
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/179 

z dnia 4 lutego 2015 r. 

upoważniająca państwa członkowskie do ustanowienia odstępstwa od niektórych przepisów 
dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do drewnianych materiałów opakowaniowych 
z drzew iglastych (Coniferales) w postaci skrzyń na amunicję pochodzących ze Stanów 

Zjednoczonych Ameryki pod kontrolą Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych 

(notyfikowana jako dokument nr C(2015) 445) 

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 wprowa
dzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem 
się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 15 ust. 1 tiret pierwsze, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Zgodnie z art. 5 ust. 1 dyrektywy 2000/29/WE w związku z częścią A sekcja I pkt 2 załącznika IV do tej 
dyrektywy państwa członkowskie zakazują wprowadzania do Unii drewnianych materiałów opakowaniowych, 
chyba że zostały one poddane zatwierdzonej obróbce fitosanitarnej zgodnie z Międzynarodowym Standardem dla 
Środków Fitosanitarnych nr 15 (2) i posiadają oznakowanie, jak określono w ramach tego samego standardu, 
wskazujące, że drewniane materiały opakowaniowe zostały poddane takiej obróbce fitosanitarnej. Zgodnie z 
art. 15 ust. 1 tej dyrektywy można jednak przewidzieć odstępstwa od tych przepisów, pod warunkiem że 
ustalono, iż nie istnieje ryzyko rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych. 

(2)  Niektóre drewniane materiały opakowaniowe z drzew iglastych (Coniferales) w postaci skrzyń używanych do 
transportu amunicji, które zostały wyprodukowane najpóźniej w dniu 31 sierpnia 2007 r. i pochodzą ze Stanów 
Zjednoczonych, nie spełniają warunków określonych w art. 5 ust. 1 dyrektywy 2000/29/WE w związku z 
częścią A sekcja I pkt 2 załącznika IV do tej dyrektywy. Określa się je dalej jako „skrzynie”. 

(3)  Na podstawie informacji dostarczonych przez Stany Zjednoczone Komisja stwierdziła, że skrzynie te nie 
stwarzają żadnego ryzyka rozprzestrzenienia się organizmów szkodliwych, o ile zostaną spełnione pewne 
warunki dotyczące braku lub ograniczonej obecności kory, warunki dotyczące obróbki i naprawy skrzyń, a także 
ich składowania i transportu. 

(4)  Państwa członkowskie powinny zatem być upoważnione do zezwalania na wprowadzanie skrzyń, a także ich 
składowanie i przemieszczanie na ich terytorium, pod warunkiem że spełnione są warunki określone w 
motywie 3, zaś przepisy dyrektywy 2000/29/WE powinny mieć zastosowanie po opróżnieniu skrzyń. 

(5)  W celu zapewnienia skutecznej kontroli oraz przeglądu potencjalnych zagrożeń fitosanitarnych każda osoba, 
która przemieszcza lub składuje skrzynie po przeprowadzeniu kontroli przewidzianych w przepisach 
wykonawczych, powinna powiadomić właściwy organ urzędowy o takim przemieszczeniu lub składowaniu oraz 
o skrzyniach, których to dotyczy. 

(6)  W przypadku otrzymania informacji o przesyłce, która nie spełnia warunków, o których mowa w motywie 3, 
państwa członkowskie powinny powiadamiać się o tym fakcie wzajemnie oraz powiadamiać Komisję. Aby ocenić 
stosowanie niniejszej decyzji, państwa członkowskie powinny corocznie przekazywać Komisji oraz pozostałym 
państwom członkowskim informacje dotyczące dokonanego przywozu. 

(7)  Biorąc pod uwagę przyczyny wprowadzenia odstępstwa, należy zezwolić na jego stosowanie przez okres trzech 
lat. 

(8)  Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i 
Pasz, 
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(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1. 
(2) ISPM nr 15. 2009. Przepisy dotyczące drewnianych materiałów opakowaniowych w handlu międzynarodowym. Rzym, IPPC, FAO. 



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Upoważnienie do ustanowienia odstępstwa 

Na zasadzie odstępstwa od art. 5 ust. 1 dyrektywy 2000/29/WE w związku z częścią A sekcja I pkt 2 załącznika IV do 
tej dyrektywy państwa członkowskie mogą zezwolić na wprowadzanie na swoje terytorium drewnianych materiałów 
opakowaniowych z drzew iglastych (Coniferales), w postaci skrzyń używanych do transportu amunicji, które zostały 
wyprodukowane najpóźniej w dniu 31 sierpnia 2007 r. i pochodzą ze Stanów Zjednoczonych Ameryki pod kontrolą 
Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych, zwanych dalej „skrzyniami”, które spełniają warunki określone w 
załączniku do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Obowiązek powiadomienia 

1. Importer z wyprzedzeniem co najmniej pięciu dni roboczych powiadamia o zamiarze wprowadzenia przesyłki 
właściwy organ urzędowy państwa członkowskiego lub państw członkowskich miejsca wprowadzenia i pierwszego 
miejsca składowania innego niż miejsce wprowadzenia. 

2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje następujące elementy: 

a)  datę planowanego wprowadzenia; 

b)  spis danej przesyłki ze wskazaniem skrzyń wchodzących w jej skład; 

c)  imię i nazwisko/nazwę i adres importera; 

d)  planowane miejsce wprowadzenia; 

e)  adres pierwszego miejsca składowania inny niż miejsce wprowadzenia. 

Artykuł 3 

Kontrole przeprowadzane przez właściwe organy urzędowe 

Odpowiedzialny organ urzędowy państwa członkowskiego pierwszego miejsca składowania innego niż miejsce 
wprowadzenia sprawdza zgodność reprezentatywnej próbki z każdej przesyłki z przepisami następujących punktów 
załącznika: 

a)  pkt 1) i 2) w zakresie umieszczania odpowiedniego oznakowania; 

b)  pkt 4) w zakresie braku kory; 

c)  pkt 5) w zakresie poziomu zawartości wilgoci; 

d)  pkt 7) w zakresie dokumentu towarzyszącego. 

Artykuł 4 

Składowanie i przemieszczanie 

1. Przed przeprowadzeniem kontroli, o których mowa w art. 3, oraz po ich przeprowadzeniu skrzynie są składowane 
w zamkniętych budynkach. 

2. Jeżeli skrzynie zostały przemieszczone przed kontrolami, o których mowa w art. 3, lub po ich przeprowadzeniu, 
skrzynie przemieszcza się w zamkniętych kontenerach lub pod pełną osłoną. 

3. Jeżeli skrzynie zostały przemieszczone po przeprowadzeniu kontroli, o których mowa w art. 3, osoba przemie
szczająca je powiadamia właściwy organ urzędowy lub właściwe organy urzędowe o miejscu wyjazdu i miejscu przezna
czenia, jak również o ilości i danych identyfikacyjnych skrzyń, których to dotyczy. 
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Jeżeli skrzynie są przechowywane po przeprowadzeniu kontroli, o których mowa w art. 3, w miejscu innym niż miejsce, 
w którym przeprowadzono te kontrole, osoba składująca skrzynie powiadamia właściwy organ urzędowy o miejscu 
składowania, a także o ilości i danych identyfikacyjnych skrzyń, których to dotyczy. 

Artykuł 5 

Powiadomienie o niezgodności 

Państwa członkowskie powiadamiają Komisję i pozostałe państwa członkowskie o każdej przesyłce niespełniającej 
warunków określonych w załączniku. 

Powiadomienia dokonuje się nie później niż trzy dni robocze po dacie, kiedy właściwy organ urzędowy dowiedział się o 
takiej przesyłce. 

Artykuł 6 

Sprawozdania dotyczące przywozu 

Do dnia 31 stycznia każdego roku państwo członkowskiego pierwszego miejsca składowania innego niż miejsce 
wprowadzenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1, przekazuje Komisji i pozostałym państwom członkowskim informacje 
na temat liczby przesyłek wprowadzonych na jego terytorium oraz sprawozdanie z kontroli, o których mowa w art. 3, 
przeprowadzonych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia poprzedniego roku. 

Artykuł 7 

Data wygaśnięcia 

Niniejsza decyzja traci moc z dniem 31 grudnia 2017 r. 

Artykuł 8 

Adresaci 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 4 lutego 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Członek Komisji  

6.2.2015 L 30/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



ZAŁĄCZNIK 

WARUNKI DOTYCZĄCE SKRZYŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1 

Skrzynie, o których mowa w art. 1, muszą spełniać następujące warunki: 

1)  Posiadają one oznakowanie potwierdzające, że zostały wyprodukowane najpóźniej w dniu 31 sierpnia 2007 r. 

2)  Posiadają one oznakowanie wskazujące, że zostały poddane działaniu środka do konserwacji drewna zatwierdzonego 
przez Agencję Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

3)  Jeżeli od dnia 1 września 2007 r. skrzynie zostały poddane naprawie, użyte w tym celu drewno musi spełniać 
warunki określone w części A sekcja I pkt 2 załącznika IV do dyrektywy 2000/29/WE. 

4)  Skrzynie te są wykonane z okorowanego drewna, z wyjątkiem każdej ilości wizualnie oddzielnych i wyraźnie 
odrębnych małych części kory, które spełniają jeden z następujących warunków: 

a)  mają mniej niż 3 cm szerokości (niezależnie od długości); lub 

b)  jeżeli mają więcej niż 3 cm szerokości, całkowita powierzchnia każdej z poszczególnych części kory ma mniej niż 
50 cm2. 

5)  Poziom zawartości wilgoci nie przekracza 20 %. 

6)  Skrzynie te były zawsze składowane w zamkniętych budynkach i transportowane w zamkniętych kontenerach lub 
pod pełną osłoną. 

7)  Do skrzyń dołączony jest dokument wydany przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych potwierdzający 
zgodność z warunkami określonymi w pkt 4, 5 i 6.  
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