
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/2316 

z dnia 16 grudnia 2016 r. 

zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2015/1849 w sprawie środków mających na celu 
zapobieżenie wprowadzeniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej organizmów szkodliwych 

w odniesieniu do niektórych warzyw pochodzących z Ghany 

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)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1849 (2) zakazuje wprowadzania na terytorium Unii roślin – innych niż 
nasiona – Capsicum L., Lagenaria Ser., Luffa Mill., Momordica L. i Solanum L., innych niż S. lycopersicum L., 
pochodzących z Ghany. 

(2)  Zakaz ten jest ograniczony w czasie. Ma on zastosowanie do końca roku 2016. Audyt przeprowadzony 
w Ghanie we wrześniu 2016 r. wykazał, że nadal występują niedociągnięcia w systemie fitosanitarnej certyfikacji 
wywozu stosowanym przez to państwo trzecie. W związku z tym należy przedłużyć ten zakaz do dnia 
31 grudnia 2017 r. 

(3)  Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2015/1849. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Art. 2 decyzji wykonawczej (UE) 2015/1849 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 2 

Art. 1 stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 16 grudnia 2016 r. 

W imieniu Komisji 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Członek Komisji  

20.12.2016 L 345/66 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1. 
(2) 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 (Dz.U. L 268 
z 15.10.2015, s. 33). 


	DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/2316 z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2015/1849 w sprawie środków mających na celu zapobieżenie wprowadzeniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej organizmów szkodliwych w odniesieniu do niektórych warzyw pochodzących z Ghany 

