
ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 531/2011 

z dnia 31 maja 2011 r. 

zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1480/2004 określające szczegółowe zasady dotyczące 
towarów przybywających z obszarów niepodlegających skutecznej kontroli rządu Cypru na 

obszary, na których rząd sprawuje skuteczną kontrolę 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 866/2004 z dnia 
29 kwietnia 2004 r. w sprawie systemu na podstawie art. 2 
Protokołu 10 do Aktu przystąpienia ( 1 ), w szczególności jego 
art. 4 ust. 12, 

po konsultacji z Komitetem Regulacyjnym ds. Granic ( 2 ), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1480/2004 ( 3 ) usta
lono specjalny system inspekcji fitosanitarnych 
i raportowania towarów składających się z roślin, 
produktów roślinnych i innych obiektów ujętych 
w części B załącznika V do dyrektywy 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 ( 4 ). 

(2) Doświadczenie zdobyte od momentu wejścia w życie 
rozporządzenia (WE) nr 1480/2004 wskazuje na 
potrzebę wzmocnienia wymiany handlowej i stosunków 
gospodarczych pomiędzy obiema częściami wyspy. 

(3) Ziemniaki stanowią najważniejszy produkt wymiany 
handlowej przez zieloną linię. 

(4) W celu zwiększenia wymiany handlowej na rynku ziem
niaków producenci ziemniaków na obszarach, na 
których rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje 
skutecznej kontroli (zwanych dalej „obszarami”), powinni 
mieć prawo do uprawy późnych odmian ziemniaków 
z sadzeniaków wyprodukowanych w znajdujących się 
na obszarach gospodarstwach. 

(5) Sadzeniaki w gospodarstwach znajdujących się na obsza
rach produkowane są bezpośrednio z nasion certyfiko
wanych przez UE. 

(6) Dzięki pozytywnym doświadczeniom w handlu ziemnia
kiem przez zieloną linię zdobytym od 2006 r. wykazano, 
iż, przy założeniu, że inspekcje zdrowia roślin są prze
prowadzane przez niezależnych ekspertów powołanych 
przez Komisję oraz że zapewniona jest identyfikowal
ność, ziemniaki produkowane na obszarach nie stanowią 
nadmiernego ryzyka dla zdrowia roślin w przypadku 
wprowadzenia ich na obszary będące pod kontrolą 
rządu Republiki Cypryjskiej. W związku z tym pewne 
ograniczenia nałożone w art. 3 ust. 1 akapit drugi rozpo
rządzenia (WE) nr 1480/2004 mogą zostać zniesione. 

(7) Aby zagwarantować niezbędną pewność w zakresie iden
tyfikowalności oraz stanu fitosanitarnego zbiorów ziem
niaka, na obszarach nadal będą angażowani powołani 
przez Komisję niezależni eksperci fitosanitarni. 

(8) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 1480/2004, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 1480/2004 wprowadza się nastę
pujące zmiany: 

1) art. 3 ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku ziemniaków niezależni eksperci przeprowa
dzający kontrolę fitosanitarną sprawdzą, czy ziemniaki 
w danej partii towaru wyrosły bezpośrednio z sadzeniaków 
certyfikowanych w jednym z państw członkowskich lub 
z sadzeniaków certyfikowanych w państwie, w stosunku 
do którego nie obowiązuje zakaz wprowadzania na teren 
Wspólnoty ziemniaków przeznaczonych do sadzenia 
zgodnie z załącznikiem III do dyrektywy 2000/29/WE, lub 
pochodzących z gospodarstw sadzeniaków, które, pod 
kontrolą ekspertów, wyrosły bezpośrednio z sadzeniaków 
certyfikowanych, o których mowa w tym ustępie.”; 

2) załącznik III zastępuje się tekstem znajdującym się 
w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
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( 1 ) Dz.U. L 161 z 30.4.2004, s. 128. 
( 2 ) Stworzonym na podstawie art. 4 ust. 12 rozporządzenia (WE) nr 

866/2004. 
( 3 ) Dz.U. L 272 z 20.8.2004, s. 3. 
( 4 ) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1.



Artykuł 2 

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

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 31 maja 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK III 

Wzór „Protokołu z kontroli fitosanitarnej”, o którym mowa w art. 3 ust. 2
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