Utdrag ur Rapport från möte med den ständiga kommittén för
fytosanitära frågor den 29-30 september 2011 i Bryssel
Frågor främst rörande växtskydd, trä och träförpackningar
1.

Övriga frågor.
Importrelaterade frågor togs upp. Vidare undrade en MS varför gasning av rundvirke av
barrträd med ursprung i USA inte var en godkänd behandlingsmetod för import till EU medan
det är tillåtit för träemballage enligt standarden ISPM 15.
Flera MS informerade även om fynd av olika skadegörare, bl.a. isolerade fynd av Anoplophora
chinensis, A. glabripennis, samt Phytophthora lateralis (i skogsområden i norra Irland). I fallet av
A. glabripennis är det tydligt att en viktig spridningsväg är träemballage som inte uppfyller
ISPM 15 kraven hos aktörer som importerar sten från Kina. KOM väntar på en pest risk analys
från EFSA innan eventuella åtgärder vidtas avseende A. glabripennis.

2.

Presentation of the report of the Working Group meeting on the Evaluation of Solidarity
dossiers held on 14‐15‐16 June 2011.
Totalt presenterades 13 utav 19 ansökningar i syfte att kunna få gemenskapsbidrag för
bekämpning av utbrott av allvarliga växtskadegörare i olika medlemsstater:
EX
‐Spanien 3 st: Pomacea insularum (‘island apple snail’) in Catalonia; PWN i Galicien; PWN i
Extremadura;
‐Portugal 2 st: bekämpning tallvedsnematod i fastlandet Portugal utanför Sétubal; dossier
avseende värmebehandling av virke och träemballage i Sétubalområdet.
Totala beloppet som redovisades av MS är cirka 45 miljoner euro som utgör den
ersättningsberättigade grunden. Av detta utgör bekämpning av tallvedsnematod i Portugal
och Spanien en stor andel. Ansökningarna överskrider KOM:s tillgängliga budget för
solidaritet på 12 miljoner Euro. På nästa möte avser KOM kunna lägga fram ett förslag för
omröstning även om det för KOM återstår att diskutera internt några utestående frågor.
Under mötet kom bl.a. följande fram:
‐Portugal ansökte inte enbart för ersättning till följd av bekämpning av tallvedsnematod i
området utanför Sétubal (20 miljoner euro redovisade kostnader), men även för kostnader
relaterade till värmebehandling av träemballage och virke i Sétubalområdet (3,7 miljoner
Euro). För dossiern avseende värmebehandlingen har Kommissionen inte tagit ställning än till
storleken på ersättningen men verkar vara på det klara att det bara kan gälla från 2010.
Sverige undrade om inte enbart kostnader men även mervärdet av värmebehandlat
träemballage har tagits med i beräkningarna. En MS ifrågasatta kostnaden för
värmebehandlingen och en annan MS antalet pallar. Dessa synpunkter samt
infrastrukturrelaterade kostnader kommer att genomgå en finansiell översyn av
Kommissionen.

Enligt reglerna för solidaritetsregimen som är baserad på bekämpning under en 4 års
period bör gemenskapsbidrag till Portugal upphöra under 2012. När det gäller dock bidrag
till Portugal för värmebehandling av träemballage i framtiden hänvisade Kommissionen till
behovet av en djupare analys samt kopplingen till en impakt asssessment studie kring det
eventuella införandet av ISPM 15 inom EU. När det gäller tankarna kring införandet av ISPM
15 inom EU sa Kommissionen att de redan var klara över att de inte kommer att
medfinansiera denna eventuella 15 åtgärd.
‐På Cypern är det i samband med bekämpning av palmskadegöraren Rhynchophorus
ferrugineus växtskyddsmyndigheten som utfärdar växtpass och inte själva plantskolan.
Kommissionen har själv utarbetat – för första gången – en informationsbroschyr kring denna
skadegörare.

