
KOMISJA 

DECYZJA KOMISJI 

z dnia 28 maja 2009 r. 

zmieniająca decyzję 2006/133/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego 
podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus 
(Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii 

innych niż te, na których organizm ten nie występuje 

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3868) 

(2009/420/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. 16 ust. 3 zdanie 
czwarte, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z decyzją Komisji 2006/133/WE ( 2 ) Portugalia 
wdraża plan zwalczania mający zapobiec rozprzestrze
nianiu się węgorka sosnowca. 

(2) W dniu 16 stycznia 2009 r. Zjednoczone Królestwo 
poinformowało Komisję o przechwyceniu drewnianego 
materiału opakowaniowego pochodzącego z Portugalii, 
zawierającego żywego węgorka sosnowca 
i nieoznakowanego zgodnie z międzynarodową normą 
dla środków fitosanitarnych FAO (ISPM nr 15): 
Wytyczne do przepisów dotyczących drzewnych mate
riałów opakowaniowych w handlu międzynarodowym 
(dalej: „międzynarodowa norma dla środków sanitarnych 
FAO (ISPM nr 15)”), jak jest to wymagane decyzją 
2006/133/WE. 

(3) W dniu 20 lutego 2009 r. Belgia poinformowała Komisję 
o pięciu niespełniających wymagań przesyłkach kory 
i odpadów drzewnych pochodzących z Portugalii. Do 
przechwyconej kory dołączone były świadectwa obróbki 
fitosanitarnej poprzez fumigację. Tymczasem decyzja 
2006/133/WE stawia wymóg, by kora poddana została 
obróbce cieplnej. W przypadku przechwyconej przesyłki 
odpadów drzewnych dodatkowo stwierdzono niespój
ności w dołączonych dokumentach. 

(4) W dniu 11 lutego 2009 r. Hiszpania poinformowała 
Komisję o przechwyceniu przesyłek kory i odpadów 
drzewnych z podatnego drewna pochodzących 
z Portugalii, w których stwierdzono obecność żywego 
węgorka sosnowca. W dniach 20 lutego 2009 r. 
i 3 marca 2009 r. Hiszpania poinformowała Komisję 
o przechwyceniu przesyłek podatnego drewna pochodzą
cego z Portugalii, do których nie był dołączony paszport 
roślin, jak jest to wymagane w pkt 1 lit. a) załącznika do 
decyzji 2006/133/WE. W dniach 3, 6 i 18 marca 2009 r. 
Hiszpania poinformowała Komisję o przechwyceniu 
przesyłek drewnianych materiałów opakowaniowych 
pochodzących z Portugalii i nieoznakowanych zgodnie 
z międzynarodową normą dla środków fitosanitarnych 
FAO (ISPM nr 15), jak jest to wymagane decyzją 
2006/133/WE. 

(5) W dniu 1 kwietnia 2009 r. Irlandia poinformowała 
Komisję o przechwyceniu drewnianych materiałów 
opakowaniowych pochodzących z Portugalii 
i zawierających żywego węgorka sosnowca. Ponadto 
w dniu 21 kwietnia 2009 r. Irlandia powiadomiła 
Komisję o przechwyceniu czterech przesyłek drewnia
nych materiałów opakowaniowych pochodzących 
z Portugalii i nieoznakowanych zgodnie 
z międzynarodową normą dla środków fitosanitarnych 
FAO (ISPM nr 15). 

(6) W dniach 24 marca i 3 kwietnia 2009 r. Litwa powia
domiła Komisję o przechwyceniu drewnianych mate
riałów opakowaniowych pochodzących z Portugalii 
i nieoznakowanych zgodnie z międzynarodową normą 
dla środków fitosanitarnych FAO (ISPM nr 15). 

(7) Kontrole przeprowadzone w Portugalii przez Komisję 
w okresie od 2 do 11 marca 2009 r. wykazały, że prze
mieszczanie drewna i drewnianych materiałów opakowa
niowych nie jest w pełni kontrolowane, jak jest to wyma
gane decyzją 2006/133/WE. W szczególności osoby 
przeprowadzające kontrolę wykryły przypadki nieprze
strzegania przepisów podczas kontroli drogowych na 
granicy z Hiszpanią. W rezultacie nie można wykluczyć 
ryzyka, że węgorek sosnowiec rozprzestrzeni się na 
obszary poza wyznaczonymi obszarami w Portugalii.
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(8) W świetle tych nowych ustaleń we wspomnianych 
państwach członkowskich i wyników kontroli przepro
wadzonej przez Komisję konieczne jest, aby Portugalia 
zintensyfikowała kontrole urzędowe w stosunku do prze
mieszczania podatnego drewna, kory i roślin z obszarów 
wyznaczonych na inne obszary do możliwie jak najwyż
szego poziomu kontroli w celu zagwarantowania, że 
spełnione są warunki określone w decyzji 
2006/133/WE. Przedmiotowe kontrole urzędowe 
powinny koncentrować się na przemieszczeniach stwa
rzających największe ryzyko rozprzestrzeniania się 
żywego węgorka sosnowca poza obszary wyznaczone. 
Aby ograniczyć ryzyko nadużyć, należy przeprowadzać 
kontrole urzędowe, w przypadku gdy drewno, kora 
i rośliny opuszczają wyznaczone obszary. O wynikach 
tych urzędowych kontroli powinny być co tydzień infor
mowane pozostałe państwa członkowskie i Komisja, tak 
by mogły one śledzić dokładnie rozwój sytuacji 
w Portugalii. 

(9) W dodatku, aby zwiększyć nadzór nad materiałami, które 
mogłyby przyczynić się do rozprzestrzeniania żywego 
węgorka sosnowca na terytorium innych państw człon
kowskich, należy zwiększyć poziom urzędowych kontroli 
przeprowadzanych przez państwa członkowskie 
w stosunku do drewna, kory i roślin pochodzących 
z Portugalii i przemieszczanych na ich terytorium. Przed
miotowe kontrole urzędowe powinny składać się 
z kontroli dokumentów, kontroli tożsamości oraz, 
w stosownych przypadkach, kontroli zdrowia roślin, 
która może obejmować badanie na obecność węgorka 
sosnowca. Częstotliwość kontroli urzędowych powinna 
być proporcjonalna do poziomu ryzyka. W przypadku 
potwierdzenia nieprzestrzegania przepisów należy podjąć 
odpowiednie środki przewidziane w dyrektywie 
2000/29/WE. 

(10) Obecnie decyzja 2006/133/WE nie stawia wymogów 
w stosunku do przemieszczania podatnego drewna, 
pochodzącego z obszarów innych niż obszary wyzna
czone, w formie drewna sztauerskiego, przekładek drew
nianych i wsporników, łącznie z drewnem, które nie 
zachowało swojej naturalnie zaokrąglonej powierzchni, 
jak również w formie skrzyń, pudeł, klatek, bębnów 
i podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych 
i pozostałych platform załadunkowych, nadstawek do 
palet płaskich, niezależnie od tego, czy są faktycznie 
wykorzystywane w transporcie różnego rodzaju przed
miotów (dalej: „podatny drewniany materiał opakowa
niowy”) z obszarów wyznaczonych na inne obszary 
państw członkowskich lub państw trzecich, jak również 
w stosunku do przemieszczania tych materiałów z części 
wyznaczonych obszarów, na których stwierdzono wystę
powanie węgorka sosnowca, do części wyznaczonych 
obszarów pełniących rolę strefy buforowej. 

(11) Brak takich wymogów wynika z faktu, że podatny drew
niany materiał opakowaniowy niepochodzący 
z obszarów wyznaczonych nie stanowi ryzyka przenie
sienia węgorka sosnowca, nawet jeśli był przedmiotem 
obrotu na obszarze wyznaczonym. Jednakże obecnie 
nie jest możliwe odróżnienie takiego drewnianego mate
riału opakowaniowego od materiału pochodzącego 
z obszarów wyznaczonych, jeśli nie jest on oznakowany 
zgodnie z załącznikiem II do międzynarodowej normy 
dla środków fitosanitarnych FAO (ISPM nr 15), co jest 
sprzeczne z decyzją 2006/133/WE. 

(12) W rezultacie, stosując zasadę ostrożności, właściwe 
organy urzędowe państw członkowskich powinny 
uznać podatny drewniany materiał opakowaniowy jakie
gokolwiek pochodzenia, opuszczający obszary wyzna
czone bez oznakowania zgodnie z międzynarodową 
normą dla środków fitosanitarnych FAO (ISPM nr 15), 
za materiał niespełniający wymogów decyzji 
2006/133/WE. Właściwe jest zatem zakazanie przemie
szczania takiego materiału (pochodzącego z obszarów 
innych niż obszary wyznaczone) z obszarów wyznaczo
nych na obszary inne niż obszary wyznaczone 
w państwach członkowskich lub w państwach trzecich, 
jak również przemieszczania tych materiałów z części 
obszarów wyznaczonych, na których stwierdzono wystę
powanie węgorka sosnowca, do części obszarów wyzna
czonych pełniących rolę strefy buforowej, chyba że 
można stwierdzić, że materiał ten jest wolny od ryzyka 
rozprzestrzeniania się węgorka sosnowca. 

(13) Materiał taki należy uznać za wolny od ryzyka rozprze
strzeniania się węgorka sosnowca, jeśli był poddawany 
jednej z zatwierdzonych obróbek wyszczególnionych 
w załączniku I do międzynarodowej normy dla środków 
fitosanitarnych FAO (ISPM nr 15) i został oznakowany 
z godnie z załącznikiem II do wspomnianej normy. 
Obecnie nie ma alternatywy, która zapewniłaby ten 
sam poziom gwarancji, tym bardziej że nie istnieje 
żaden system na poziomie wspólnotowym, który zobo
wiązywałby właściwe organy urzędowe państw człon
kowskich do poświadczania pochodzenia drewna stoso
wanego do produkcji podatnego drewnianego materiału 
opakowaniowego, ani nie jest możliwe w perspektywie 
krótkoterminowej wprowadzenie takich przepisów. 

(14) Istnieją powody, by przypuszczać, że pudła zrobione 
w całości z drewna o grubości 6 mm lub mniejszej 
stwarzają mniejsze ryzyko rozprzestrzeniania węgorka 
sosnowca niż w przypadku pudeł z drewna o większej 
grubości. Właściwe jest zatem wyłączenie takich pudeł, 
niezależnie od pochodzenia drewna zastosowanego do 
ich wytworzenia, z obowiązku obróbki i oznakowania 
przewidzianego w międzynarodowej normie dla środków 
fitosanitarnych FAO (ISPM nr 15). 

(15) Aby dać wystarczająco dużo czasu podmiotom gospo
darczym na dostosowanie się do wymogów określonych 
w niniejszej decyzji, nie powinna ona obowiązywać 
przed dniem 16 czerwca 2009 r. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji 2006/133/WE wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 po akapicie pierwszym dodaje się akapit 
w brzmieniu: 

„Przy sprawdzaniu, czy spełnione są wymogi określone 
w pkt 1 załącznika, Portugalia stosuje możliwie jak
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najwyższy poziom urzędowych kontroli odnośnie do prze
mieszczania podatnego drewna, kory i roślin z obszarów 
wyznaczonych na terytorium tego kraju na obszary inne 
niż obszary wyznaczone w państwach członkowskich lub 
w krajach trzecich. Portugalia zwróci szczególną uwagą na 
przemieszczanie, które stwarza największe ryzyko wywie
zienia żywego węgorka sosnowca poza obszary wyznaczone. 
Wspomniane kontrole urzędowe są przeprowadzane 
w miejscach, w których podatne drewno, kora i rośliny 
opuszczają wyznaczone obszary. Co tydzień Komisja 
i pozostałe państwa członkowskie powiadamiane są 
o wszystkich wynikach kontroli.”; 

2) artykuł 3 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 3 

1. Państwa członkowskie przeznaczenia inne niż Portu
galia przeprowadzają urzędowe kontrole podatnego drewna, 
kory i roślin pochodzących z Portugalii i przemieszczonych 
na ich terytorium. Kontrole te składają się z kontroli doku
mentów obejmującej sprawdzenie obecności i zgodności 
oznakowania zgodnie z niniejszą decyzją, z kontroli tożsa
mości oraz, w stosownych przypadkach, z kontroli zdrowia 
roślin, która może obejmować badanie na obecność węgorka 
sosnowca. 

2. Urzędowe kontrole określone w ust. 1 przeprowa
dzane są z częstotliwością zależną w szczególności od 
ryzyka związanego z różnymi rodzajami podatnego drewna, 

kory i roślin oraz od dotychczasowego przestrzegania 
wymogów niniejszej decyzji przez podmiot odpowiedzialny 
za przemieszczanie podatnego drewna, kory i roślin. 

3. W przypadku gdy w wyniku przeprowadzenia urzędo
wych kontroli zgodnie z ust. 1 potwierdzone zostanie 
nieprzestrzeganie przepisów, podejmuje się odpowiednie 
środki, podobne do środków określonych w art. 11 dyrekty
wy 2000/29/WE.”; 

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

Artykuł 2 

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 16 czerwca 2009 r. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 maja 2009 r. 

W imieniu Komisji 
Androulla VASSILIOU 

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK 

W załączniku do decyzji 2006/133/WE wprowadza się następujące zmiany: 

1) punkt 1) lit. d) otrzymuje brzmienie: 

„d) niedozwolony jest wywóz z wyznaczonego obszaru podatnego drewna w formie drewna sztauerskiego, prze
kładek drewnianych i wsporników, łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnie zaokrąglonej 
powierzchni, jak również w formie skrzyń, pudeł, z wyjątkiem pudeł zrobionych w całości z drewna 
o grubości 6 mm lub mniejszej, klatek, bębnów oraz podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych 
i innych platform załadunkowych, nadstawek do palet płaskich, niezależnie od tego, czy są faktycznie wykorzys
tywane w transporcie różnego rodzaju przedmiotów; właściwy organ urzędowy może przyznać wyjątek od tego 
zakazu, jeżeli drewno to było poddawane jednej z zatwierdzonych obróbek wyszczególnionych w załączniku I do 
międzynarodowej normy dla środków fitosanitarnych FAO (ISPM nr 15): Wytyczne do przepisów dotyczących 
drzewnych materiałów opakowaniowych w handlu międzynarodowym, i zostało oznakowane zgodnie 
z załącznikiem II do wymienionej normy.”; 

2) punkt 2 lit. g) otrzymuje brzmienie: 

„g) podatne drewno, pochodzące z wyznaczonych obszarów, w formie nowo wytworzonych skrzyń, pudeł 
z wyjątkiem pudeł zrobionych w całości z drewna o grubości 6 mm lub mniejszej, klatek, bębnów oraz 
podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych i innych platform załadunkowych, nadstawek do palet płaskich, 
drewna sztauerskiego, przekładek drewnianych i wsporników, łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej 
naturalnie zaokrąglonej powierzchni, jest poddawane jednej z zatwierdzonych obróbek wyszczególnionych 
w załączniku I do międzynarodowej normy środków fitosanitarnych FAO (ISPM nr 15): Wytyczne do przepisów 
dotyczących drzewnych materiałów opakowaniowych w handlu międzynarodowym, oraz oznakowane zgodnie 
z załącznikiem II do wymienionej normy.”.
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