
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 18 lutego 2013 r. 

w sprawie nadzoru, kontroli zdrowia roślin i środków, które należy podejmować w odniesieniu do 
drewnianych materiałów opakowaniowych faktycznie stosowanych w transporcie określonych 

towarów pochodzących z Chin 

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 789) 

(2013/92/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. 16 ust. 3 zdanie trzecie, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Drewniane materiały opakowaniowe faktycznie stoso
wane w transporcie do Unii Europejskiej wszelkiego 
rodzaju towarów muszą być zgodne z wymogami usta
lonymi w części A sekcja I pkt 2 i 8 w załączniku IV do 
dyrektywy 2000/29/WE. 

(2) Niedawne kontrole zdrowia roślin przeprowadzone przez 
państwa członkowskie wykazały, że drewniany materiał 
opakowaniowy stosowany w transporcie niektórych 
towarów pochodzących z Chin był zarażony organiz
mami szkodliwymi, w szczególności Anoplophora glabri
pennis (Motschulsky), co spowodowało wystąpienia tego 
organizmu w Austrii, we Francji, w Niemczech, we 
Włoszech, w Niderlandach i w Zjednoczonym Króle
stwie. 

(3) W związku z powyższym drewniany materiał opakowa
niowy tych towarów należy objąć nadzorem, o którym 
mowa w art. 13 ust. 1 dyrektywy 2000/29/WE, kontro
lami zdrowia roślin, o których mowa w art. 13a ust. 1 
lit. b) ppkt (iii) tej dyrektywy, oraz, w stosownych przy
padkach, środkami, o których mowa w art. 13c ust. 7 tej 
dyrektywy. O wynikach powyższych kontroli zdrowia 
roślin należy powiadomić Komisję. 

(4) Na podstawie wyników przekazanych Komisji najpóźniej 
w dniu 31 maja 2014 r. należy dokonać przeglądu mają
cego na celu ocenę skuteczności niniejszej decyzji i osza
cowanie fitosanitarnego ryzyka związanego z przywozem 
do Unii drewnianego materiału opakowaniowego stoso
wanego w transporcie niektórych towarów pochodzą
cych z Chin. 

(5) Niniejszą decyzję powinno się stosować do dnia 31 marca 
2015 r. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Definicje 

Do celów niniejszej decyzji stosuje się następujące definicje: 

a) „drewniany materiał opakowaniowy” oznacza drewno lub 
produkty z drewna stosowane do podpierania, ochrony lub 
przenoszenia towarów, mające postać skrzyń, pudeł, klatek, 
bębnów i podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych 
oraz innych płyt ładunkowych, nadstawek paletowych 
i drewna sztauerskiego, faktycznie stosowane w transporcie 
towarów wszelkiego rodzaju; nie obejmuje to przetworzo
nych produktów z drewna uzyskanych przy zastosowaniu 
klejów, wysokiej temperatury lub ciśnienia, lub ich dowolnej 
kombinacji, ani też materiałów opakowaniowych w całości 
złożonych z drewna o grubości 6 mm lub mniejszej; 

b) „określone towary” oznaczają towary pochodzące z Chin 
przywożone do Unii Europejskiej przy zastosowaniu 
kodów Nomenklatury scalonej wymienionych w załączniku 
I i odpowiadające opisowi zawartemu w załączniku I do 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 ( 2 ); 

c) „dostawa” oznacza ilość towarów objętą jednym doku
mentem wymaganym do celów odprawy celnej lub innych 
formalności. 

Artykuł 2 

Nadzór 

1. Drewniany materiał opakowaniowy każdej dostawy okre 
ślonych towarów podlega nadzorowi celnemu na podstawie art. 
37 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ( 3 ) oraz 
nadzorowi odpowiedzialnych organów urzędowych, o czym 
jest mowa w art. 13 ust. 1 dyrektywy 2000/29/WE. Określone 
towary można poddać jedynie jednej z procedur celnych okre 
ślonych w art. 4 ust. 16 lit. a), d), e), f), g) rozporządzenia 
(EWG) nr 2913/92 jedynie w przypadku dopełnienia formal
ności wymienionych w art. 3. 

2. Odpowiedzialne organy urzędowe mogą zażądać od 
władz lotniska, portu lub innych importerów bądź operatorów, 
zależnie od wzajemnych ustaleń między tymi podmiotami, by 
niezwłocznie po uzyskaniu wiadomości o rychłym przybyciu 
określonych towarów powiadomiły o tym urząd celny miejsca 
wprowadzenia oraz organ urzędowy miejsca wprowadzenia.
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Artykuł 3 

Kontrole zdrowia roślin 

Drewniane materiały opakowaniowe przesyłek określonych 
towarów poddaje się kontrolom zdrowia roślin przewidzianym 
w art. 13a ust. 1 lit. b) ppkt (iii) dyrektywy 2000/29/WE z mini
malną częstotliwością określoną w załączniku I do niniejszej 
decyzji w celu potwierdzenia, że drewniany materiał opakowa
niowy jest zgodny z wymogami ustalonymi w części A sekcja 
I pkt 2 i 8 w załączniku IV do dyrektywy 2000/29/WE. 

Kontrole zdrowia roślin przeprowadza się w miejscu wprowa
dzenia na terytorium Unii Europejskiej lub w miejscu przezna
czenia ustalonym zgodnie z dyrektywą Komisji 
2004/103/WE ( 1 ), którą stosuje się mutatis mutandis. 

Artykuł 4 

Środki w przypadku stwierdzenia niezgodności 

Jeśli kontrola zdrowia roślin, o której mowa w art. 3, wykazuje, 
że nie zachowano wymogów ustalonych w części A sekcja I pkt 
2 i 8 w załączniku IV do dyrektywy 2000/29/WE lub że drew
niany materiał opakunkowy jest zakażony szkodliwymi organiz
mami wymienionymi w części A załącznika I do wspomnianej 
dyrektywy, odnośne państwo członkowskie niezwłocznie 
poddaje niezgodny drewniany materiał opakowaniowy jednemu 
ze środków przewidzianych w art. 13c ust. 7 wspomnianej 
dyrektywy. 

Artykuł 5 

Sprawozdawczość 

Nie naruszając przepisów dyrektywy Komisji 94/3/WE ( 2 ), 
państwo członkowskie powiadamia Komisję o liczbie i wynikach 
kontroli zdrowia roślin przeprowadzonych zgodnie z art. 2 i 3 
niniejszej decyzji przy wykorzystaniu arkusza sprawozdawczego 
zamieszczonego w załączniku II w następujących terminach: 

najpóźniej w dniu 31 października 2013 r. za okres od dnia 
1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 września 2013 r.; najpóźniej 
w dniu 30 kwietnia 2014 r. za okres od dnia 1 października 
2013 r. do dnia 31 marca 2014 r.; najpóźniej w dniu 
31 października 2014 r. za okres od dnia 1 kwietnia 2014 r. 
do dnia 30 września 2014 r. i najpóźniej w dniu 30 kwietnia 
2015 r. za okres od dnia 1 października 2014 r. do dnia 
31 marca 2015 r. 

Artykuł 6 

Przegląd 

Niniejszą decyzję poddaje się przeglądowi najpóźniej w dniu 
31 maja 2014 r. 

Artykuł 7 

Wejście w życie i zakończenie stosowania 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r. 

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 marca 2015 r. 

Artykuł 8 

Adresaci 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 18 lutego 2013 r. 

W imieniu Komisji 
Tonio BORG 

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK I 

OKREŚLONE TOWARY 

Kod Nomenklatury 
scalonej Opis Częstotliwość kontroli 

zdrowia roślin (%) 

2514 00 00 Łupek, wstępnie obrobiony lub nie, lub tylko pocięty, przez piło
wanie lub w inny sposób, na bloki lub płyty o kształcie prosto
kątnym (włączając kwadratowy) 

90 

2515 Marmur, trawertyn, ekausyna i pozostałe wapienne kamienie 
pomnikowe lub budowlane, o pozornej gęstości 2,5 lub większej, 
oraz alabaster, wstępnie obrobione lub nie, lub tylko pocięte, przez 
piłowanie lub w inny sposób, na bloki lub płyty o kształcie prosto
kątnym (włączając kwadratowy) 

90 

2516 Granit, porfir, bazalt, piaskowiec i pozostałe kamienie pomnikowe 
lub budowlane, wstępnie obrobione lub nie, lub tylko pocięte, przez 
piłowanie lub w inny sposób, na bloki lub płyty o kształcie prosto
kątnym (włączając kwadratowy) 

90 

6801 00 00 Kostki brukowe, płyty nawierzchniowe, krawężniki i płyty chodni
kowe z kamienia naturalnego (z wyjątkiem łupków) 

15 

6802 Obrobione kamienie budowlane lub pomnikowe (z wyjątkiem 
łupków) i wykonane z nich artykuły, inne niż towary objęte pozycją 
6801; kostki mozaikowe i podobne z kamieni naturalnych 
(włącznie z łupkami), na podłożu lub nie; sztucznie barwione 
ziarna, odłamki i proszek z kamieni naturalnych (włącznie z łupka
mi) 

15
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ZAŁĄCZNIK II 

WZÓR FORMULARZA SPRAWOZDAWCZEGO 

Sprawozdanie z fitosanitarnych kontroli związanych z przywozem drewnianych materiałów opakowaniowych każdej dostawy określonych towarów pochodzących z Chin 

Okres sprawozdawczy: 

Państwo członkowskie składające sprawozdanie: 

Odnośne miejsca wprowadzenia: Miejsce kontroli: liczba kontroli w miejscu wprowadzenia: 
liczba kontroli w miejscu przeznaczenia: 

Kod Nomenklatury 
scalonej: 2514 00 00 

Kod Nomenklatury 
scalonej: 2515 

Kod Nomenklatury 
scalonej: 2516 

Kod Nomenklatury 
scalonej: 6801 00 00 

Kod Nomenklatury 
scalonej: 6802 

Liczba przybywających dostaw wprowadzanych do UE przez terytorium państwa 
członkowskiego składającego sprawozdanie 

Liczba skontrolowanych dostaw 

— w tym liczba dostaw zakażonych organizmem szkodliwym i bez zgodnego 
z przepisami oznakowania ISPM15 (należy podać w rozbiciu na organizmy 
szkodliwe oraz wskazać, czy oznakowania brak, czy jest niewłaściwe) 

— w tym liczba dostaw zakażonych organizmem szkodliwym i ze zgodnym 
z przepisami oznakowaniem ISPM15 (należy podać w rozbiciu na organizmy 
szkodliwe) 

— w tym tylko bez zgodnego z przepisami oznakowania ISPM15 (należy podać 
w rozbiciu na brak oznakowania i niewłaściwe oznakowanie) 

Ogółem liczba skontrolowanych dostaw, w których stwierdzono drewniany mate
riał opakowaniowy niezgodny z przepisami 

Ogółem liczba skontrolowanych dostaw, w których stwierdzono drewniany mate
riał opakowaniowy zgodny z przepisami
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