
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 12 czerwca 2014 r. 

zmieniająca decyzję wykonawczą 2012/138/UE w odniesieniu do warunków dotyczących wprowa
dzania do Unii i przemieszczania przez jej terytorium określonych roślin, mających na celu zapo
bieżenie wprowadzeniu do Unii i rozprzestrzenieniu się w Unii organizmu Anoplophora chinensis 

(Forster) 

(notyfikowana jako dokument nr C(2014) 3798) 

(2014/356/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 wprowadza
niem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się 
we Wspólnocie (1), w szczególności jej artykuł 16 ust. 3 zdanie czwarte, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Decyzją wykonawczą Komisji 2012/138/UE (2) zezwolono na wprowadzanie do Unii roślin, które były uprawiane 
przez okres co najmniej dwóch lat przed wywozem w miejscu produkcji określonym jako wolne od organizmu 
Anoplophora chinensis (Forster) (zwanego dalej: „przedmiotowym organizmem”). 

(2)  Z informacji dostarczonych przez Chiny wynika, że rośliny młodsze niż dwa lata, które były stale uprawiane 
w miejscu produkcji określonym jako wolne od przedmiotowego organizmu, ale nieznajdującym się w obszarze 
wolnym od agrofaga, nie stwarzają dodatkowego ryzyka wprowadzenia tego organizmu. Należy zatem zezwolić 
również na przywóz takich roślin. 

(3)  Należy ponadto zezwolić na wprowadzanie takich roślin z innych państw trzecich oraz na ich przemieszczanie 
w Unii. 

(4)  Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do decyzji wykonawczej 2012/138/UE. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W załączniku I do decyzji wykonawczej 2012/138/UE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej 
decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 12 czerwca 2014 r. 

W imieniu Komisji 
Tonio BORG 

Członek Komisji  
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(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1. 
(2) Decyzja wykonawcza Komisji 2012/138/UE z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowa

dzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w Unii organizmu Anoplophora chinensis (Forster) (Dz.U. L 64 z 3.3.2012, s. 38). 



ZAŁĄCZNIK 

W załączniku I do decyzji wykonawczej 2012/138/UE wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w sekcji 1 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  zdanie wprowadzające w części A pkt 1 lit. b) otrzymuje brzmienie: 

„b)  rośliny te były uprawiane przez okres co najmniej dwóch lat przed wywozem — lub w przypadku roślin 
młodszych niż dwa lata były stale uprawiane — w miejscu produkcji określonym jako wolne od organizmu 
Anoplophora chinensis (Forster) zgodnie z międzynarodowymi normami dla środków fitosanitarnych:”; 

b)  zdanie wprowadzające w części B pkt 1 lit. b) otrzymuje brzmienie: 

„b)  rośliny te były uprawiane przez okres co najmniej dwóch lat przed wywozem — lub w przypadku roślin 
młodszych niż dwa lata były stale uprawiane — w miejscu produkcji określonym jako wolne od organizmu 
Anoplophora chinensis (Forster) zgodnie z międzynarodowymi normami dla środków fitosanitarnych:”; 

2)  zdanie wprowadzające w sekcji 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„Określone rośliny pochodzące (1) z wyznaczonych obszarów w Unii można przemieszczać w obrębie Unii jedynie, 
jeśli towarzyszy im paszport roślin przygotowany i wydany zgodnie z dyrektywą Komisji 92/105/EWG (2) oraz jeśli 
były uprawiane przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających przemieszczenie — lub w przypadku roślin 
młodszych niż dwa lata były stale uprawiane — w miejscu produkcji:”.  
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