
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 26 listopada 2010 r. 

przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2005/359/WE ustanawiającej odstępstwo od niektórych 
przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do kłód dębowych (Quercus L.) z korą 

pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki 

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8229) 

(2010/723/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

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. 15 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z przepisami dyrektywy 2000/29/WE kłody 
dębowe (Quercus L.) z korą (zwane dalej „kłodami”), 
pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, zasad
niczo nie mogą być wprowadzane do Unii z powodu 
ryzyka wprowadzenia Ceratocystis fagacearum (Bretz) 
Hunt, powodującego zamieranie dębu. 

(2) Zgodnie z decyzją Komisji 2005/359/WE ( 2 ) państwom 
członkowskim zezwolono na odstępstwa od art. 5 ust. 1 
dyrektywy 2000/29/WE oraz art. 13 ust. 1 ppkt (i) tiret 
trzecie tej dyrektywy w stosunku do części A sekcji I pkt 
3 załącznika IV odnośnie do kłód pochodzących ze 
Stanów Zjednoczonych, pod określonymi warunkami. 
Decyzja ta traci moc z dniem 31 grudnia 2010 r. 

(3) Ponieważ okoliczności uzasadniające zezwolenie na 
stosowanie odstępstw nadal istnieją i nie ma nowych 
informacji dających podstawy do weryfikacji określonych 
warunków, okres obowiązywania zezwolenia powinien 
zostać przedłużony. 

(4) Na podstawie doświadczenia ze stosowania decyzji 
2005/359/WE należy przedłużyć okres obowiązywania 
zezwolenia o 10 lat. 

(5) Państwa członkowskie korzystające z odstępstwa są 
zobowiązane do składania Komisji oraz państwom 

członkowskim rocznych sprawozdań na temat jego 
stosowania, umożliwiając tym samym Stałemu Komite
towi ds. Zdrowia Roślin kontrolę prawidłowego wdro 
żenia niniejszej decyzji. 

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 
2005/359/WE. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Artykuły 10 i 11 decyzji 2005/359/WE otrzymują brzmienie: 

„Artykuł 10 

Państwa członkowskie, które skorzystały z odstępstwa prze
widzianego w art. 1, składają Komisji oraz państwom człon
kowskim do dnia 30 czerwca każdego roku sprawozdanie na 
temat stosowania odstępstwa za uprzedni okres od dnia 1 
maja do dnia 30 kwietnia. 

Sprawozdanie zawiera szczegóły dotyczące przywożonych 
ilości. 

Artykuł 11 

Niniejsza decyzja traci moc dnia 31 grudnia 2020 r.”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 26 listopada 2010 r. 

W imieniu Komisji 
John DALLI 

Członek Komisji
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