
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 25 września 2014 r. 

zmieniająca decyzję wykonawczą 2012/270/UE w odniesieniu do okresu jej stosowania oraz 
w odniesieniu do przemieszczania do zakładów pakowania bulw ziemniaka pochodzących z 
wyznaczonych obszarów w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się w Unii organizmów Epitrix 

cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner) 

(notyfikowana jako dokument nr C(2014) 6731) 

(2014/679/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 art. 16 ust. 3 zdanie czwarte, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W decyzji wykonawczej Komisji 2012/270/UE (2) określono środki nadzwyczajne zapobiegające wprowadzaniu 
do Unii i rozprzestrzenianiu się na jej terytorium organizmów Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), 
Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner). 

(2)  Z rozwoju sytuacji od czasu wejścia w życie decyzji wykonawczej 2012/270/UE wynika, że środki, które w niej 
ustanowiono, są skuteczne i powinny być nadal stosowane. W związku z tym ta decyzja wykonawcza powinna 
mieć zastosowanie bez ograniczeń czasowych. 

(3)  Doświadczenie pokazuje, że należy umożliwić większą elastyczność zakładom, w których bulwy ziemniaka 
poddaje się obróbce sprawiającej, że pozostaje na nich nie więcej niż 0,1 % resztek gleby i usunięte zostają okreś
lone organizmy. Należy zezwolić na przemieszczanie bulw poza wyznaczone obszary przed przeprowadzeniem 
tej obróbki. Przemieszczanie do tych zakładów powinno jednak podlegać wymogom gwarantującym, że związane 
z tym ryzyko fitosanitarne zostaje ograniczone do dopuszczalnego poziomu. 

(4)  Aby nie dopuścić do zadomowienia się lub rozprzestrzenienia określonych organizmów poza wyznaczonym 
obszarem, należy ustanowić wymogi dotyczące usuwania stosownych resztek gleby i innych materiałów odpado
wych. W tym samym celu należy także ustanowić wymogi dotyczące pojazdów i opakowań do transportu lub 
przeładunku tych bulw ziemniaków przed przemieszczeniem ich poza wyznaczony obszar lub z zakładu pako
wania usytuowanego poza tym obszarem. Konieczne jest również, aby urządzenia używane do przeładunku bulw 
ziemniaka w zakładach pakowania usytuowanych poza wyznaczonymi obszarami były czyszczone w celu zapo
biegania zakażeniu innych ziemniaków przeładowywanych za pomocą tych urządzeń. 

(5)  Aby ułatwić państwom członkowskim kontrolę odbywającego się poza wyznaczonym obszarem pakowania bulw 
ziemniaka pochodzących z takiego obszaru, ważne jest, by zakłady pakowania usytuowane poza wyznaczonymi 
obszarami były upoważnione w tym zakresie i zobowiązane do prowadzenia rejestrów przeładowywanych bulw 
ziemniaka, które pochodzą z wyznaczonych obszarów. 

(6)  Należy odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą 2012/270/UE. 

(7)  Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i 
Paszy, 
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(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1. 
(2) Decyzja wykonawcza Komisji 2012/270/UE z dnia 16 maja 2012 r. w odniesieniu do środków nadzwyczajnych zapobiegających wpro

wadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej organizmów Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) i 
Epitrix tuberis (Gentner) (Dz.U. L 132 z 23.5.2012, s. 18). 



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji wykonawczej 2012/270/UE wprowadza się następujące zmiany: 

1)  artykuł 3 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 3 

Przemieszczanie bulw ziemniaka w obrębie Unii 

1. Bulwy ziemniaka pochodzące z wyznaczonych obszarów w Unii ustanowionych zgodnie z art. 5 pakowane w 
obrębie tych obszarów lub w zakładach, o których mowa w art. 3b, można przemieszczać w Unii jedynie wtedy, gdy 
spełniają warunki określone w załączniku I sekcja 2 pkt 1. 

Bulwy ziemniaka pochodzące z wyznaczonego obszaru mogą być przemieszczane z tego wyznaczonego obszaru do 
zakładu pakowania spełniającego wymogi art. 3b, usytuowanego w sąsiedztwie danego wyznaczonego obszaru, pod 
warunkiem spełnienia warunków określonych w załączniku I sekcja 2 pkt 2. Bulwy ziemniaka mogą być przechowy
wane w tym zakładzie. 

W przypadku, o którym mowa w akapicie drugim, właściwy organ przeprowadza następujące działania: 

a) intensywne monitorowanie występowania określonych organizmów poprzez odpowiednie kontrole roślin ziem
niaka oraz, w stosownych przypadkach, innych roślin żywicielskich, obejmujące także pola, na których rosną te 
rośliny, znajdujące się w promieniu co najmniej 100 m od zakładu pakowania; 

b)  działania mające na celu uświadomienie opinii publicznej zagrożeń związanych z określonymi organizmami oraz 
środków wprowadzonych w celu zapobiegania wprowadzaniu takich organizmów do Unii i rozprzestrzenianiu się 
ich na jej terytorium w pobliżu zakładów pakowania. 

2. Bulwy ziemniaka wprowadzane do Unii zgodnie z art. 2 z państw trzecich, w których stwierdzono występo
wanie jednego lub większej liczby określonych organizmów, można przemieszczać w obrębie Unii jedynie wtedy, gdy 
spełniają warunki określone w załączniku I sekcja 2 pkt 3. 

Artykuł 3a 

Wymogi dotyczące pojazdów, opakowań, urządzeń i pozostałości gleby 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby wszelkie pojazdy i opakowania wykorzystane do transportu bulw 
ziemniaka pochodzących z wyznaczonego obszaru przed spełnieniem wymogów załącznika I sekcja 2 pkt 1 lit. b) 
zostały poddane dekontaminacji i oczyszczone w odpowiedni sposób w następujących przypadkach: 

a)  zanim zostaną przemieszczone poza wyznaczony obszar; oraz 

b)  zanim opuszczą zakład pakowania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 akapit drugi. 

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby urządzenia używane do przeładunku bulw ziemniaka, o których mowa 
w ust. 1 w zakładzie pakowania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 akapit drugi, były poddawane dekontaminacji i oczy
szczane w odpowiedni sposób po każdym użyciu. 

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby pozostałości gleby lub inne materiały odpadowe, w związku z wymo
gami art. 3 ust. 1 oraz ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, były usuwane w sposób uniemożliwiający zadomowienie się 
lub rozprzestrzenienie określonych organizmów poza wyznaczonym obszarem. 

27.9.2014 L 283/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



Artykuł 3b 

Wymogi dotyczące zakładów pakowania usytuowanych poza przedmiotowymi wyznaczonymi obszarami 

Zakłady pakowania, które znajdują się poza przedmiotowymi wyznaczonymi obszarami, a w których dokonuje się 
przeładunku bulw ziemniaka pochodzących z takich obszarów, o których mowa w art. 3 ust. 1 akapit drugi, spełniają 
następujące wymogi: 

a)  są upoważnione przez właściwy organ urzędowy do pakowania bulw ziemniaka pochodzących z wyznaczonego 
obszaru; oraz 

b)  przechowują, przez okres jednego roku od momentu dostarczenia bulw ziemniaka do danego zakładu, rejestry 
przeładowywanych bulw ziemniaka, które pochodzą z wyznaczonych obszarów.”; 

2)  skreśla się art. 7; 

3)  w załączniku I wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 25 września 2014 r. 

W imieniu Komisji 
Tonio BORG 

Członek Komisji  
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ZAŁĄCZNIK 

W załączniku I do decyzji wykonawczej 2012/270/UE sekcja 2 otrzymuje brzmienie: 

„SEKCJA 2 

Warunki przemieszczania 

(1) Bulwy ziemniaka pochodzące z wyznaczonych obszarów w Unii można przemieszczać z takich obszarów do niewy
znaczonych obszarów w obrębie Unii jedynie wówczas, gdy spełnione są następujące warunki: 

a)  bulwy ziemniaka były uprawiane w zarejestrowanym miejscu produkcji zgodnie z dyrektywą Komisji 
92/90/EWG (1) lub przez zarejestrowanego producenta zgodnie z dyrektywą Komisji 93/50/EWG (2) lub przemie
szczane z magazynu lub centrum wysyłkowego zarejestrowanego zgodnie z dyrektywą 93/50/EWG; 

b)  bulwy ziemniaka zostały umyte lub oczyszczone, tak że pozostało na nich nie więcej niż 0,1 % resztek gleby, lub 
zostały poddane działaniu równoważnej metody zastosowanej specjalnie w celu osiągnięcia tego samego rezultatu 
i usunięcia przedmiotowych określonych organizmów oraz dopilnowania, aby nie zachodziło ryzyko ich rozprze
strzenienia; 

c)  materiały opakowaniowe, w których przemieszczane są bulwy ziemniaka, są czyste; oraz 

d)  bulwom ziemniaka towarzyszy paszport roślin sporządzony i wydany zgodnie z dyrektywą Komisji 
92/105/EWG (3). 

(2)  W odniesieniu do przemieszczania bulw ziemniaka do zakładu pakowania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 akapit 
drugi, oprócz wymogów określonych w pkt 1 lit. a), muszą być spełnione następujące warunki: 

a)  bulwy ziemniaka były uprawiane na polach, które zostały poddane działaniu środków owadobójczych przeciwko 
określonym organizmom w odpowiednich momentach w sezonie wegetacyjnym; 

b)  w odpowiednich momentach przed zbiorami przeprowadzone zostały na tych polach urzędowe kontrole i nie 
wykryto określonych organizmów; 

c)  producent z wyprzedzeniem powiadomił odpowiedzialne organy urzędowe o swoim zamiarze przemieszczenia 
bulw ziemniaka zgodnie z niniejszym punktem oraz o terminie zamierzonego przemieszczania; 

d) bulwy ziemniaka są transportowane do zakładu pakowania w zamkniętych pojazdach lub w zamkniętych i czys
tych opakowaniach w sposób uniemożliwiający wydostanie się lub rozprzestrzenienie określonych organizmów; 

e)  podczas transportu do zakładu pakowania bulwom ziemniaka towarzyszy dokument wskazujący ich pochodzenie 
i miejsce przeznaczenia; oraz 

f)  natychmiast po przybyciu do zakładu pakowania bulwy ziemniaka są poddawane obróbce opisanej w pkt 1 lit. b) 
niniejszej sekcji. 

(3)  Bulwy ziemniaka wprowadzane do Unii zgodnie z sekcją 1 z państw trzecich, w których stwierdzono występowanie 
jednego lub większej liczby określonych organizmów, mogą być przemieszczane w obrębie Unii jedynie wówczas, 
gdy posiadają paszport roślin, o którym mowa w pkt 1 lit. d).  

(1) Dyrektywa Komisji 92/90/EWG z dnia 3 listopada 1992 r. ustanawiająca obowiązki, jakim podlegają producenci 
i importerzy roślin, produktów roślinnych lub innych oraz ustanawiająca szczegóły ich rejestracji (Dz.U. L 344 z 
26.11.1992, s. 38). 

(2) Dyrektywa Komisji 93/50/EWG z dnia 24 czerwca 1993 r. określająca niektóre rośliny niewymienione w załącz
niku V część A do dyrektywy Rady 77/93/EWG, których producenci, magazyny lub centra wysyłkowe w strefach 
produkcji takich roślin, muszą być wpisani do rejestru urzędowego (Dz.U. L 205 z 17.8.1993, s. 22). 

(3) Dyrektywa Komisji 92/105/EWG z dnia 3 grudnia 1992 r. ustanawiająca stopień normalizacji w odniesieniu do 
»paszportów« roślin używanych przy przemieszczaniu niektórych roślin, produktów roślinnych i innych przed
miotów w obrębie Wspólnoty i ustanawiająca szczegółowe procedury dotyczące wydawania takich »paszportów« 
roślin oraz warunki i szczegółowe procedury dotyczące ich wymiany (Dz.U. L 4 z 8.1.1993, s. 22).”.  
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