
DYREKTYWY 

DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2014/19/UE 

z dnia 6 lutego 2014 r. 

zmieniająca załącznik I 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 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. 14 akapit drugi lit. d), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Z informacji przekazanych przez państwa członkowskie 
wynika, że organizm Diabrotica virgifera virgifera Le Conte 
rozprzestrzenił się i jest obecny na znacznej części tery
torium Unii. Ocena skutków przeprowadzona przez 
Komisję Europejską wykazała, że nie istnieją środki, 
które pozwoliłyby na jego zwalczenie lub na skuteczne 
zapobieganie jego dalszemu rozprzestrzenianiu się. 

(2) Ponadto istnieją skuteczne i zrównoważone środki 
kontroli minimalizujące wpływ tego organizmu na 
zbiory kukurydzy, zwłaszcza stosowanie płodozmianu. 

(3) Z tego względu w dyrektywie 2000/29/WE nie powinno 
ustanawiać się dalszych środków ochronnych w odnie
sieniu do Diabrotica virgifera virgifera Le Conte. Organizm 
ten nie powinien zatem znajdować się w wykazie orga
nizmów szkodliwych zawartym w tej dyrektywie. 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do dyrek
tywy 2000/29/WE. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ: 

Artykuł 1 

W załączniku I do dyrektywy 2000/29/WE wprowadza się 
zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy. 

Artykuł 2 

Państwa członkowskie przyjmują i publikują najpóźniej do dnia 
31 maja 2014 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administra
cyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa 
członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych prze
pisów. 

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 czerwca 
2014 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. 

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 6 lutego 2014 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1.



ZAŁĄCZNIK 

W załączniku I do dyrektywy 2000/29/WE wprowadza się następujące zmiany: 

w części A, sekcja II, lit. a) skreśla się punkt 0.1.
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