
DECYZJA KOMISJI

z dnia 27 marca 2007 r.

zmieniająca decyzję 2002/757/WE w sprawie tymczasowych nadzwyczajnych środków
fitosanitarnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we

Wspólnocie Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov.

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1292)

(2007/201/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 czwarte zdanie jej artykułu 16
ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzją Komisji 2002/757/WE (2) państwa członkowskie
zostały tymczasowo zobowiązane do wprowadzenia
nadzwyczajnych środków fitosanitarnych zapobiegają-
cych wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu
się we Wspólnocie Phytophthora ramorum Werres, De
Cock & Man in ’t Veld sp. nov. (zwanego dalej „szkod-
liwym organizmem”).

(2) Na podstawie najnowszych informacji naukowych doty-
czących możliwości wyrządzenia szkód przez szkodliwy
organizm okazuje się, że należy rozszerzyć i uaktualnić
wykaz roślin, drewna i kory podatnych na działanie
szkodliwego organizmu.

(3) Aby uniknąć błędnej interpretacji, należy wyraźnie usta-
nowić konieczność posiadania „paszportów” roślin do
każdego przenoszenia konkretnych gatunków podatnych
roślin w obrębie Wspólnoty.

(4) W wyniku urzędowych badań przeprowadzonych na
mocy decyzji 2002/757/WE okazuje się niezbędne prze-
prowadzenie co najmniej dwóch urzędowych kontroli
konkretnych podatnych gatunków roślin rocznie
w miejscu produkcji w czasie cyklu wegetacyjnego
w celu potwierdzenia braku obecności szkodliwego orga-
nizmu. Aby pozostawić wystarczającą ilość czasu na
dostosowanie się do tego wymogu, powinien on
stosować się od dnia 1 maja 2007 r.

(5) Z doświadczeń nabytych w działaniach następczych
dotyczących wdrażania środków zapobiegania rozprze-
strzenianiu się ognisk organizmu wynika, że środki
powinny obejmować nie tylko rośliny, lecz także
podłoża uprawowe, na którym rosną, oraz resztki
roślinne. Środki te powinny również obejmować zasto-
sowanie środków fitosanitarnych na powierzchni hodow-
lanej wokół takich miejsc.

(6) Okazuje się również niezbędne dalsze prowadzenie przez
państwa członkowskie badań dotyczących występowania
szkodliwego organizmu oraz powiadamiania o ich wyni-
kach każdego roku.

(7) Właściwe jest dokonywanie przeglądów wyników takich
badań po kolejnym okresie wegetacyjnym i rozważenie
możliwości podjęcia dalszych środków w świetle
wyników tego przeglądu. Dalsze środki powinny także
uwzględniać informacje oraz opinie naukowe przedsta-
wiane przez państwa członkowskie.

(8) W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić
decyzję 2002/757/WE.

(9) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2002/757/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 ust. 2, 3 i 4 otrzymują brzmienie:
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(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą Komisji 2006/35/WE (Dz.U. L 88 z 25.3.2006, str. 9).

(2) Dz.U. L 252 z 20.9.2002, str. 37. Decyzja zmieniona decyzją
2004/426/WE (Dz.U. L 154 z 30.4.2004, str. 1).



„2. »podatne rośliny« oznaczają rośliny, inne niż owoce
i nasiona, gatunków: Acer macrophyllum Pursh., Acer pseudo-
platanus L., Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris, Adiantum jordanii
C. Muell., Aesculus californica (Spach) Nutt., Aesculus hippocas-
tanum L., Arbutus menziesii Pursch., Arbutus unedo L., Arctos-
taphylos spp. Adans, Calluna vulgaris (L.) Hull, Camellia spp. L.,
Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Frangula californica
(Eschsch.) Gray, Frangula purshiana (DC.) Cooper, Fraxinus
excelsior L., Griselinia littoralis (Raoul), Hamamelis virginiana
L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia
L., Laurus nobilis L., Leucothoe spp. D. Don, Lithocarpus densi-
florus (Hook. & Arn.) Rehd., Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl.
ex Torr. & Gray, Magnolia spp. L., Michelia doltsopa Buch.-
Ham. ex DC, Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, Osmanthus
heterophyllus (G. Don) P. S. Green, Parrotia persica (DC) C.A.
Meyer, Photinia x fraseri Dress, Pieris spp. D. Don, Pseudotsuga
menziesii (Mirbel) Franco, Quercus spp. L., Rhododendron spp.
L., inne niż Rhododendron simsii Planch., Rosa gymnocarpa
Nutt., Salix caprea L., Sequoia sempervirens (Lamb. ex D.
Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus spp. L., Trientalis latifolia
(Hook), Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt., Vacci-
nium ovatum Pursh oraz Viburnum spp. L;

3. »podatne drewno« oznacza drewno Acer macrophyllum
Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus
(Hook. & Arn.) Rehd., Quercus spp. L. oraz Taxus brevifolia
Nutt;

4. »podatna kora« oznacza oddzieloną korę Acer macrop-
hyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus
densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus spp. L. oraz Taxus
brevifolia Nutt.”.

2) w art. 5 wyrażenie „z miejsca produkcji” zastępuje się wyra-
żeniem „w obrębie Wspólnoty”;

3) artykuł 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Nie naruszając przepisów art. 16 ust. 1 dyrektywy
2000/29/WE, o wynikach badań przewidzianych w ustępie
pierwszym są powiadamiane Komisja i pozostałe państwa
członkowskie corocznie do dnia 1 grudnia.”;

4) w art. 8 datę „31 grudnia 2004 r.” zastępuje się datą
„31 stycznia 2008 r.”;

5) w załączniku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem
do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 marca 2007 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

W punkcie 3 załącznika do decyzji 2002/757/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) w pierwszym zdaniu wyrażenie „przenoszone z miejsca produkcji” zastępuje się wyrażeniem „przenoszone w obrębie
Wspólnoty”;

2) w lit. b) przed spójnikiem „lub” dodaje się zdanie w brzmieniu:

„oraz, począwszy od dnia 1 maja 2007 r., przeprowadzana przynajmniej dwa razy w okresie wegetacyjnym
w odpowiednich terminach, gdy rośliny znajdują się w fazie aktywnego wzrostu; częstotliwość wspomnianych kontroli
zależy od systemu produkcji roślin”;

3) litera c) otrzymuje brzmienie:

„c) w przypadku gdy w miejscu produkcji na tych roślinach stwierdzono obecność szkodliwego organizmu, zasto-
sowano odpowiednie procedury zmierzające do usunięcia szkodliwego organizmu, polegające na następujących
działaniach:

i) zniszczeniu zainfekowanych roślin i wszystkich podatnych roślin znajdujących się w odległości do 2 m od
zainfekowanych roślin, w tym podłoży uprawowych i resztek roślinnych;

ii) w przypadku wszystkich podatnych roślin znajdujących się w promieniu 10 m od zainfekowanych roślin
i pozostałych roślin z zainfekowanej partii:

— pozostawiono rośliny w miejscu produkcji,

— przeprowadzono dodatkowe badania co najmniej dwukrotnie w ciągu trzech miesięcy od chwili zastoso-
wania środków zwalczania, oraz gdy rośliny znajdują się w fazie wzrostu,

— podczas gdy w ciągu tych trzech miesięcy nie zastosowano zabiegów mogących powstrzymać objawy
występowania szkodliwego organizmu,

— w kontrolach urzędowych rośliny uznano za wolne od szkodliwego organizmu;

iii) w następstwie wykrycia organizmu, poddaniu wszystkich pozostałych podatnych roślin w miejscu produkcji
intensywnym ponownym badaniom, w których zostały uznane za wolne od szkodliwego organizmu;

iv) zastosowaniu właściwych środków fitosanitarnych na powierzchni hodowlanej w odległości do 2 metrów od
zainfekowanych roślin.”.
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