη ζωή τους σε περιοχή 
του εδάφους της Ένωσης απαλλαγμένη από τον συγκεκριμένο οργανισμό και τα οποία έχουν ελεγχθεί και διαπιστώθηκε 
ότι είναι απαλλαγμένα από τον συγκεκριμένο οργανισμό· 

γ)  έχουν αναπαραχθεί τεχνητώς, υπό στείρες συνθήκες, από μητρικά φυτά που καλλιεργούνται σε τοποθεσία που πληροί τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 και τα οποία έχουν υποβληθεί σε δοκιμές και διαπιστώθηκε ότι είναι 
απαλλαγμένα από τον συγκεκριμένο οργανισμό. 

4. Τα συγκεκριμένα φυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μεταφέρονται σε διαφανή δοχεία και υπό στείρες 
συνθήκες, ώστε να αποκλείεται η πιθανότητα μόλυνσης του συγκεκριμένου οργανισμού μέσω των διαβιβαστών του. 

5. Συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο που καταρτίζεται και εκδίδεται σύμφωνα με την οδηγία 
92/105/ΕΟΚ.».  

6) Το άρθρο 17 τροποποιείται ως εξής: 

α)  Στην παράγραφο 3, η εισαγωγική πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Εάν τα συγκεκριμένα φυτά, εκτός από τα φυτά που καλλιεργήθηκαν in vitro για το σύνολο του κύκλου παραγωγής 
κατάγονται από περιοχή στην οποία είναι γνωστή η παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού, το φυτοϋγειονομικό 
πιστοποιητικό αναφέρει υπό τον τίτλο της “Συμπληρωματικής δήλωσης” ότι:». 

β)  Παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 3α: 

«3α. Όπου τα συγκεκριμένα φυτά, τα οποία καλλιεργήθηκαν in vitro για το σύνολο του κύκλου παραγωγής, 
κατάγονται από περιοχή στην οποία είναι γνωστή η παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού, το φυτοϋγειονομικό 
πιστοποιητικό θα αναφέρει υπό τον τίτλο της “Συμπληρωματικής δήλωσης” ότι: 

α)  τα συγκεκριμένα φυτά έχουν παραχθεί σε έναν ή περισσότερους τόπους οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στην παράγραφο 4α· 

β)  η εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της οικείας τρίτης χώρας έχει διαβιβάσει γραπτώς στην Επιτροπή τον κατάλογο 
των εν λόγω τόπων, συμπεριλαμβανομένης της τοποθεσίας τους μέσα στη χώρα· 
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γ)  τα συγκεκριμένα φυτά έχουν μεταφερθεί υπό στείρες συνθήκες σε διαφανή συσκευασία που αποκλείει το ενδεχόμενο 
μόλυνσης από τον συγκεκριμένο οργανισμό μέσω των διαβιβαστών του. 

δ)  τα εν λόγω φυτά πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

i)  έχουν παραχθεί από σπόρους· 

ii)  έχουν αναπαραχθεί, υπό στείρες συνθήκες, από μητρικά φυτά που έχουν διανύσει όλη τη ζωή τους σε περιοχή 
απαλλαγμένη από τον συγκεκριμένο οργανισμό και έχουν ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγμένα από 
τον συγκεκριμένο οργανισμό· 

iii)  έχουν αναπαραχθεί, υπό στείρες συνθήκες, από μητρικά φυτά που καλλιεργούνται σε τοποθεσία η οποία πληροί 
τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 και έχουν υποβληθεί σε δοκιμή και διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγμένα από 
τον συγκεκριμένο οργανισμό· 

Το φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό που αναφέρεται στο στοιχείο α) της παραγράφου 1 θα αναφέρει στο σημείο “τόπος 
καταγωγής” τον τόπο που αναφέρεται στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου». 

γ)  Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4α: 

«4α. Ο τόπος που αναφέρεται στην παράγραφο 3α στοιχείο α) πληροί το σύνολο των ακολούθων προϋποθέσεων: 

α)  έχει χαρακτηριστεί από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας ως απαλλαγμένος από τον συγκεκριμένο οργανισμό και 
τους διαβιβαστές του, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα· 

β)  προστατεύεται με φυσικά μέσα από την εισαγωγή του συγκεκριμένου οργανισμού από τους διαβιβαστές του· 

γ)  υπόκειται ετησίως σε δύο τουλάχιστον επίσημες επιθεωρήσεις που διενεργούνται σε κατάλληλες χρονικές περιόδους· 

δ)  καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας των συγκεκριμένων φυτών, δεν εντοπίστηκαν συμπτώματα του συγκεκριμένου 
οργανισμού ούτε διαβιβαστές του ή, αν παρατηρήθηκαν ύποπτα συμπτώματα, πραγματοποιήθηκαν δοκιμές και η 
απουσία του συγκεκριμένου οργανισμού επιβεβαιώθηκε.».  

7) Στο άρθρο 18, οι παράγραφοι 2, 3 και 4 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«2. Στην περίπτωση συγκεκριμένων φυτών που κατάγονται από τρίτη χώρα, στην οποία ο εν λόγω οργανισμός δεν είναι 
παρών ή σε περιοχή η οποία αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2, ο αρμόδιος επίσημος φορέας διενεργεί τους 
ακόλουθους ελέγχους: 

α)  οπτική επιθεώρηση, και 

β)  στην περίπτωση υπόνοιας παρουσίας του συγκεκριμένου οργανισμού, δειγματοληψία και δοκιμές της παρτίδας των 
συγκεκριμένων φυτών, ώστε να επιβεβαιωθεί η απουσία του συγκεκριμένου οργανισμού ή των συμπτωμάτων του. 

3. Στην περίπτωση συγκεκριμένων φυτών που κατάγονται από τρίτη χώρα στην οποία είναι γνωστή η παρουσία του 
συγκεκριμένου οργανισμού, ο αρμόδιος επίσημος φορέας διενεργεί τους ακόλουθους ελέγχους: 

α)  οπτική επιθεώρηση, και 

β)  δειγματοληψία και δοκιμές της παρτίδας των συγκεκριμένων φυτών, ώστε να επιβεβαιωθεί η απουσία του συγκεκριμένου 
οργανισμού ή των συμπτωμάτων του. 

4. Τα δείγματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) και στην παράγραφο 3 στοιχείο β) είναι μεγέθους που 
επιτρέπει την ταυτοποίηση με αξιοπιστία 99 %, επίπεδο μολυσμένων φυτών 1 % ή περισσότερο, σύμφωνα με το πρότυπο 
ISPM αριθ. 31. 

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται για τα συγκεκριμένα φυτά τα οποία έχουν καλλιεργηθεί in vitro για το σύνολο του 
κύκλου παραγωγής και μεταφέρονται σε διαφανή δοχεία υπό στείρες συνθήκες.».  

8) Το παράρτημα I τροποποιείται όπως καθορίζεται στο παράρτημα I της παρούσας απόφασης.  

9) Το παράρτημα που παρατίθεται στο παράρτημα II της παρούσας απόφασης προστίθεται ως παράρτημα II. 
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Άρθρο 2 

Αποδέκτες 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. 

Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2016. 

Για την Επιτροπή 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Μέλος της Επιτροπής  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Το παράρτημα I της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2015/789 τροποποιείται ως εξής:  

1. Εισάγονται οι ακόλουθες εγγραφές με αλφαβητική σειρά: 

Ambrosia 

Artemisia arborescens L. 

Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash 

Coprosma repens A. Rich. 

Coronilla valentina L. 

Cyperus eragrostis Lam. 

Fagopyrum esculentum Moench 

Lavandula stoechas L. 

Solanum lycopersicum L. 

Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn 

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. 

Polygala x grandiflora nana 

Rhus 

Rosa x floribunda 

Salvia apiana Jeps. 

Solanum melongena L. 

Solidago fistulosa Mill. 

Ulmus 

Vicia sativa L.  

2. Διαγράφονται οι ακόλουθες εγγραφές: 

Ambrosia acanthicarpa Hook. 

Ambrosia artemisiifolia L. 

Ambrosia trifida L. 

Rhus diversiloba Torr. & A. Gray 

Ulmus americana L. 

Ulmus crassifolia Nutt.  

3. Η εγγραφή «Cytisus racemosus Broom» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Genista x spachiana (sυν. Cytisus racemosus Broom)».  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Το ακόλουθο παράρτημα II προστίθεται στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/789: 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2  

1. Δήμοι που βρίσκονται στην επαρχία Brindisi: 

Brindisi  

Carovigno  

Ceglie Messapica Μόνο κτηματογραφημένα αγροτεμάχια (Fogli) 11, 20 έως 24, 32 έως 43, 47 έως 62, 66 
έως 135 

Cellino San Marco  

Erchie  

Francavilla Fontana  

Latiano  

Mesagne  

Oria  

Ostuni Μόνο κτηματογραφημένα αγροτεμάχια (Fogli) 34 έως 38, 48 έως 52, 60 έως 67, 74, 87 
έως 99, 111 έως 118, 141 έως 154, 175 έως 222 

San Donaci  

San Michele Salentino  

San Pancrazio Salentino  

San Pietro Vernotico  

San Vito dei Normanni  

Torchiarolo  

Torre Santa Susanna  

Villa Castelli     

2. Δήμοι που βρίσκονται στην επαρχία Taranto: 

Avetrana  

Carosino  

Faggiano  

Fragagnano  

Grottaglie Μόνο κτηματογραφημένα αγροτεμάχια (Fogli) 5, 8, 11 έως 14, 17 έως 41, 43 έως 47, 49 
έως 89 

Leporano Μόνο κτηματογραφημένα αγροτεμάχια (Fogli) 2 έως 6, 9 έως 16 

Lizzano  

Manduria  

Martina Franca Μόνο κτηματογραφημένα αγροτεμάχια (Fogli) 246 έως 260 
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Maruggio  

Monteiasi  

Monteparano  

Pulsano  

Roccaforzata  

San Giorgio Ionico  

San Marzano di San Giuseppe  

Sava  

Taranto Μόνο: (Τμήμα A, κτηματογραφημένα αγροτεμάχια (Fogli) 49, 50, 220, 233, 234, 250 
έως 252; 262, 275 έως 278, 287 έως 293, 312 έως 318) 
(Τμήμα B, κτηματογραφημένα αγροτεμάχια (Fogli) 1 έως 27) 
(Τμήμα Γ, κτηματογραφημένα αγροτεμάχια (Fogli) 1 έως 11) 

Torricella».    
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COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2016/764 

of 12 May 2016 

amending Implementing Decision (EU) 2015/789 as regards measures to prevent the introduction 
into and the spread within the Union of Xylella fastidiosa (Wells et al.) 

(notified under document C(2016) 2731) 

THE EUROPEAN COMMISSION, 

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, 

Having regard to Council Directive 2000/29/EC of 8 May 2000 on protective measures against the introduction into the 
Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the Community (1), and in 
particular the fourth sentence of Article 16(3) thereof, 

Whereas: 

(1)  Since the adoption of Commission Implementing Decision (EU) 2015/789 (2), and until February 2016, several 
outbreaks of Xylella fastidiosa (Wells et al.) (hereinafter ‘the specified organism’) in different parts of the area 
surrounding the province of Lecce have been notified by Italy to the Commission. Those outbreaks have taken 
place in many different municipalities located in the provinces of Taranto and Brindisi. Furthermore, the last 
audit carried out by the Commission in November 2015 confirmed that the survey activities required by 
Implementing Decision (EU) 2015/789 were conducted only to a very limited extent in the area surrounding the 
province of Lecce (Apulia region, Italy). That audit also confirmed that the current programme of surveys still 
does not ensure the timely detection of new outbreaks or the accurate determination of the true extent of the 
spread of the specified organism in the area. 

(2)  The last audit confirmed the risk of a rapid spread of the specified organism in the rest of the area concerned. 
For this reason, and given the size of that area, it is appropriate to expand the infected zone where containment 
measures may apply beyond the borders of the province of Lecce, and allow the move of specified plants out of 
that area only under very strict conditions. Such expansion should take place without delay taking into account 
that the risk of further spreading of the specified organism in the rest of the Union territory increases with the 
start of the flight season of the insect vectors in early spring. The infected zone should therefore be extended to 
cover those municipalities, or parts of certain municipalities, of the provinces of Brindisi and Taranto where 
outbreaks of the specified organism have taken place or where it is likely that that organism is already spread and 
established. That infected zone, however, should not include the area that has been declared by Italy as free from 
the specified organism before the adoption of this Decision. 

(3)  For purposes of legal certainty, the wording of point (c) of Article 7(2) should be amended to make clear that the 
measures to be taken in accordance with that Article apply in the infected zone and not outside of it. 

(4)  In order to ensure effective protection of the rest of the Union territory from the specified organism, and in view 
of the enlargement of the containment area, it is appropriate to replace the surveillance zone with new 
requirements for surveys in that containment area. Those requirements should apply to an area of a width of 
20 km from the borders of the buffer zone and extending into that containment area, and within the 
surrounding buffer zone of 10 km. 

(5)  Since the adoption of Implementing Decision (EU) 2015/789, experience has shown that it is disproportionate to 
apply the same requirements for the movement of specified plants within the infected zones as for their 
movement out of the infected zones into the buffer zones, because the specified organism is already established 
in those infected zones. 

(6)  Since the adoption of Implementing Decision (EU) 2015/789, experience has confirmed that specified plants 
which are grown for their entire production cycle in vitro, in a sterile medium, do not pose a risk of spreading of 
the specified organism, because that mode of growth eliminates the risk of infection by precluding the possibility 
of contact with the vectors of the specified organism. It is therefore appropriate to allow the movement within 
and the introduction into the Union of those specified plants under certain conditions. 
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(7)  Since the adoption of Implementing Decision (EU) 2015/789, experience with official checks has shown that 
specified plants originating in areas which are free from the specified organism, should be subject to the same 
requirements as the specified plants originating in third countries where the specified organism is not present, as 
regards official checks at introduction into the Union. 

(8)  Annex I should be amended to include all plant species which, since the adoption of Commission Implementing 
Decision (EU) 2015/2417 (1) have been identified by the Commission as specified plants. 

(9)  The measures provided for in this Decision are in accordance with the opinion of the Standing Committee on 
Plants, Animals, Food and Feed, 

HAS ADOPTED THIS DECISION: 

Article 1 

Amendments to Implementing Decision (EU) 2015/789 

Implementing Decision (EU) 2015/789 is amended as follows:  

(1) in Article 4(2), the third subparagraph is replaced by the following: 

‘As regards the presence of the specified organism in the province of Lecce, and in the municipalities, listed in 
Annex II, the infected zone shall at least include that province and those municipalities, or as applicable, the land 
registry plots (“Fogli”) of those municipalities.’;  

(2) Article 7 is amended as follows: 

(a)  paragraph 1 is replaced by the following: 

‘1. By way of derogation from Article 6, only in the infected zone referred to in the third subparagraph of 
Article 4(2), the responsible official body of the Member State concerned may decide to apply the containment 
measures set out in paragraphs 2 to 7 (hereinafter: “containment area”)’; 

(b)  in paragraph 2, point (c) is replaced by the following: 

‘(c)  a location within the infected zone referred to in the third subparagraph of Article 4(2), situated within a 
distance of 20 km from the border of that infected zone with the rest of the Union territory.’; 

(c)  the following paragraph 7 is added: 

‘7. The Member State concerned shall monitor the presence of the specified organism by annual surveys at 
appropriate times during the year in the areas situated within the distance of 20 km as referred to in point (c) of 
paragraph 2. 

Those surveys shall be carried out in accordance with the provisions of Article 6(7).’;  

(3) Article 8 is deleted;  

(4) in Article 9, paragraph, 1 is replaced by the following: 

‘1. This Article shall apply to specified plants, other than plants which have been grown for the entire production 
cycle in vitro. 

The movement out of the demarcated areas, and from the infected zones into the respective buffer zones, of 
specified plants which have been grown for at least part of their life in a demarcated area established in accordance 
with Article 4, shall be prohibited.’; 
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(5) the following Article 9a is inserted: 

‘Article 9a 

Movement within the Union of specified plants which have been grown in vitro 

1. Specified plants which have been grown for the entire production cycle in vitro, and for at least part of their 
life in a demarcated area established in accordance with Article 4, may only be moved out of the demarcated areas, 
and from the infected zones into the respective buffer zones, if the conditions set out in paragraphs 2 to 5 are 
fulfilled. 

2. The specified plants referred to in paragraph 1 have been grown in a site where all of the following conditions 
are fulfilled: 

(a)  it is registered in accordance with Directive 92/90/EEC; 

(b)  it is authorised by the responsible official body as a site free from the specified organism and its vectors, taking 
into account the relevant International Standards for Phytosanitary Measures; 

(c)  it is physically protected against the introduction of the specified organism by its vectors; 

(d)  it is subjected annually to at least two official inspections carried out at appropriate times; 

(e)  throughout the time of growth of the specified plants, neither symptoms of the specified organism nor its 
vectors were found in the site or, if suspect symptoms were observed, tests carried out confirmed the absence of 
the specified organism. 

3. The specified plants referred to in paragraph 1 have been grown in a transparent container under sterile 
conditions and fulfil one of the following conditions: 

(a)  they have been grown from seeds; 

(b)  they have been propagated, under sterile conditions, from mother plants which have spent their entire lives in 
an area of the Union territory free from the specified organism and which have been tested and found free from 
the specified organism; 

(c)  they have been propagated, under sterile conditions, from mother plants which have been grown in a site 
fulfilling the conditions set out in paragraph 2 and which have been tested and found free from the specified 
organism. 

4. The specified plants referred to in paragraph 1 shall be transported in a transparent container under sterile 
conditions that precludes the possibility of infection by the specified organism through its vectors. 

5. They shall be accompanied by a plant passport prepared and issued in accordance with Directive 92/105/EEC.’;  

(6) Article 17 is amended as follows: 

(a)  in paragraph 3, the introductory phrase is replaced by the following: 

‘Where specified plants, other than plants which have been grown for the entire production cycle in vitro 
originate in an area where the specified organism is known to be present, the phytosanitary certificate shall state 
under the rubric “Additional Declaration” that:’; 

(b)  the following paragraph 3a is inserted: 

‘3a. Where specified plants, which have been grown for the entire production cycle in vitro, originate in an 
area where the specified organism is known to be present, the phytosanitary certificate shall state under the 
rubric “Additional Declaration” that: 

(a)  the specified plants have been grown in one or more sites fulfilling the conditions set out in paragraph 4a; 

(b)  the national plant protection organisation of the third country concerned has communicated in writing to 
the Commission the list of those sites, including their location within the country; 
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(c)  the specified plants have been transported under sterile conditions in a transparent container that precludes 
the possibility of infection by the specified organism through its vectors; 

(d)  the specified plants meet one of the following conditions: 

(i)  they have been grown from seeds; 

(ii)  they have been propagated, under sterile conditions, from mother plants which have spent their entire 
lives in an area free from the specified organism and which have been tested and found free from the 
specified organism; 

(iii)  they have been propagated, under sterile conditions, from mother plants which have been grown in a 
site fulfilling the conditions of paragraph 4 and which have been tested and found free from the 
specified organism. 

The phytosanitary certificate referred to in point (a) of paragraph 1 shall indicate under the rubric “place of 
origin” the site referred to in point (a) of this paragraph.’; 

(c)  the following paragraph 4a is added: 

‘4a. The site referred to in point (a) of paragraph 3a shall fulfil all of the following conditions: 

(a)  it is authorised by the national plant protection organisation as free from the specified organism and its 
vectors, in accordance with the relevant International Standards for Phytosanitary Measures; 

(b)  it is physically protected against the introduction of the specified organism by its vectors; 

(c)  it is subjected annually to at least two official inspections carried out at appropriate times; 

(d)  throughout the production time of the specified plants, neither symptoms of the specified organism nor its 
vectors were found in the site, or, if suspect symptoms were observed, testing has been undertaken and 
absence of the specified organism has been confirmed.’;  

(7) in Article 18, paragraphs 2, 3 and 4 are replaced by the following: 

‘2. In the case of specified plants originating in a third country, where the specified organism is not present or in 
an area referred to in Article 17(2), the responsible official body shall carry out the following checks: 

(a)  a visual inspection; and 

(b)  in the case of suspicion of the presence of the specified organism, sampling and testing of the lot of the 
specified plants to confirm the absence of the specified organism or its symptoms. 

3. In the case of specified plants, originating in an area where the specified organism is known to be present the 
responsible official body shall carry out the following checks: 

(a)  a visual inspection; and 

(b)  sampling and testing of the lot of the specified plants to confirm the absence of the specified organism or its 
symptoms. 

4. The samples referred to in paragraphs 2(b) and 3(b) shall be of a size that allows identifying with 99 % 
reliability a level of infected plants of 1 % or above, taking account of ISPM No 31. 

The first subparagraph shall not apply to specified plants which have been grown for the entire production cycle in 
vitro and are transported in transparent containers under sterile conditions.’;  

(8) Annex I is amended as set out in Annex I to this Decision.  

(9) the Annex set out in Annex II to this Decision is added as Annex II. 
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Article 2 

Addressees 

This Decision is addressed to the Member States. 

Done at Brussels, 12 May 2016. 

For the Commission 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Member of the Commission  
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ANNEX I 

Annex I to Implementing Decision (EU) 2015/789 is amended as follows:  

(1) the following entries are inserted in alphabetical order: 

Ambrosia 

Artemisia arborescens L. 

Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash 

Coprosma repens A. Rich. 

Coronilla valentina L. 

Cyperus eragrostis Lam. 

Fagopyrum esculentum Moench 

Lavandula stoechas L. 

Solanum lycopersicum L. 

Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn 

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. 

Polygala x grandiflora nana 

Rhus 

Rosa x floribunda 

Salvia apiana Jeps. 

Solanum melongena L. 

Solidago fistulosa Mill. 

Ulmus 

Vicia sativa L.  

(2) the following entries are deleted: 

Ambrosia acanthicarpa Hook. 

Ambrosia artemisiifolia L. 

Ambrosia trifida L. 

Rhus diversiloba Torr. & A. Gray 

Ulmus americana L. 

Ulmus crassifolia Nutt.  

(3) the entry ‘Cytisus racemosus Broom’ is replaced by the following: 

‘Genista x spachiana (syn. Cytisus racemosus Broom)’.  
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ANNEX II 

The following Annex II is added to Implementing Decision (EU) 2015/789: 

‘ANNEX II 

LIST OF MUNICIPALITIES REFERRED TO IN ARTICLE 4(2)  

1. Municipalities located in the province of Brindisi: 

Brindisi  

Carovigno  

Ceglie Messapica Only land registry plots (Fogli) 11, 20 to 24, 32 to 43, 47 to 62, 66 to 135 

Cellino San Marco  

Erchie  

Francavilla Fontana  

Latiano  

Mesagne  

Oria  

Ostuni Only land registry plots (Fogli) 34 to 38, 48 to 52, 60 to 67, 74, 87 to 99, 111 
to 118, 141 to 154, 175 to 222 

San Donaci  

San Michele Salentino  

San Pancrazio Salentino  

San Pietro Vernotico  

San Vito dei Normanni  

Torchiarolo  

Torre Santa Susanna  

Villa Castelli     

2. Municipalities located in the province of Taranto: 

Avetrana  

Carosino  

Faggiano  

Fragagnano  

Grottaglie Only land registry plots (Fogli) 5, 8, 11 to 14, 17 to 41, 43 to 47, 49 to 89 

Leporano Only land registry plots (Fogli) 2 to 6, 9 to 16 

Lizzano  

Manduria  

Martina Franca Only land registry plots (Fogli) 246 to 260 
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Maruggio  

Monteiasi  

Monteparano  

Pulsano  

Roccaforzata  

San Giorgio Ionico  

San Marzano di San Giuseppe  

Sava  

Taranto Only: (Section A, land registry plots (Fogli) 49, 50, 220, 233, 234, 250 to 252, 262, 
275 to 278, 287 to 293, 312 to 318) 
(Section B, land registry plots (Fogli) 1 to 27) 
(Section C, land registry plots (Fogli) 1 to 11) 

Torricella’.    
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EUROPEAN COMMISSION 
DIRECTORATE-GENERAL FOR HEALTH AND FOOD SAFETY 
 
 

 

 

Brussels, 11.01.2017 

    

COMMISSION DATABASE OF HOST PLANTS FOUND TO BE SUSCEPTIBLE TO 

XYLELLA FASTIDIOSA IN THE UNION TERRITORY – UPDATE 8 

 

List of host plants referred to in Article 1(b) of Commission Implementing Decision (EU) 

2015/2417 of 17 December 2015, which have been found to be susceptible to Xylella 

fastidiosa in the Union territory, or, where a Member State has demarcated an area with 

regard to only one or more subspecies of Xylella fastidiosa pursuant to the second 

subparagraph of Article 4(1) of that Decision, as having been found to be susceptible to that 

or those subspecies. 

 

Host plant found to be susceptible to Xylella fastidiosa subsp. fastidiosa 

Nerium oleander L.  

Polygala myrtifolia L. 

Prunus avium L. 

Rosmarinus officinalis L.  

Streptocarpus 

Erysimum 

 

Host plants found to be susceptible to Xylella fastidiosa subsp. multiplex 

Acacia dealbata Link 

Acer pseudoplatanus L. 

Anthyllis hermanniae L. 

Artemisia arborescens L. 

Asparagus acutifolius L. 

Calicotome villosa (Poiret) Link 

Cistus creticus L.  

Cistus monspeliensis L. 

Cistus salviifolius L. 

Coronilla valentina L. 

Ref. Ares(2017)218830 - 16/01/2017



Cytisus scoparius (L.) Link  

Genista x spachiana (syn. Cytisus racemosus Broom) 

Genista corsica (Loisel.) DC. 

Genista ephedroides DC. 

Hebe  

Helichrysum italicum (Roth) G. Don 

Lavandula angustifolia  Mill. 

Lavandula dentata L. 

Lavandula stoechas L. 

Lavandula x allardii (syn. Lavandula  x heterophylla) 

Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn. 

Myrtus communis L. 

Pelargonium graveolens L'Hér 

Phagnalon saxatile (L.) Cass. 

Polygala myrtifolia L. 

Prunus cerasifera Ehrh. 

Prunus dulcis (Mill.) D.A Webb 

Quercus suber L. 

Rosa x floribunda  

Rosmarinus officinalis L.  

Spartium junceum L. 

 

Host plants found to be susceptible to Xylella fastidiosa subsp. pauca 

Acacia saligna (Labill.) Wendl.  

Asparagus acutifolius L. 

Catharanthus  

Chenopodium album L. 

Cistus creticus L. 

Dodonaea viscosa Jacq. 

Eremophila maculata F. Muell.  

Erigeron sumatrensis Retz. 

Erigeron bonariensis L. 

Euphorbia terracina L. 



Grevillea juniperina L. 

Heliotropium europaeum L. 

Laurus nobilis L. 

Lavandula angustifolia  Mill. 

Lavandula stoechas L. 

Myrtus communis L.  

Myoporum insulare R. Br. 

Nerium oleander L.  

Olea europaea L.  

Pelargonium x fragrans 

Phillyrea latifolia L. 

Polygala myrtifolia L.  

Prunus avium (L.) L.  

Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb  

Rhamnus alaternus L.  

Rosmarinus officinalis L.  

Spartium junceum L.  

Vinca  

Westringia fruticosa (Willd.) Druce 

Westringia glabra L. 

 

Host plants found to be susceptible to several subspecies of Xylella fastidiosa 

Coffea 



ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
Εγγραφής των παραγωγών, εξαγωγέων, εισαγωγέων, φυτών και φυτικών προϊόντων ή 
ενώσεων αυτών στο Μητρώο και τη χορήγηση Φυτοϋγειονομικού Διαβατηρίου ( (άρθρο 13 του
ΠΔ 365/2002 σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 92/90/ΕΟΚ και 93/50/ΕΟΚ).

Ι Εγγραφής □ Αριθμ. Πρωτ.:

ΙΙ Συμπληρωματική ή τροποποιήσεων □ Αριθμ. Πρωτ.:

Α

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1) A.M:

2) A.M:

3) A.M:

Α 1 Επωνυμία ή όνομα Επιχείρησης: Α.Φ.Μ:

Α 2 Έδρα ή κατοικία Επιχείρησης:

Α 3 Υπεύθυνος Φυτοϋγειονομικών θεμάτων.
Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο:………………………………………………………………………

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:………………………………………………………………..

Διεύθυνση κατοικίας:…………………………………………………………………………………..

Τηλ: ………………                              E – Mail: ………….. …….                 Fax: ……………………..

Α 4 Περιγραφή των δραστηριοτήτων της επιχείρησης:
α)                                                                                                                                                                

β)                                                                                                                                                               

γ)                                                                                                                                                                 

δ)



B ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

B 1 Περιγραφή δραστηριοτήτων εγκατάστασης Ι:
α)

β)

γ)

δ)

B 1.1 Ταχυδρομική Δ/νση: 

B 1.2 Τηλ: E – Mail: Fax:

B 2 Περιγραφή δραστηριοτήτων εγκατάστασης ΙΙ:
α)

β)

γ)

δ)

B 2.1 Ταχυδρομική Δ/νση:  

B 2.2 Τηλ: E – Mail: Fax:

B 3 Περιγραφή δραστηριοτήτων εγκατάστασης ΙΙΙ:
α)

β)

γ)

δ)

B 3.1 Ταχυδρομική Δ/νση:

B 3.2 Τηλ: E – Mail: Fax:

Γ Δηλώνω υπεύθυνα τον Αριθμό ή τους Αριθμούς Μητρώου που θα κάνω χρήση στο Φυτοϋγειονομικό 
Διαβατήριο:

Δ (1). Ημερομηνία:
Ο (η)   αιτών (ούσα)

Ονοματεπώνυμο-υπογραφή-σφραγίδα
(Ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  με  την  ιδιότητά
του)

(2). Ημερομηνία:

Ονοματεπώνυμο  και  υπογραφή  του  αρμόδιου
υπαλλήλου  που  πραγματοποίησε  τον  έλεγχο  της
ΑΙΤΗΣΗΣ



Οδηγίες για συμπλήρωση του εντύπου της ΑΙΤΗΣΗΣ
Στήλες
Πίνακα
Ι, ΙΙ Συμπληρώνεται από τον αιτούντα σημειώνοντας  √  στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου συμπληρώνονται από τη Δ/νση Γεωργίας στην οποία υποβάλλεται η
ΑΙΤΗΣΗ, Αναγράφεται ο Αριθμός Πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής της.

(Α) 1) A.M (Αριθμός Μητρώου): Αναγράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο της Δ/νσης Γεωργίας 
μετά την έγκριση της ΑΙΤΗΣΗΣ. Τον Αριθμό Μητρώου αποτελούν οι στήλες (2)(3)(4) του 
Παραρτήματος ΙΙ. Στην περίπτωση ΑΙΤΗΣΗΣ συμπληρωματικής ή τροποποιήσεων ο Α.Μ 
αναγράφεται από τον αιτούντα.
2) A.M (Αριθμός Μητρώου): Αναγράφεται από τον αιτούντα ο Αριθμός Μητρώου που του 
έχει χορηγήσει η Διεύθυνση Εισροών του Υπουργείου Γεωργίας.
3) A.M (Αριθμός Μητρώου): Αναγράφεται από τον αιτούντα ο Αριθμός Μητρώου που του 
έχει χορηγήσει η Διεύθυνση Μεταποίησης Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου  του 
Υπουργείου Γεωργίας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στην τρίτη στήλη δηλώνεται από τον αιτούντα ο Αριθμός ή οι Αριθμοί 
Μητρώου που θα χρησιμοποιεί κατά περίπτωση.

(Α1) Αναγράφεται η επωνυμία ή το όνομα της επιχείρησης. Κατατίθεται επίσημο αντίγραφο της 
σύστασης με τις τροποποιήσεις της. Εφ΄όσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο αναγράφεται το
ονοματεπώνυμο του.
Α.Φ.Μ: Αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου.

(Α2), (Β1.1), 
(Β2.1), (Β3.1)

Αναγράφεται η Ταχυδρομική Δ/νση της έδρας της επιχείρησης, η μόνιμη κατοικία εφ΄όσον 
πρόκειται για φυσικό πρόσωπο και η Ταχυδρομική Δ/νση κάθε εγκατάστασης ξεχωριστά.

(Α4) α) Περιγράφονται  οι δραστηριότητες της επιχείρησης κατά κλάδο (γεωργικό, δασικό) και
έχουν σχέση με:
- Παραγωγή, διακίνηση, εισαγωγή, εξαγωγή φυτών, φυτικών προϊόντων, άλλων αντικειμένων
και πολλαπλασιαστικού υλικού.
-  Aποθήκευση  σε  αποθηκευτικούς  χώρους,  συσκευασία  σε  συσκευαστήρια,  Κέντρα
αποστολής ή άλλες σχετικές δραστηριότητες.
β)  Αναγράφεται  το  είδος  των  φυτών,  φυτικών  προϊόντων  ή  άλλων  αντικειμένων  που
αναφέρονται στο σημείο α).
γ)  Αναγράφεται  η καλλιεργούμενη έκταση,  η επιφάνεια  των αποθηκευτικών χώρων,  των
ψυκτικών  θαλάμων,  των  συσκευαστηρίων  ή  άλλων  σχετικών  χώρων  σε  στρέμματα,
τετραγωνικά μέτρα ή κυβικά μέτρα κατά περίπτωση.
δ) Αναγράφεται η παραγόμενη, διακινούμενη κ.λ.π ποσότητα φυτών και φυτικών προϊόντων
ή άλλων αντικειμένων σε αριθμό, χιλιόγραμμα, μετρικούς τόνους ή Μ3 κατά περίπτωση.
Η εγγραφή αυτή αφορά τις ποσότητες του προηγούμενου ημερολογιακού έτους υποβολής της
Αίτησης.

(Β1), (Β2), (Β3) Εάν η επιχείρηση διαθέτει εγκαταστάσεις σε διαφορετικές περιοχές ή θέσεις τότε για κάθε
μία εγκατάσταση γίνεται περιγραφή της δραστηριότητας ξεχωριστά και δίνονται τα στοιχεία
του σημείου Α4 ήτοι α), β), γ) και δ).

Γ Δηλώνεται ο Αριθμός ή οι Αριθμοί Μητρώου που θα χρησιμοποιεί ο αιτών κατά περίπτωση.
Δ(1) Αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ατόμου που έχει ορίσει η επιχείρηση για να υποβάλει 

την Αίτηση και υπογράφει την Αίτηση αυτή.
Σε  περίπτωση που  ο  χώρος  του  εντύπου  της  ΑΙΤΗΣΗΣ  δεν  επαρκεί  μπορεί  να  γίνει  χρήση  περισσότερων
σελίδων.



ΕνηµερωτικόΕνηµερωτικό φυλλάδιοφυλλάδιο

Xylella fastidiosaXylella fastidiosa ((ΞυλέλλαΞυλέλλα))
ΕΠΙΒΛΑΒΗΣΕΠΙΒΛΑΒΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ

ΜιαΜια νέανέα ασθένειαασθένεια πουπου απειλείαπειλεί τηντην καλλιέργειακαλλιέργεια τηςτης ΕλιάςΕλιάς

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Ελαιόδενδρα στην Επαρχία Απουλία της Νότιας Ιταλίας

παρουσίασαν εξασθένηση και ξήρανση της βλάστησης που

επεκτείνονταν σε όλο το δένδρο (Εικ.1,2,3). Τα συµπτώµατα
αυτά αποδόθηκαν σε µία νέα ασθένεια µε το όνοµα: 
«Σύνδροµο ταχείας παρακµής της ελιάς (Olive Quick 
Decline Syndrome – OQDS)». Σε µικρό χρονικό διάστηµα η
ασθένεια αυτή επεκτάθηκε σε µεγάλες εκτάσεις της

Απουλίας, µε ελαιόδενδρα. Στην ίδια περιοχή

διαπιστώθηκαν παρόµοιες προσβολές σε αµυγδαλιές, 
πικροδάφνες, σπάρτο και άλλα καλλωπιστικά φυτά.

2. ΑΙΤΙΟ: 
Τον Οκτώβριο του 2013 σε δένδρα ελιάς προσβεβληµένα

από την ασθένεια «Σύνδροµο ταχείας παρακµής»
διαπιστώθηκε η παρουσία του φυτοπαθογόνου βακτηρίου

Xylella fastidiosaXylella fastidiosa µαζί µε διάφορα είδη µυκήτων ξύλου

καθώς και του ξυλοφάγου εντόµου Zeuzera pyrina
(Ζευζέρα).  
Το βακτήριο Xylella fastidiosa αποτελεί ΕπιβλαβήΕπιβλαβή

ΟργανισµόΟργανισµό ΚαραντίναςΚαραντίνας για την Ευρωπαϊκή Ένωση στην

οποία δεν είχε αναφερθεί µέχρι το 2013.

3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:
• Π∆ 365/2002, Παράρτηµα I, µέρος Α, κεφάλαιο I, η
εισαγωγή και εξάπλωση του φυτοπαθογόνου βακτηρίου

Xylella fastidiosa καθώς και των φορέων του απαγορεύεται

στην Ε.Ε.
• Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής 2015/789/ΕΕ , όσον
αφορά τα µέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσης στην

Ένωση του οργανισµού Xylella fastidiosa. 

5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΟΥ ΤΗΝ

ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΗ
1…Η µετάδοση του παθογόνου µέσω µυζητικών εντόµων

(Cicadelidae και Cecropidae) κοινώς τζιτζικάκια που

λειτουργούν ως φορείς του βακτηρίου (Εικ.4, 5),
2…Η µετάδοση του παθογόνου µέσω προσβεβληµένου

πολλαπλασιαστικού υλικού σε αµόλυντες περιοχές. 
3…Ο µεγάλος αριθµός φυτών ξενιστών του παθογόνου

βακτηρίου (π.χ. αµυγδαλιά, σπάρτο, πικροδάφνη, 
δεντρολίβανο, ακακία, µυρτιά, κερασιά, κ.α) 
4…Το γεγονός ότι πολλά φυτά µπορεί να είναι

προσβεβληµένα από το βακτήριο χωρίς να

παρουσιάζουν συµπτώµατα λειτουργώντας ως πηγές

µολύσµατος. 

Εικ. 3

Εικ. 1

Εικ. 2

Εικ. 5

4. ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ:
Στα φύλλα παρατηρείται χλώρωση και ‘καψάλισµα’ ενώ στους

κλάδους εµφανίζεται νέκρωση των κορυφών. Τα δένδρα

εµφανίζουν ταχεία εξασθένηση στην οποία µπορεί να

συνεργούν και άλλα παράσιτα (µύκητες και ξυλοφάγα έντοµα) 
(Εικ. 1,2,3). 

6. ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Η αντιµετώπιση της ασθένειας βασίζεται στην

«ΠΡΟΛΗΨΗΠΡΟΛΗΨΗ»»
ώστε να παρεµποδιστεί η είσοδος και διασπορά του

παθογόνου βακτηρίου στην Χώρα µας.
Αυτό επιτυγχάνεται µε:
••χρήσηχρήση υγιούςυγιούς πιστοποιηµένουπιστοποιηµένου πολλαπλασιαστικούπολλαπλασιαστικού

υλικούυλικού.
••ΣυστηµατικόΣυστηµατικό έλεγχοέλεγχο τωντων καλλιεργειώνκαλλιεργειών για τη

διαπίστωση τυχόν συµπτωµάτων και άµεση ενηµέρωση

των αρµόδιων φυτοϋγειονοµικών υπηρεσιών (∆ΑΟΚ και

ΠΚΠΦ&ΠΕ) σε περίπτωση εντοπισµού τέτοιων

συµπτωµάτων. 

Εικ. 4

Επιµέλεια: ΥπΑΑΤ - ∆/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο - Εργαστήρια
Βακτηριολογίας και Γεωργικής Εντοµολογίας, ΤΕΙ Κρήτης - Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας. 

Πηγή φωτογραφικού υλικού:
http://photos.eppo.org

Το βακτήριο αποικίζει και προκαλεί απόφραξη των

αγγείων του ξύλου των φυτών – ξενιστών, στα οποία

µεταφέρεται το νερό και τα θρεπτικά στοιχεία, γι’ αυτό τα
συµπτώµατα της ασθένειας (αδροβακτηρίωση) γίνονται
εντονότερα σε συνθήκες υψηλής θερµοκρασίας και

ξηρασίας.

Έκδοση 4η:         

2ος /2016
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