
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1756/2004

z dnia 11 października 2004 r.

określające szczegółowe warunki dla wymaganych dowodów oraz kryteria rodzaju i poziomu
redukcji kontroli zdrowia roślin, produktów roślinnych lub innych produktów wymienionych w

części B załącznika V do dyrektywy Rady 2000/29/WE

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja
2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem
do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub
produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we
Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 13a ust. 5 lit. c),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z dyrektywą 2000/29/WE, wszystkie przesyłki
roślin, produktów roślinnych lub innych produktów
wymienionych w części B załącznika V powinny być w
zasadzie poddane kontroli tożsamości i zdrowia roślin
przed uzyskaniem pozwolenia na wprowadzenie do
Wspólnoty.

(2) Aby umożliwić przeprowadzanie kontroli zdrowia roślin
w zmniejszonej częstotliwości, należy przewidzieć szcze-
gółowe warunki dla dowodów, jak określono w art. 13a
ust. 2 akapit drugi dyrektywy 2000/29/WE, wskazują-
cych, iż rośliny, produkty roślinne lub inne produkty
wymienione w części B załącznika V do dyrektywy
Rady 2000/29/WE, które są wprowadzane do Wspól-
noty, spełniają warunki ustanowione w wymienionej
dyrektywie.

(3) Ponieważ rośliny przeznaczone do sadzenia oraz rośliny,
produkty roślinne lub inne produkty, które podlegają
środkom przyjętym zgodnie z art. 16 ust. 3 dyrektywy
2000/29/WE, stanowią duże ryzyko dotyczące wprowa-
dzenia organizmów szkodliwych dla roślin lub
produktów roślinnych, redukcja kontroli nie powinna
mieć do nich zastosowania.

(4) Ustanowiono specjalne warunki dla roślin, produktów
roślinnych i innych produktów, które podlegają zezwo-
leniu na przywóz do Wspólnoty w ramach odstępstwa
zgodnie z przepisami art. 15 ust. 1 dyrektywy
2000/29/WE. Dlatego też wymienione rośliny, produkty
roślinne lub inne produkty nie powinny podlegać
kontrolom zdrowia roślin o zmniejszonej częstotliwości.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do kontroli zdrowia roślin
przewidzianych w art. 13a ust. 1 lit. b) ppkt iii) dyrektywy
2000/29/WE w odniesieniu do roślin, produktów roślinnych
lub innych produktów wymienionych w części B załącznika V
do dyrektywy 2000/29/WE pochodzących z określonego kraju,
terytorium lub jego części (zwanych dalej „wymienionymi
produktami”), z wyjątkiem:

a) roślin przeznaczonych do sadzenia;

b) wszystkich roślin, produktów roślinnych lub innych
produktów podlegających zezwoleniu na przywóz do
Wspólnoty zgodnie z przepisami art. 15 ust. 1 dyrektywy
2000/29/WE;

c) wszystkich roślin, produktów roślinnych lub innych
produktów podlegających tymczasowym środkom zgodnie
z przepisami art. 16 ust. 3 dyrektywy 2000/29/WE;
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(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą Komisji 2004/70/WE (Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 97).



d) wszystkich roślin, produktów roślinnych lub innych
produktów wskazanych w wykazie sporządzonym zgodnie
z art. 13a ust. 5 lit. b) dyrektywy 2000/29/WE.

Artykuł 2

1. Każde Państwo Członkowskie może złożyć wniosek do
Komisji o przeprowadzanie w odniesieniu do wymienionego
produktu kontroli zdrowia roślin o zmniejszonej częstotliwości.
Wymieniony wniosek zawiera informacje wskazane w załącz-
niku I.

2. Przestrzegając warunków wskazanych w art. 3 i stosując
kryteria przewidziane w art. 4, Komisja opracowuje wykaz
wymienionych produktów, dla których kontrole zdrowia roślin
mogą być przeprowadzane ze zmniejszoną częstotliwością, oraz
wskazuje poziom zmniejszonej częstotliwości.

3. Po konsultacji z Komitetem określonym w art. 18 dyrek-
tywy 2000/29/WE, Komisja publikuje wymieniony wykaz.

Artykuł 3

Wymieniony produkt może podlegać kontroli zdrowia roślin o
zmniejszonej częstotliwości pod warunkiem, iż:

a) średnia liczba przesyłek wymienionego produktu w ciągu
trzech lat wprowadzonych do Wspólnoty wynosi rocznie
co najmniej 200, oraz

b) minimalna liczba przesyłek wymienionego produktu, w
odniesieniu do którego kontrole były przeprowadzane w
poprzednich trzech latach wynosi co najmniej 600, oraz

c) liczba przesyłek wymienionego produktu rocznie wskaza-
nych jako zarażone szkodliwymi organizmami określonymi
zgodnie z lit. e) załącznika I jest mniejsza niż 1% całkowitej
liczby przesyłek wymienionego produktu przywiezionych do
Wspólnoty, oraz

d) wniosek dotyczący wymienionych produktów, jak określono
w art. 2 ust. 1, jest dostępny w Komisji.

Artykuł 4

1. Poziom zmniejszonej częstotliwości, jak określono w art.
2 ust. 2 opiera się na następujących kryteriach:

a) liczba przesyłek wymienionego produktu przejętych z
powodu obecności szkodliwych organizmów wskazanych
w wykazie określonym w załączniku I lit. e);

b) szacunkowa mobilność szkodliwych organizmów wskaza-
nych w wykazie określonym w lit. e) załącznika I w ich
najwyższym stadium mobilności, do którego wymieniony
organizm mógłby się rozwinąć na odpowiedniej roślinie
lub produkcie roślinnym;

c) liczba przesyłek wymienionego produktu, w odniesieniu do
których fizyczna kontrola zdrowia roślin została przeprowa-
dzona;

d) wszystkie inne czynniki właściwe dla określenia ryzyka fito-
sanitarnego wynikającego z danego handlu.

2. Rodzaj zmniejszonej częstotliwości jest wyrażony jako
minimalna wartość procentowa kontroli zdrowia roślin, które
mogą być przeprowadzone przez Państwa Członkowskie w
odniesieniu do wymienionych produktów. Wymieniona wartość
procentowa stosuje się dla każdego Państwa Członkowskiego do
wszystkich przesyłek składających się z wymienionych
produktów przywiezionych na jego terytorium.

Artykuł 5

1. Bez uszczerbku dla art. 16 ust. 1 dyrektywy 2000/29/WE,
do celów monitoringu przywozu wymienionych produktów, w
odniesieniu do których kontrole zdrowia roślin są przeprowa-
dzane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, Państwo Człon-
kowskie dokonujące przywozu dostarcza Komisji i innym
Państwom Członkowskim informacje wskazane w załączniku
II, najpóźniej do 31 marca każdego roku.

2. Na podstawie wymienionych informacji i zgodnie z prze-
pisami art. 3 i 4, Komisja sporządza sprawozdanie i ocenia
potrzebę oraz częstotliwość kontroli zdrowia roślin w odnie-
sieniu do wymienionych produktów, które mogą być przepro-
wadzone ze zmniejszoną częstotliwością zgodnie z niniejszym
rozporządzeniem.
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3. Jeżeli 1 % całkowitej liczby przywiezionych przesyłek skła-
dających się z wymienionego produktu i poddanych kontrolom
o zmniejszonej częstotliwości zgodnie z niniejszym rozporzą-
dzeniem okazał się zarażony przez jakikolwiek organizm okreś-
lony w załącznikach I lub II do dyrektywy 2000/29/WE, odpo-
wiedni wymieniony produkt jest uważany jako niekwalifikujący
się już do przeprowadzania kontroli zdrowia roślin o zmniej-
szonej częstotliwości.

Artykuł 6

W przypadku gdy na podstawie oceny określonej w art. 5 ust. 2
lub okoliczności wskazanej w art. 5 ust. 3 lub gdy zostało
wykazane w ostatnich notyfikacjach lub przejęciach w
Państwach Członkowskich, że wymieniony produkt nie spełnia
wymogów przepisów art. 3, Komisja zmienia wykaz wymienio-

nych produktów, w odniesieniu do których kontrole zdrowia
roślin mogą być przeprowadzane ze zmniejszoną częstotli-
wością, oraz publikuje wymienione zmiany.

Artykuł 7

Niniejsze rozporządzenie zostanie poddane przeglądowi najpóź-
niej do dnia 1 stycznia 2007 r.

Artykuł 8

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 1 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 października 2004 r.

W imieniu Komisji
David BYRNE

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK I

Informacje określone w art. 2 zawierają:

a) opis wymienionych produktów;

b) pochodzenie wymienionych produktów;

c) wykaz Państw Członkowskich dokonujących przywozu wymienionego produktu;

d) wielkość przywozu wymienionych produktów do Wspólnoty, wyrażona w liczbie przesyłek i wadze lub sztukach lub
jednostkach;

e) wykaz szkodliwych organizmów określonych w załączniku I lub II do dyrektywy 2000/29/WE, które mogą poten-
cjalnie być przewiezione na wymienionych produktach;

f) liczbę przesyłek wymienionego produktu przejętych z powodu obecności szkodliwych organizmów określonych w lit.
e);

g) szacunkową mobilność szkodliwych organizmów wskazanych w lit. e) w ich najwyższym stadium mobilności, do
którego wymieniony organizm mógłby się rozwinąć na odpowiedniej roślinie lub produkcie roślinnym;

h) liczbę przesyłek wymienionego produktu przejętych z innego powodu niż obecność szkodliwych organizmów okreś-
lonych w lit. e);

i) liczbę przesyłek wymienionego produktu, w odniesieniu do których fizyczna kontrola zdrowia roślin została prze-
prowadzona.

W odniesieniu do informacji wskazanych w lit. d), f), h) oraz i) dokumentacja zapewnia dane obejmujące okres co
najmniej trzech lat poprzedzających rok, w którym zostaje ona przedłożona.

ZAŁĄCZNIK II

Informacje określone w art. 5 ust. 1 zawierają w odniesieniu do każdego wymienionego produktu:

a) całkowitą liczbę przywiezionych przesyłek;

b) całkowitą liczbę kontrolowanych przesyłek;

c) całkowitą liczbę i szczegóły dotyczące przejęć szkodliwych organizmów wskazanych w załączniku I lub II do
dyrektywy 2000/29/WE powiązanych z przesyłkami przywiezionymi zgodnie z wymienioną dyrektywą;

d) całkowitą liczbę przesyłek wymienionego produktu przejętych z innego powodu niż obecność szkodliwych orga-
nizmów określonych w lit. c) oraz odpowiednie szczegóły.
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