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ΘΕΜΑ: 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»
ΣΧΕΤ.: τα έγγραφα του Τµήµατος Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου, της ∆/νσης Προστασίας Φυτικής
Παραγωγής, της Γενικής ∆/νσης Βιώσιµης Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων (Υπ.Α.Α. & Τ.): i. 1435/16297/09.02.2016, µε θέµα «Η βάση
δεδοµένων της Επιτροπής µε τα φυτά-ξενιστές που είναι ευπαθή στον επιβλαβή οργανισµό
Xylella fastidiosa στην επικράτεια της ΕΕ - update 2» και ii. 2957/34545/21.03.2016, µε θέµα «Η
λίστα των οριοθετηµένων περιοχών της Ένωσης όσον αφορά την παρουσία του επιβλαβούς
οργανισµού Xylella fastidiosa».

Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα το έγγραφο της 18ης Απριλίου 2016 της Επιτροπής της ΕΕ, µε θέµα
«Commission database of host plants found to be susceptible to Xylella fastidiosa in the Union territory update 3», το οποίο αφορά την 3η επικαιροποίηση της βάσης δεδοµένων των φυτών-ξενιστών που
βρέθηκαν να είναι ευπαθή στο επιβλαβές βακτήριο καραντίνας Xylella fastidiosa στο έδαφος της
Ένωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 1(β) της Εκτελεστικής Απόφασης 2015/789/ΕΕ της Επιτροπής1, όπως
τροποποιήθηκε µε την Εκτελεστική Απόφαση 2015/2417/ΕΕ και ισχύει (βλ. συνηµµένα i, ii & iii,
αντίστοιχα).
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Την 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, σας την είχαµε αποστείλει µε το έγγραφό µας
4479/29.06.2015, το οποίο είχε θέµα «Xylella fastidiosa - Εκτελεστική Απόφαση 2015/789/ΕΕ της Επιτροπής της 18ης Μαΐου
2015» (βλ. συνηµµένο ii καθώς, επίσης, και την ιστοσελίδα http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=727 του
ιστοτόπου της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην οποία βρίσκονται αναρτηµένα τα
σχετικά µε το X. fastidiosa έγγραφά µας).

Στην ιστοσελίδα του Τοµέα Φυτοϋγείας (section plant health) του ιστοχώρου της Γενικής ∆/νσης Υγείας
και Ασφάλειας Τροφίµων της Επιτροπής της ΕΕ (Directorate General Health and Food Safety of the
European Commission):

http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/emergency_measures/index_en.htm

αναρτώνται συστηµατικά τα σχετικά έγγραφα που αφορούν την εν λόγω βάση δεδοµένων.

Στην ίδια ιστοσελίδα βρίσκονται, επίσης, αναρτηµένα:
το έγγραφο της 19ης Φεβρουαρίου 2016 της Επιτροπής της ΕΕ, µε θέµα «List of demarcated areas
established in the Union territory for the presence of Xylella fastidiosa as referred to in Article 4(1)
of Decision (EU) 2015/789», το οποίο, επίσης, σας διαβιβάζουµε ως συνηµµένο (βλ. συνηµµένο iv).
Το εν λόγω έγγραφο αφορά την επικαιροποιηµένη λίστα των καθορισµένων οριοθετηµένων
περιοχών2 στο έδαφος της Ένωσης στις οποίες η παρουσία του συγκεκριµένου οργανισµού έχει
επιβεβαιωθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 4(1) της Εκτελεστικής Απόφασης 2015/789/ΕΕ της Επιτροπής,
όπως τροποποιήθηκε µε την Εκτελεστική Απόφαση 2015/2417/ΕΕ και ισχύει·
το έγγραφο της 16ης ∆εκεµβρίου 2016 των οδηγιών των επισκοπήσεων του X. fastidiosa στο έδαφος
της Ένωσης, µε θέµα «Guidelines for the survey of Xylella fastidiosa (Wells et al.) in the Union
territory»3 και
οι επίσηµες δηλώσεις προς την Επιτροπή της ΕΕ:
των απαλλαγµένων από το X. fastidiosa τρίτων χωρών (X. fastidiosa Free Country), σύµφωνα
µε το άρθρο 16,
των απαλλαγµένων από το X. fastidiosa περιοχών (X. fastidiosa Pest Free Area), σύµφωνα µε
το άρθρο 17(2),
και των απαλλαγµένων από το X. fastidiosa τόπων παραγωγής (X. fastidiosa Pest Free
Production), σύµφωνα µε το άρθρο 17(4) της Εκτελεστικής Απόφασης 2015/789/ΕΕ της
Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε µε την Εκτελεστική Απόφαση 2015/2417/ΕΕ και ισχύει.
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Η οριοθετηµένη περιοχή αποτελείται από την προσβεβληµένη ζώνη και µια ζώνη ασφαλείας. Η ζώνη ασφαλείας έχει πλάτος
τουλάχιστον 10 km, γύρω από την προσβεβληµένη ζώνη.
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Υπενθυµίζουµε ότι µε το έγγραφό µας 2009/2906.2015, µε θέµα «Xylella fastidiosa: Ι. Φυτοϋγειονοµικό καθεστώς του
επιβλαβούς βακτηρίου καραντίνας στην Ελλάδα & ΙΙ. Εξέλιξη της ασθένειας στην Ιταλία», σας είχαµε αποστείλει συνηµµένα τις
κατευθυντήριες οδηγίες του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, 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 και το ενηµερωτικό φυλλάδιο του Υπ.Α.Α.
& Τ. µε θέµα «Xylella fastidiosa (Ξυλέλλα) Επιβλαβής Οργανισµός Καραντίνας. Μία νέα ασθένεια που απειλεί την καλλιέργεια της
ελιάς» (βλ. συνηµµένα v.α & β και ιστοσελίδα http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=727 του ιστοτόπου της
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας).
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Παρακαλούνται οι υπόχρεοι (παραγωγοί, φυτωριούχοι και διακινητές φυτών-ξενιστών του επιβλαβούς
βακτηρίου καραντίνας X. fastidiosa) να επισκέπτονται την εν λόγω ιστοσελίδα για τη συνεχή ενηµέρωσή
τους.

Σύµφωνα µε την αξιολόγηση όλων των διαθέσιµων µέχρι σήµερα επιστηµονικών δεδοµένων
συµπεριλαµβανόµενης της ανάλυσης για τη φυτοϋγειονοµική επικινδυνότητα της European Food Safety
Authority (EFSA), ο επιβλαβής οργανισµός καραντίνας X. fastidiosa κατατάσσεται στην κατηγορία των
επιβλαβών οργανισµών µεγίστου κινδύνου (high risk pest). Οι φορείς στους οποίους κοινοποιείται το
παρόν έγγραφο παρακαλούνται να ενηµερώσουν τα εµπλεκόµενα στην παραγωγή και διακίνηση φυτών
µέλη τους - ακόµη και εάν πρόκειται για ναυτιλιακές εταιρείες, εταιρείες διεθνών µεταφορών και
εργολάβους δηµοσίων κηποτεχνικών έργων - για τον µέγιστο κίνδυνο που το X. fastidiosa αποτελεί για τη
χώρα µας προωθώντας το παρόν έγγραφο και τα συνηµµένα του µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή µε
όποιο άλλο πρόσφορο µέσο.

Μ.Ε.Π.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ∆.Α.Ο. & Κ. Μ.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Συνηµµένα:
i.
το έγγραφο της 18ης Απριλίου 2016 της Επιτροπής της ΕΕ µε θέµα «Commission database of host
plants found to be susceptible to Xylella fastidiosa in the Union territory - update 3» [δύο (2)
φύλλα],
ii.

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
(α. ελληνική και β. αγγλική γλώσσα),

iii.

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),

iv.

το έγγραφο της 19ης Φεβρουαρίου 2016 της Επιτροπής της ΕΕ µε θέµα, «List of demarcated
areas established in the Union territory for the presence of Xylella fastidiosa as referred to in
Article 4(1) of Decision (EU) 2015/789» [δώδεκα (12) φύλλα] και

v.

α. οι κατευθυντήριες οδηγίες µακροσκοπικών ελέγχων για τη διαπίστωση παρουσίας ή µη
συµπτωµάτων λόγω προσβολής από το φυτοπαθογόνο βακτήριο καραντίνας Xylella fastidiosa
[δεκαέξι (16) φύλλα] & β. το ενηµερωτικό φυλλάδιο του Υπ.Α.Α. & Τ., µε θέµα «Xylella
fastidiosa (Ξυλέλλα) Επιβλαβής Οργανισµός Καραντίνας. Μία νέα ασθένεια που απειλεί την
καλλιέργεια της ελιάς [ένα (1) φύλλο].
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15. Σωµατεία - Συλλόγους Εταιρειών ∆ιεθνών Μεταφορών Μ.Ε. Θεσσαλονίκης
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