
DYREKTYWA KOMISJI 2008/109/WE

z dnia 28 listopada 2008 r.

zmieniająca załącznik IV do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed
wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych

i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

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. 14 akapit drugi lit. d),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Specjalne wymogi dotyczące drewnianych materiałów
opakowaniowych i drewna służącego do unierucho
mienia lub zabezpieczenia ładunków niedrewnianych
wprowadzanych do Wspólnoty określone są
w załączniku IV do dyrektywy 2000/29/WE. Podstawą
ich jest Międzynarodowy Standard FAO dla Środków
Fitosanitarnych (ISPM) nr 15 (Wytyczne regulujące drew
niane materiały opakowaniowe w handlu międzynaro
dowym) (2).

(2) Oprócz wymogów zatwierdzonych w standardzie ISPM
nr 15, załącznik IV do dyrektywy 2000/29/WE zawiera
wymóg, aby przywożone drewniane materiały opakowa
niowe wytwarzane były z drewna okorowanego. Stoso
wanie wymogu dotyczącego okorowania zostało dwa
razy odroczone.

(3) Wspólnota wystąpiła z wnioskiem o dokonanie
przeglądu standardu ISPM nr 15 w celu włączenia
wymogu, który położyłby kres obawom Wspólnoty
dotyczącym ryzyka stwarzanego przez obecność
kory w drewnianych materiałach opakowaniowych
w handlu międzynarodowym.

(4) Panel techniczny ds. kwarantanny leśnej (The Technical
Panel on Forest Quarantine – TPFQ), ustanowiony pod
auspicjami Międzynarodowej konwencji ochrony roślin
(International Plant Protection Convention – IPPC), skła
dający się z uznanych na skalę międzynarodową

ekspertów w dziedzinie leśnictwa, dokonał analizy
dostępnych danych z badań dotyczących ryzyka fitosani
tarnego stwarzanego przez korę w drewnianych materia
łach opakowaniowych. TPFQ wskazał na uzasadnienie
techniczne wymogu, aby drewniane materiały opakowa
niowe w handlu międzynarodowym nie zawierały kory,
oraz na konieczność szczegółowego określenia poziomu
tolerancji dotyczącego obecności małych części kory,
zapewniającego utrzymanie ryzyka fitosanitarnego na
akceptowalnym poziomie, i włączenia takiego wymogu
do zmienionego standardu ISPM nr 15.

(5) W celu ochrony terytorium Wspólnoty przed wprowa
dzeniem szkodliwych organizmów należy dopasować
wymogi wspólnotowe dotyczące obecności kory
w drewnianych materiałach opakowaniowych oraz mate
riałach sztauerskich do ustaleń technicznych TPFQ, nie
czekając na przyjęcie przez Komisję IPPC ds. środków
fitosanitarnych zmienionego standardu ISPM nr 15.

(6) W związku z tym należy dostosować wymóg dotyczący
okorowania do uzasadnionego technicznie poziomu tole
rancji obecności kory.

(7) Załącznik IV do dyrektywy 2000/29/WE powinien zatem
zostać odpowiednio zmieniony.

(8) Wymóg, aby drewniane materiały opakowaniowe wytwa
rzane były z okorowanego drewna okrągłego, wprowa
dzony dyrektywą Komisji 2006/14/WE (3), zmieniającą
załącznik IV do dyrektywy 2000/29/WE, będzie stoso
wany od dnia 1 stycznia 2009 r. Dlatego konieczne jest,
aby środki przewidziane w niniejszej dyrektywie były
stosowane także od dnia 1 stycznia 2009 r. Aby umoż
liwić krajom trzecim dokonanie niezbędnych przysto
sowań, wymóg dotyczący kory należy jednak stosować
od dnia 1 lipca 2009 r.

(9) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,
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(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1.
(2) ISPM (Międzynarodowy Standard dla Środków Fitosanitarnych) nr

15, marzec 2002, FAO, Rzym. (3) Dz.U. L 34 z 7.2.2006, s. 24.



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Załącznik IV do dyrektywy 2000/29/WE zostaje zmieniony
zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

1. Państwa członkowskie przyjmą i opublikują, najpóźniej do
dnia 31 grudnia 2008 r., przepisy ustawowe, wykonawcze
i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy.
Państwa członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych
przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami
a niniejszą dyrektywą.

Państwa członkowskie zaczną stosować te przepisy od dnia
1 stycznia 2009 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie
sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy
ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odnie
sienia określane są przez państwa członkowskie.

2. Państwa członkowskie przekażą Komisji tekst głównych
przepisów prawa krajowego dotyczących dziedziny objętej
niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie trzeciego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 listopada 2008 r.

W imieniu Komisji
Androulla VASSILIOU

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

W sekcji I części A załącznika IV do dyrektywy 2000/29/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) punkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Drewniane materiały opakowaniowe w formie skrzyń, pudeł,
klatek, beczek oraz opakowań podobnych, palet, skrzyń paleto
wych lub innych płyt załadunkowych, nadstawek do palet
płaskich, obecnie używane do transportu wszystkich rodzajów
ładunków, z wyjątkiem drewna surowego o grubości 6 mm lub
mniejszej, oraz drewno przetworzone uzyskane przy pomocy
klejów, wysokiej temperatury i ciśnienia lub przy dowolnej kombi
nacji, pochodzące z państw trzecich, z wyjątkiem Szwajcarii.

Drewniane materiały opakowaniowe:

— nie zawierają kory, z wyjątkiem każdej ilości pojedynczych części
kory, jeżeli ich szerokość jest mniejsza niż 3 cm (bez względu na
długość) albo jeżeli są szersze niż 3 cm, lecz ich powierzchnia nie
przekracza 50 centymetrów kwadratowych, oraz

— są poddane jednej z zatwierdzonych obróbek zgodnie
z załącznikiem I do Międzynarodowego Standardu FAO dla
Środków Fitosanitarnych nr 15 (Wytyczne regulujące drewniane mate
riały opakowaniowe w handlu międzynarodowym), oraz

— są opatrzone znakiem zgodnie z załącznikiem II do Międzynarodo
wego Standardu FAO dla Środków Fitosanitarnych nr 15 (Wytyczne
regulujące drewniane materiały opakowaniowe w handlu międzynaro
dowym), wskazującym, że drewniane materiały opakowaniowe były
poddane zatwierdzonej obróbce fitosanitarnej.

Tiret pierwsze stosuje się od dnia 1 lipca 2009 r.”;

2) punkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Drewno służące do unieruchomienia lub zabezpieczenia ładunków
niedrewnianych, łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej
naturalnej zaokrąglonej powierzchni, z wyjątkiem drewna suro
wego o grubości 6 mm lub mniejszej, oraz drewno przetworzone
uzyskane przy pomocy klejów, wysokiej temperatury i ciśnienia
lub przy dowolnej kombinacji, pochodzące z państw trzecich,
z wyjątkiem Szwajcarii.

Drewno:

— nie zawiera kory, z wyjątkiem każdej ilości pojedynczych części
kory, jeżeli ich szerokość jest mniejsza niż 3 cm (bez względu na
długość) albo jeżeli są szersze niż 3 cm, lecz ich powierzchnia nie
przekracza 50 centymetrów kwadratowych, oraz

— jest poddane jednej z zatwierdzonych obróbek zgodnie
z załącznikiem I do Międzynarodowego Standardu FAO dla
Środków Fitosanitarnych nr 15 (Wytyczne regulujące drewniane mate
riały opakowaniowe w handlu międzynarodowym), oraz

— jest opatrzone znakiem zgodnie z załącznikiem II do Międzynaro
dowego Standardu FAO dla Środków Fitosanitarnych nr 15
(Wytyczne regulujące drewniane materiały opakowaniowe w handlu między
narodowym), wskazującym, że drewno było poddane zatwierdzonej
obróbce fitosanitarnej.

Tiret pierwsze stosuje się od dnia 1 lipca 2009 r.”.
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