
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/226 

z dnia 11 lutego 2015 r. 

zmieniająca decyzję wykonawczą 2012/535/UE w odniesieniu do definicji drewna podatnego oraz 
do środków, które należy wprowadzić na wyznaczonych obszarach 

(notyfikowana jako dokument nr C(2015) 645) 

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. 16 ust. 3 zdanie czwarte, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Stosowanie decyzji wykonawczej Komisji 2012/535/UE (2) doprowadziło do wniosku, że definicja drewna 
podatnego powinna obejmować drewno z drzew iglastych (Coniferales), które nie zachowało swojej naturalnej 
zaokrąglonej powierzchni, ule i budki lęgowe dla ptaków, przy uwzględnieniu szczególnego ryzyka związanego z 
częstotliwością przemieszczania uli i takich budek. Ponadto drewno, które zostało poddane przetwarzaniu 
eliminującemu ryzyko zainfekowania węgorkiem sosnowcem, powinno być wyłączone z tej definicji. 

(2)  Ze względu na rodzaj wektora, wszystkie wycięte rośliny podatne i pozostałości dłużycy w strefach buforowych 
powinny zostać natychmiast usunięte. 

(3)  Należy wyjaśnić, że drewno wolne od kory, które zostało poddane odpowiedniej obróbce termicznej zgodnie z 
decyzją wykonawczą 2012/535/UE, może być przemieszczane, również w sezonie lotów wektora. 

(4)  Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą 2012/535/UE. 

(5)  Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności 
i Pasz, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji wykonawczej 2012/535/UE wprowadza się następujące zmiany: 

1)  art. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie: 

„b)  »drewno podatne« oznacza drewno drzew iglastych (Coniferales), które zalicza się do jednego z poniższych 
punktów: 

(i)  drewno w rozumieniu art. 2 ust. 2 dyrektywy 2000/29/WE; 
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(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1. 
(2) Decyzja wykonawcza Komisji 2012/535/UE z dnia 26 września 2012 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających rozprze

strzenianiu się w Unii organizmu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) (Dz.U. L 266 z 
2.10.2012, s. 42). 



(ii)  drewno, które nie zachowało swojej zaokrąglonej powierzchni; 

(iii)  drewno w formie uli i budek lęgowych dla ptaków. 

Drewno podatne nie oznacza tarcicy i dłużycy z drzew Taxus L. i Thuja L. oraz drewna, które zostało poddane 
przetwarzaniu eliminującemu ryzyko zainfekowania węgorkiem sosnowcem.”; 

2)  art. 13 ust. 1 lit. d) otrzymuje brzmienie: 

„d)  znakowanie zgodnie z załącznikiem II do Międzynarodowego Standardu dla Środków Fitosanitarnych FAO nr 15, 
jak określono w sekcji 1 pkt 2 lit. b) i pkt 3 lit. b) załącznika III oraz w sekcji 2 pkt 3 tego załącznika, uli, budek 
lęgowych dla ptaków i drewnianych materiałów opakowaniowych poddanych obróbce w danym zakładzie 
obróbki zgodnie z, odpowiednio, lit. a) i lit. c).”; 

3)  art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Państwa członkowskie, na których terytorium znajduje się wyznaczony obszar, uprawniają producentów 
drewnianych materiałów opakowaniowych, uli i budek lęgowych dla ptaków odpowiednio wyposażonych do 
znakowania, zgodnie z załącznikiem II do Międzynarodowego Standardu dla Środków Fitosanitarnych FAO nr 15, 
drewnianych materiałów opakowaniowych, uli i budek lęgowych dla ptaków, które są konstruowane z drewna 
poddanego obróbce przez uprawniony zakład obróbki i którym towarzyszy paszport roślin, o którym mowa w 
dyrektywie 92/105/EWG. 

Producenci ci zwani są dalej »uprawnionymi producentami drewnianych materiałów opakowaniowych.«”; 

4)  załączniki I, II i III zostają zmienione zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 11 lutego 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Członek Komisji  
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ZAŁĄCZNIK 

W załącznikach do decyzji wykonawczej 2012/535/UE wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w załączniku I dodaje się pozycję 9a w brzmieniu: 

„9a.  Państwa członkowskie, na terenie całej strefy buforowej, identyfikują wycięte rośliny podatne nieobjęte pkt 7, 8 
i 9. Państwa członkowskie usuwają te rośliny i pozostałości dłużycy, stosując wszelkie niezbędne środki 
ostrożności, aby uniknąć sytuacji, w których działają one jako atraktanty węgorka sosnowca i jego wektora.”; 

2)  w załączniku II dodaje się pozycję 3a w brzmieniu: 

„3a.  Państwa członkowskie, na terenie całej strefy buforowej, identyfikują również wycięte rośliny podatne, inne niż 
te, o których mowa w pkt 3b. Państwa członkowskie usuwają te rośliny i pozostałości dłużycy, stosując wszelkie 
niezbędne środki ostrożności, aby uniknąć sytuacji, w których działają one jako atraktanty węgorka sosnowca i 
jego wektora.”; 

3)  w załączniku III sekcja 1 pkt 2 lit. b) i c) otrzymują brzmienie: 

„b)  towarzyszy im paszport roślin, o którym mowa w dyrektywie 92/105/EWG, wydany przez uprawniony zakład 
obróbki; jeśli chodzi o podatne drewno w formie uli i budek lęgowych dla ptaków – towarzyszy mu paszport 
roślin lub jest ono oznakowane zgodnie z załącznikiem II do Międzynarodowego Standardu dla Środków Fitosa
nitarnych FAO nr 15; 

c)  jeżeli drewno nie jest wolne od kory, jest przemieszczane poza sezonem lotów wektora lub w ochronnym 
pokryciu gwarantującym, że zanieczyszczenie węgorkiem sosnowcem lub wektorem nie jest możliwe.”.  
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