
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/487 

z dnia 17 marca 2017 r. 

zmieniająca decyzję 2005/51/WE w odniesieniu do okresu, w jakim można wprowadzać do Unii 
glebę skażoną pestycydami lub trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi w celu jej odkażenia 

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 1693) 

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. 15 ust. 1 akapit pierwszy tiret pierwsze, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Zgodnie z art. 4 ust. 1 dyrektywy 2000/29/WE w związku z częścią A pkt 14 załącznika III do tej dyrektywy 
zabrania się wprowadzania do Unii gleby pochodzącej z niektórych państw trzecich. 

(2)  Decyzją Komisji 2005/51/WE (2) państwa członkowskie zostały – z zastrzeżeniem szczególnych warunków – 
upoważnione do ustanowienia tymczasowego odstępstwa od tych przepisów w odniesieniu do gleby skażonej 
pestycydami lub trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi, przywożonej w celu jej odkażenia i przeznaczonej 
do oczyszczenia w specjalistycznych spalarniach odpadów niebezpiecznych. 

(3)  Niektóre państwa członkowskie zwróciły się o przedłużenie upoważnienia do ustanowienia takiego odstępstwa. 
Z informacji przedstawionych przez państwa członkowskie zgodnie z decyzją 2005/51/WE wynika, że przy 
korzystaniu z tego odstępstwa szczególne warunki ustanowione w tej decyzji są wystarczające, aby zapobiec 
wprowadzaniu organizmów szkodliwych do Unii, i zostały one spełnione. Działalność objęta zakresem 
stosowania decyzji 2005/51/WE nie wiąże się więc z ryzykiem fitosanitarnym. 

(4)  Należy zatem przedłużyć okres obowiązywania odstępstwa do dnia 31 grudnia 2019 r. 

(5)  Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2005/51/WE. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W art. 1 akapit drugi decyzji 2005/51/WE datę „28 lutego 2017 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2019 r.”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 17 marca 2017 r. 

W imieniu Komisji 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Członek Komisji  
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(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1. 
(2) Decyzja Komisji 2005/51/WE z dnia 21 stycznia 2005 r. upoważniająca państwa członkowskie do ustanowienia tymczasowych 

odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do przywozu gleby skażonej pestycydami lub trwałymi 
zanieczyszczeniami organicznymi w celu jej odkażenia (Dz.U. L 21 z 25.1.2005, s. 21). 
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