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Skriftlig förklaring, i enlighet med artikel 136 i Europaparlamentets arbetsordning, om 
Cydalima perspectalis1

1. Artikel 168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och rådets direktiv 
2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller 
växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen2 
fastställer den rättsliga ramen för skadegörare på växter.

2. Cydalima perspectalis, en larv som ofta angriper buxbom, finns i Europa sedan 2007. 
År 2012 fanns den i 16 medlemsstater. Larven orsakar skador på skogar och 
buxbomsodlingar, såsom i naturreservatet Grenzach-Wyhlen 2010.

3. Cydalima perspectalis definieras sedan 2007 som en invasiv främmande art av 
Växtskyddsorganisationen för Europa och Medelhavsområdet.

4. Insektsbekämpningsmedel, såsom deltametrin och diflubenzuron, och biologiska 
bekämpningsmedel har visat sig vara effektiva för behandling av Cydalima perspectalis, 
och vissa parasitoider har visat sig vara relativt effektiva när det gäller att avlägsna 
larverna. 

5. Kommissionen uppmanas följaktligen att överväga att definiera Cydalima perspectalis 
som en skadegörare enligt direktiv 2000/29/EG.

6. Kommissionen uppmanas också att stödja forskningen om biologiska sätt att bekämpa 
Cydalima perspectalis.

7. Slutligen uppmanas kommissionen att främja införandet av en gemensam kontroll av 
Cydalima perspectalis.

8. Denna förklaring, tillsammans med namnen på undertecknarna, ska översändas till 
kommissionen.

1 Enligt artikel 136.4 och 136.5 i parlamentets arbetsordning ska förklaringen, när den har undertecknats av en 
majoritet av parlamentets ledamöter, offentliggöras i protokollet tillsammans med namnen på undertecknarna 
och översändas till mottagarna, utan att för den skull vara bindande för parlamentet.
2 EGT L 169, 10.7.2000, s. 1.


