
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1967 

z dnia 8 listopada 2016 r. 

zmieniająca art. 3 decyzji 2002/757/WE w sprawie tymczasowych nadzwyczajnych środków 
fitosanitarnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we 

Wspólnocie Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. 

(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 7075) 

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)  Zgodnie z art. 3 ust. 1 akapit pierwszy decyzji Komisji 2002/757/WE (2) podatne rośliny i podatne drewno mogą 
być wprowadzane na terytorium Unii, jeżeli są zgodne z nadzwyczajnymi środkami fitosanitarnymi ustano
wionymi w pkt 1a i 2 załącznika I do tej decyzji. W art. 3 ust. 1 akapit drugi decyzji 2002/757/WE przewiduje 
się odstępstwo w odniesieniu do pozbawionego kory przetartego drewna (okorowanej tarcicy) pozyskiwanego 
z Acer macrophyllum Pursh oraz Quercus spp. L. pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Może być ono 
wprowadzane do Unii do dnia 30 listopada 2016 r. bez zachowania zgodności z przepisami pkt 2 załącznika I 
do tej decyzji z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w załączniku II do tej decyzji. 

(2)  W decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/893 (3) ustanowiono wymogi dotyczące wprowadzania do Unii 
okorowanej tarcicy gatunku Acer spp. pochodzącej z państw trzecich. Wymogi te uważa się za niezbędne dla 
ochrony fitosanitarnej terytorium Unii od Anoplophora glabripennis (Motschulsky) i żadnego odstępstwa od nich 
nie powinno uznawać się za uzasadnione. Okorowana tarcica tego gatunku nie powinna być już zatem 
przedmiotem odstępstwa przewidzianego w decyzji 2002/757/WE. 

(3)  W świetle informacji okresowo przedkładanych Komisji przez państwa członkowskie można stwierdzić, że 
stosowanie szczególnych warunków ustanowionych w załączniku II do decyzji 2002/757/WE jest wystarczające, 
aby zapobiec wprowadzaniu organizmów szkodliwych do Unii. Państwa członkowskie powinny nadal stosować 
te warunki w odniesieniu do okorowanej tarcicy gatunku Quercus spp. L. pochodzącej ze Stanów Zjednoczonych 
Ameryki. Z oceny informacji technicznych przedłożonych przez Stany Zjednoczone wynika, że program 
certyfikacji w zakresie komorowego suszenia budowlanego drewna przetartego pozyskiwanego z drzew 
liściastych (Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program), o którym mowa w art. 6a ust. 3 decyzji 
2002/757/WE, funkcjonuje skutecznie. 

(4)  W związku z tym zezwolenie na stosowanie odstępstwa w odniesieniu do okorowanej tarcicy gatunku Quercus 
spp. L. pochodzącej ze Stanów Zjednoczonych Ameryki należy przedłużyć do dnia 31 grudnia 2026 r., aby 
uniknąć niepotrzebnych zakłóceń w handlu tym drewnem. 

(5)  Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2002/757/WE. 

(6)  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 Komisji 2002/757/WE z dnia 19 września 2002 r. w sprawie tymczasowych nadzwyczajnych środków fitosanitarnych zapobie

gających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld 
sp. nov. (Dz.U. L 252 z 20.9.2002, s. 37). 

(3) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/893 z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie środków zapobiegających wprowadzaniu do Unii 
i rozprzestrzenianiu się w Unii organizmu Anoplophora glabripennis (Motschulsky) (Dz.U. L 146 z 11.6.2015, s. 16). 



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Zmiana decyzji 2002/757/WE 

Art. 3 ust. 1 akapit drugi decyzji Komisji 2002/757/WE otrzymuje brzmienie: 

„Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego pozbawione kory przetarte drewno pozyskiwane z Quercus spp. L. 
pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki może być wprowadzane do Unii do dnia 31 grudnia 2026 r. bez 
zachowania zgodności z przepisami pkt 2 załącznika I do niniejszej decyzji z zastrzeżeniem spełnienia warunków 
określonych w załączniku II do niniejszej decyzji.”. 

Artykuł 2 

Adresaci 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2016 r. 

W imieniu Komisji 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Członek Komisji  
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