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Писмена декларация, внесена съгласно член 136 от Правилника за дейността на
Европейския парламент, относно Cydalima perspectalis (чемширен молец)1

1. Член 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз и Директива
2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането
в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу
тяхното разпространение в Общността2 установяват правния режим по отношение
на вредителите по растенията.
2. Cydalima perspectalis, наречен още „чемширен молец“, се среща на европейска
територия от 2007 г. и през 2012 г. наличието му е установено в 16 държави членки;
причинява щети на горите от чемшир и на отглеждания чемшир, като например в
природния резерват Гренцах-Вилен през 2010 г.
3. От 2007 г. Cydalima perspectalis е определен като инвазивен вид от Европейската и
средиземноморска организация за растителна защита.
4. Инсектицидите като делтаметрин или дифлубензурон, както и биопестицидите, са
доказали своята ефикасност срещу Cydalima perspectalis, а някои паразитоиди са
доказали относителна ефикасност при неговото премахване.
5. Във връзка с това Комисията се призовава да обмисли определянето на Cydalima
perspectalis като вредител по смисъла на Директива 2000/29/ЕО.
6. Комисията се приканва също да подкрепи научните изследвания за биологични
решения срещу Cydalima perspectalis.
7. В заключение, Комисията се призовава да насърчи въвеждането на общ надзор над
Cydalima perspectalis.
8. Настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, се
предава на Комисията.

Съгласно член 136, параграфи 4 и 5 от Правилника за дейността на Европейския парламент, в случай че
е подписана от мнозинството от членовете на Парламента, декларацията се публикува в протокола от
заседанието заедно с имената на подписалите я и се предава на нейните адресати, без това да задължава
Парламента.
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