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Declarație scrisă, în temeiul articolului 136 din Regulamentul de procedură, referitoare
la Cydalima perspectalis1

1. Articolul 168 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și Directiva 2000/29/CE
a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în
Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva
răspândirii lor în Comunitate2 stabilesc cadrul juridic în ceea ce privește organismele
dăunătoare plantelor.
2. Cydalima perspectalis, cunoscută și sub numele de „omida păroasă a buxusului”, a fost
identificată încă din 2007 pe teritoriul european și pe teritoriul a 16 state membre ale
Uniunii în 2012; aduce pagube pădurilor și culturilor de buxus din Europa, așa cum s-a
întâmplat în rezervația naturală Grenzach-Wyhlen în 2010.
3. Cydalima perspectalis a fost încadrată din 2007 de Organizația Europeană și
Mediteraneeană pentru Protecția Plantelor în categoria speciilor invazive.
4. Insecticidele, spre exemplu deltametrina sau diflubenzuronul, precum și biopesticidele șiau demonstrat eficacitatea în combaterea dăunătorului Cydalima perspectalis și utilizarea
anumitor parazitoizi s-a dovedit a fi o metodă relativ eficace de eliminare a acestui
dăunător.
5. Invităm, așadar, Comisia să analizeze includerea Cydalimei perspectalis în categoria
organismelor dăunătoare în temeiul dispozițiilor Directivei 2000/29/CE.
6. De asemenea, invităm Comisia să susțină activitățile de cercetare în vederea identificării
unor soluții biologice de combatere a dăunătorului Cydalima perspectalis.
7. În cele din urmă, invităm Comisia să promoveze instituirea unui sistem comun de
supraveghere a dăunătorului Cydalima perspectalis.
8. Prezenta declarație, însoțită de numele semnatarilor, se transmite Comisiei.

În conformitate cu articolul 136 alineatele (4) și (5) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European,
în cazul în care declarația este semnată de majoritatea membrilor care compun Parlamentul, aceasta se publică în
procesul-verbal împreună cu numele semnatarilor și se transmite destinatarilor, fără ca prin aceasta să angajeze
Parlamentul.
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