
DECYZJE 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1359 

z dnia 8 sierpnia 2016 r. 

zmieniająca decyzję wykonawczą 2012/270/UE w odniesieniu do środków nadzwyczajnych 
zapobiegających wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej organizmów Epitrix 

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

(notyfikowana jako dokument C(2016) 5038) 

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)  W decyzji wykonawczej Komisji 2012/270/UE (2) ustanowiono środki nadzwyczajne zapobiegające 
wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej organizmów Epitrix cucumeris, Epitrix similaris, Epitrix 
subcrinita i Epitrix tuberis, które to organizmy szkodliwe nie są wymienione w załącznikach I ani II do dyrektywy 
2000/29/WE. 

(2)  Od czasu przyjęcia decyzji wykonawczej Komisji 2014/679/UE (3), zmieniającej decyzję wykonawczą 
2012/270/UE, w oficjalnym sprawozdaniu krajowego laboratorium referencyjnego Hiszpanii opartym na pracy 
naukowej opublikowanej przez Marinę J. Orłową-Bienkowską (4), wykazano, że organizm szkodliwy zidentyfi
kowany jako Epitrix similaris (Gentner) został zidentyfikowany błędnie jako taki. Powinien on zostać zidentyfi
kowany jako Epitrix papa sp. n. Ponadto, zgodnie z ostatnimi informacjami dostarczonymi przez Hiszpanię 
i Portugalię, organizm powodujący na niektórych obszarach szkody w uprawach ziemniaków i zidentyfikowany 
wcześniej jako Epitrix similaris (Gentner) jest obecnie identyfikowany jako Epitrix papa sp. n. Potwierdzono 
również, że nigdy nie stwierdzono występowania organizmu Epitrix similaris (Gentner) na terytorium Unii. 
W związku z tym decyzja wykonawcza 2012/270/UE nie powinna już obejmować Epitrix similaris (Gentner), ale 
organizm szkodliwy Epitrix papa sp. n. 

(3)  Od czasu przyjęcia decyzji wykonawczej 2014/679/UE, zmieniającej decyzję wykonawczą 2012/270/UE, 
doświadczenia zyskane przez Hiszpanię i Portugalię wskazują, że należy wprowadzić strefę buforową 
o szerokości co najmniej 500 m poza granicami strefy porażenia, aby zapewnić skuteczną ochronę terytorium 
Unii. 

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

(5)  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) Decyzja wykonawcza Komisji 2012/270/UE z dnia 16 maja 2012 r. w odniesieniu do środków nadzwyczajnych zapobiegających 

wprowadzaniu 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). 

(3) Decyzja wykonawcza Komisji 2014/679/UE 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) (Dz.U. L 283 z 27.9.2014, s. 61). 

(4) http://www.eje.cz/artkey/eje-201504-0028_epitrix_papa_sp_n_coleoptera_chrysomelidae_galerucinae_alticini_previously_ 
misidentified_as_epitrix_sim.php 

http://www.eje.cz/artkey/eje-201504-0028_epitrix_papa_sp_n_coleoptera_chrysomelidae_galerucinae_alticini_previously_misidentified_as_epitrix_sim.php
http://www.eje.cz/artkey/eje-201504-0028_epitrix_papa_sp_n_coleoptera_chrysomelidae_galerucinae_alticini_previously_misidentified_as_epitrix_sim.php


PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Zmiany w decyzji wykonawczej 2012/270/UE 

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

1) w tytule słowa „Epitrix similaris (Gentner)” zastępuje się słowami „Epitrix papa sp. n.”;  

2) w art. 1 słowa „Epitrix similaris (Gentner)” zastępuje się słowami „Epitrix papa sp. n.”;  

3) w załączniku II sekcja 1 pkt 1 lit. b) otrzymuje brzmienie: 

„b)  strefy buforowej o szerokości co najmniej 500 m poza granicami strefy porażenia; gdy część pola znajduje się 
w obrębie tej szerokości, całe pole jest częścią strefy buforowej.”. 

Artykuł 2 

Adresaci 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 8 sierpnia 2016 r. 

W imieniu Komisji 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Członek Komisji  
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