
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1849 

z dnia 13 października 2015 r. 

w sprawie środków zapobiegających wprowadzeniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej 
organizmów szkodliwych w odniesieniu do niektórych warzyw pochodzących z Ghany 

(notyfikowana jako dokument nr C(2015) 6858) 

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 trzecie, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Państwa członkowskie przeprowadziły kontrole zdrowia roślin w odniesieniu do przesyłek niektórych roślin i 
produktów roślinnych pochodzących z Ghany; w wyniku tych kontroli stwierdzono, że wiele z tych roślin i 
produktów roślinnych jest porażonych organizmami szkodliwymi, głównie Tephritidae spoza Europy, takimi jak 
Ceratitis cosyra (Walker), Thrips palmi Karny czy Bemisia tabaci (Genn.). Od 2009 r. znacznie wzrosła liczba 
przesyłek z Ghany zatrzymanych w Unii ze względu na obecność organizmów szkodliwych. Większość 
przypadków zatrzymania dotyczy roślin, innych niż nasiona, Capsicum L., Lagenaria Ser., Luffa Mill., Momordica L. i 
Solanum L. innych niż S. lycopersicum L. (zwanych dalej „określonymi towarami”). 

(2)  Audyty przeprowadzone przez Komisję w Ghanie w latach 2012 i 2015 ujawniły niedociągnięcia w systemie 
fitosanitarnej certyfikacji wywozu. Mimo zapewnień i działań zapowiadanych przez ghańskie właściwe organy 
liczba przypadków zatrzymania ponownie wzrosła. 

(3)  W świetle wyników wspomnianych audytów i liczby zatrzymań Komisja stwierdziła, że fitosanitarne środki 
ochronne stosowane obecnie w Ghanie są niewystarczające, aby zapewnić, by przesyłki roślin i produktów 
roślinnych pochodzących z tego państwa były wolne od organizmów szkodliwych, lub wyeliminować ryzyko 
wprowadzenia organizmów szkodliwych do Unii poprzez przywóz określonych towarów. 

(4)  Należy przedsięwziąć środki w celu wyeliminowania ryzyka stwarzanego przez przywóz do Unii określonych 
towarów. W związku z powyższym należy zakazać wprowadzania określonych towarów do Unii. 

(5)  Środki powinny obowiązywać do dnia 31 grudnia 2016 r., co umożliwi wyeliminowanie istniejącego ryzyka 
wprowadzenia organizmów szkodliwych i pozwoli Ghanie poprawić system certyfikacji. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Zakazuje się wprowadzania na terytorium Unii roślin – innych niż nasiona – Capsicum L., Lagenaria Ser., Luffa Mill., 
Momordica L. i Solanum L. innych niż S. lycopersicum L. 

Artykuł 2 

Art. 1 stosuje się do dnia 31 grudnia 2016 r. 
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(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1. 



Artykuł 3 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 13 października 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Członek Komisji  
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