
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1454 

z dnia 10 sierpnia 2017 r. 

określające techniczne wzory sprawozdań składanych przez państwa członkowskie zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. 
w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych 
gatunków obcych (1), w szczególności jego art. 24 ust. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Rozporządzenie (UE) nr 1143/2014 stanowi, że Komisja ma ustalić techniczne wzory sprawozdań w celu 
uproszczenia i usprawnienia wykonywania obowiązków państw członkowskich w zakresie sprawozdań 
dotyczących informacji zgodnych z art. 24 ust. 1 tego rozporządzenia. 

(2)  W związku z tym niniejszym rozporządzeniem wykonawczym ogranicza się składanie sprawozdań w formie 
swobodnego tekstu, ułatwia się gromadzenie danych do celów uzyskania kluczowych wskaźników i daje się 
pierwszeństwo informacjom, które są już publicznie dostępne na poziomie krajowym, przy korzystaniu 
z możliwości, jakie daje stosowanie dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2) w odniesieniu do 
danych przestrzennych, a także przy zapewnianiu spójności z powiązanymi politykami określonymi 
w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE (3), 2008/56/WE (4) i 2009/147/WE (5) oraz 
dyrektywie Rady 92/43/EWG (6). 

(3)  Dyrektywa 2007/2/WE zawiera wymóg, aby organy publiczne w państwach członkowskich udostępniały zbiory 
danych przestrzennych zgodnie z przepisami wykonawczymi dotyczącymi metadanych, usług sieciowych i intero
peracyjności zbiorów danych przestrzennych ustanowionymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1089/2010 (7), 
w tym przepisami sekcji 18 załącznika IV („Rozmieszczenie gatunków”) tego rozporządzenia. 

(4)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Inwazyjnych Gatunków 
Obcych, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Techniczne wzory, jakie mają stosować państwa członkowskie w celu przekazywania Komisji informacji na podstawie 
art. 24 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1143/2014, określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 
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(1) Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 35. 
(2) Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej 

we Wspólnocie Europejskiej (Dz.U. L 108 z 25.4.2007, s. 1). 
(3) Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania 

w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1). 
(4) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty 

w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (Dz.U. L 164 z 25.6.2008, s. 19). 
(5) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 20 

z 26.1.2010, s. 7). 
(6) Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 

z 22.7.1992, s. 7). 
(7) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych (Dz.U. L 323 z 8.12.2010, s. 11). 



Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 10 sierpnia 2017 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

Techniczny wzór do stosowania przez państwa członkowskie w celu przekazywania Komisji 
informacji zgodnie z art. 24 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1143/2014 w sprawie działań 
zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania się 

inwazyjnych gatunków obcych 

INFORMACJE SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1143/2014 

Państwo członkowskie  

Okres sprawozdawczy   

SEKCJA A 

Informacje składane w odniesieniu do każdego z inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie 
dla Unii i do każdego z inwazyjnych gatunków stwarzających zagrożenie dla regionu, objętych środkami 

określonymi w art. 11 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1143/2014  

Informacje o gatunku, jego rozmieszczeniu, rozprzestrzenianiu się i modelach reprodukcyjnych 

1. Nazwa systematyczna gatunku  

2. Nazwa zwyczajowa gatunku (nieobowiązkowo)  

3. Czy gatunek jest obecny na terytorium państwa członkowskiego? Tak 

Nie 

Obecnie nie wiadomo 

4. Rozmieszczenie gatunku, w tym informacje o jego rozprzestrzenianiu się i modelach 
reprodukcyjnych (wypełnić tylko w przypadku gdy na pytanie 3 udzielono odpowiedzi 
„Tak”)  

5. Dodatkowe informacje (nieobowiązkowo)   

Informacje o zezwoleniach wydanych w odniesieniu do danego gatunku 
Wypełnić tylko w przypadku inwazyjnego gatunku obcego stwarzającego zagrożenie dla Unii 

6. Czy w okresie sprawozdawczym wydano zezwolenie w odniesieniu do danego ga
tunku? 

Tak 

Nie 

7. Wypełnić tylko w przypadku gdy na pytanie 6 udzielono odpowiedzi „Tak” 

Rok kalendarzowy wydania  

Cel zezwolenia Liczba wydanych zezwoleń Całkowita liczba lub ilość osobników 
objętych zezwoleniem, odpowiednio 
do wydanych zezwoleń 

Zezwolenia na prace badawcze   

Zezwolenia na ochronę ex situ   

Zezwolenia na produkcję do celów na
ukowych oraz późniejsze zastosowanie 
do celów medycznych na rzecz postępu 
w dziedzinie zdrowia ludzkiego   

Zezwolenia na inne działania po uzyska
niu upoważnienia Komisji (art. 9 rozpo
rządzenia (UE) nr 1143/2014)   

8. Dodatkowe informacje (nieobowiązkowo)   
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Informacje o inspekcjach 
Wypełnić tylko w przypadku inwazyjnego gatunku obcego stwarzającego zagrożenie dla Unii i jeżeli na pytanie 6 udzielono odpowiedzi „Tak” 

9. Rok kalendarzowy wy
dania  

Cel zezwolenia Liczba placówek pod
danych inspekcjom 

Liczba lub ilość osob
ników objętych zezwo
leniem, odpowiednio 
do zezwoleń wyda
nych kontrolowanym 
placówkom 

Liczba kontrolowanych 
placówek uznanych za 
niespełniające warun
ków określonych 
w zezwoleniach 

Liczba lub ilość osobni
ków objętych zezwole
niem, odpowiednio do 
zezwoleń wydanych 
kontrolowanym pla
cówkom, które uznano 
za niespełniające wa
runków określonych 
w zezwoleniach 

Zezwolenia na prace 
badawcze     

Zezwolenia na 
ochronę ex situ     

Zezwolenia na pro
dukcję do celów na
ukowych oraz później
sze zastosowanie do 
celów medycznych na 
rzecz postępu w dzie
dzinie zdrowia ludz
kiego     

Zezwolenia na inne 
działania po uzyskaniu 
upoważnienia Komisji  
(art. 9 rozporządzenia  
(UE) nr 1143/2014)     

10. Dodatkowe informacje  
(nieobowiązkowo)   

Informacje o środku/środkach szybkiej eliminacji zastosowanych wobec danego gatunku 
(art. 17 rozporządzenia (UE) nr 1143/2014) 

11. Czy w okresie sprawozdawczym wobec tego gatunku zastosowano środki szybkiej 
eliminacji? 

Tak 

Nie 

12. Wypełnić tylko w przypadku gdy na pytanie 11 udzielono odpowiedzi „Tak” 

Środek (środki) Data rozpoczęcia  

Szacowany czas trwania lub data zakoń
czenia stosowania środka (środków)  

Część terytorium  

Regiony biogeograficzne  

Podjednostki dorzeczy  

Podregiony morskie  
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Informacje o środku/środkach szybkiej eliminacji zastosowanych wobec danego gatunku 
(art. 17 rozporządzenia (UE) nr 1143/2014)   

Stosowane metody Mechaniczna/fizyczna 

Chemiczna 

Biologiczna 

Inne 

Skuteczność środków Gatunek wyeliminowany 

Zmniejszenie populacji 

Populacja na stabilnym poziomie 

Populacja wzrastająca 

Tendencje w populacji nieznane 

Oddziaływanie na gatunki niebędące 
przedmiotem zwalczania  

Oddziaływanie na poszcze
gólne gatunki      

13. Dodatkowe informacje (nieobowiązkowo)   

Informacje o środkach zaradczych zastosowanych wobec danego gatunku 
(art. 19 rozporządzenia (UE) nr 1143/2014) 

14. Czy w okresie sprawozdawczym wobec tego gatunku zastosowano środki zaradcze? Tak 

Nie 

15. Wypełnić tylko w przypadku gdy na pytanie 14 udzielono odpowiedzi „Tak” 

Środek (środki) Data rozpoczęcia  

Szacowany czas trwania lub data zakoń
czenia stosowania środka (środków)  

Cel środka Eliminacja 

Kontrola 

Izolacja 

Część terytorium  

Regiony biogeograficzne  

Podjednostki dorzeczy  

Podregiony morskie  

Stosowane metody Mechaniczna/fizyczna 

Chemiczna 

Biologiczna 

Inne 
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Informacje o środkach zaradczych zastosowanych wobec danego gatunku 
(art. 19 rozporządzenia (UE) nr 1143/2014)  

Skuteczność środków Gatunek wyeliminowany 

Zmniejszenie populacji 

Populacja na stabilnym poziomie 

Populacja wzrastająca 

Tendencje w populacji nieznane 

Oddziaływanie na gatunki niebędące 
przedmiotem zwalczania  

Oddziaływanie na poszcze
gólne gatunki      

16. Dodatkowe informacje (nieobowiązkowo)   

Informacje o oddziaływaniu danego gatunku 
(nieobowiązkowo) 

17. Uwagi dotyczące oddziaływania gatunku w okresie sprawozdawczym   

SEKCJA B 

Informacje składane w odniesieniu do każdego z inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie 
dla państw członkowskich  

1. Czy państwo członkowskie ustanowiło 
krajowy wykaz inwazyjnych gatunków 
obcych stwarzających zagrożenie dla 
państwa członkowskiego? 
Jeżeli tak, należy odpowiedzieć na pytania 2– 
5 w odniesieniu do każdego z gatunków 
znajdujących się w tym wykazie. 

Tak 

Nie 

2. Nazwa systematyczna gatunku  

3. Nazwa zwyczajowa gatunku (nieobowiąz
kowo)  

4. Czy gatunek jest obecny na terytorium 
państwa członkowskiego? 

Tak 

Nie 

Obecnie nie wiadomo 

5. Rozmieszczenie gatunku, w tym infor
macje o jego rozprzestrzenianiu się i mo
delach reprodukcyjnych (wypełnić tylko 
w przypadku gdy na pytanie 4 udzielono od
powiedzi „Tak”, nieobowiązkowo)  

6. Środki zastosowane na terytorium państwa członkowskiego w odniesieniu do danego gatunku 

Ograniczenie zamierzonego wprowadzania na terytorium 

Ograniczenie zamierzonego utrzymywania, także w obiekcie izolowanym 

Ograniczenie zamierzonej hodowli, także w obiekcie izolowanym 
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Ograniczenie zamierzonego przemieszczania, z wyjątkiem transportu w związku z eliminacją 

Ograniczenie zamierzonego wprowadzania do obrotu 

Ograniczenie zamierzonego wykorzystywania lub wymieniania 

Ograniczenie zamierzonego zezwalania na rozmnażanie, hodowlę lub uprawę, także w obiekcie izolowanym 

Ograniczenie zamierzonego uwalniania do środowiska 

Odstępstwa przewidziane w ramach systemu zezwoleń na podstawie art. 8 

Ujęte w planach działania na podstawie art. 13 

Objęte systemem nadzoru na podstawie art. 14 

Kontrole urzędowe w celu zapobiegania zamierzonemu wprowadzaniu 

Podlegające systemowi wczesnego wykrywania 

Podlegające szybkiej eliminacji w wyniku wczesnego wykrycia 

Podlegające środkom zaradczym, jeżeli gatunek jest szeroko rozprzestrzeniony 

Środki renaturyzacyjne 

7. Dodatkowe informacje (nieobowiązkowo)   

SEKCJA C 

Informacje horyzontalne  

1. Link do informacji w internecie, dotyczących zezwoleń wydanych na podstawie 
art. 8 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1143/2014  

2. Plany działania, o których mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia (UE) 
nr 1143/2014  

3. Uwzględnione priorytetowe drogi prze
noszenia  

Gatunki objęte planami      

4. Opis systemu nadzoru na podstawie art. 14 rozporządzenia (UE) nr 1143/2014  

5. Opis systemu kontroli urzędowych na podstawie art. 15 rozporządzenia (UE) 
nr 1143/2014  

6. Opis środków zastosowanych w celu powiadomienia ogółu społeczeństwa  

7. Koszt działań podjętych w celu zapewnienia zgodności z rozporządzeniem (UE) 
nr 1143/2014  

8. Dodatkowe informacje (nieobowiązkowo)   
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Instrukcje przygotowania informacji, które należy złożyć 

Państwa członkowskie składają informacje w odniesieniu do wszystkich kwestii, z wyjątkiem tych, które wskazano jako 
nieobowiązkowe. 

SEKCJA A 

Na wszystkie pytania w sekcji A należy odpowiedzieć w odniesieniu do każdego inwazyjnego gatunku obcego ujętego 
w wykazie unijnym, o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1143/2014, obowiązującym przed końcem 
ostatniego roku kalendarzowego objętego sprawozdaniem. 

W przypadku gatunków stwarzających zagrożenie dla regionu, w odniesieniu do których, w tym samym terminie, 
wszedł w życie akt wykonawczy na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1143/2014, należy odpowiedzieć 
tylko na pytania 1–5 i 11–17. 

Pytanie 1 

—  Podać nazwę systematyczną gatunku. 

Pytanie 2 

—  Nieobowiązkowo: Podać nazwę zwyczajową gatunku w języku narodowym. 

Pytanie 3 

—  Określić, czy gatunek jest uznawany za obecny na terytorium państwa członkowskiego (z wyjątkiem regionów 
najbardziej oddalonych, w stosownych przypadkach). 

Pytanie 4 

—  Jeżeli na pytanie 3 udzielono odpowiedzi„Tak”, proszę zamieścić plik z danymi dotyczącymi rozmieszczenia 
gatunków zgodnie z dyrektywą 2007/2/WE. W pliku tym należy zastosować typy obiektu przestrzennego 
zdefiniowane w sekcji 18 załącznika IV („Rozmieszczenie gatunków”) do rozporządzenia (UE) nr 1089/2010 
w sprawie wykonania tej dyrektywy. Informacje na temat modeli reprodukcyjnych i modeli rozprzestrzeniania się 
należy podawać z zastosowaniem właściwych list kodowych. 

Pytanie 5 

—  Nieobowiązkowo: Podać wszelkie dodatkowe informacje uznane za niezbędne do wyjaśnienia odpowiedzi na pytania 
1–4. 

Pytanie 6 

—  Proszę określić, czy w odniesieniu do danego gatunku w okresie sprawozdawczym wydano zezwolenia, o których 
mowa w art. 8 ust. 2 lub art. 9 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1143/2014 

Pytanie 7 

—  Odpowiedzieć tylko w przypadku gdy na pytanie 6 udzielono odpowiedzi „Tak”. 

—  Dla każdego roku kalendarzowego objętego sprawozdaniem podać liczbę zezwoleń, o których mowa w art. 8 
rozporządzenia (UE) nr 1143/2014 według kategorii ich celów, a także odpowiadającą im całkowitą liczbę lub ilość 
osobników objętych tymi zezwoleniami, w tym jednostkę pomiaru (liczba osobników, kg nasion itp.). 

Pytanie 8 

—  Nieobowiązkowo: Podać wszelkie dodatkowe informacje uznane za niezbędne do wyjaśnienia odpowiedzi na pytania 6 
i 7. 

Pytanie 9 

—  Dla każdego roku kalendarzowego objętego sprawozdaniem przedstawić tabelę wypełnioną w odniesieniu do 
inspekcji wymaganych na podstawie art. 8 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1143/2014. 

Pytanie 10 

—  Nieobowiązkowo: Podać wszelkie dodatkowe informacje uznane za niezbędne do wyjaśnienia odpowiedzi na pytanie 
9. W szczególności wyjaśnić powody nieprzeprowadzenia inspekcji oraz innych planowanych działań. 
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Pytanie 12 

—  Informacje można podawać łącznie dla różnych populacji danego gatunku objętych tym samym środkiem szybkiej 
eliminacji zgodnie z art. 17 rozporządzenia (UE) nr 1143/2014. Jeżeli różne populacje są objęte różnymi środkami, 
informacje te należy podawać osobno dla każdej populacji. 

—  Podać datę rozpoczęcia stosowania środków. 

—  Podać szacowany czas trwania lub faktyczną datę zakończenia stosowania środka, jeżeli stosowanie środka 
zakończono w okresie sprawozdawczym. 

—  Określić część terytorium państwa członkowskiego, na której wdrażany jest środek (region lub inną odpowiednią 
jednostkę administracyjną). 

—  Określić region biogeograficzny w tej części terytorium zgodnie z przepisami dyrektywy 92/43/EWG. 

—  W stosownym przypadku podać podjednostki dorzecza, na obszarze których stosowane są środki na podstawie 
przepisów dyrektywy 2000/60/WE. 

—  W stosownym przypadku podać podregiony morskie, w których stosowane są środki na podstawie przepisów 
dyrektywy 2008/56/WE. 

—  Podać nazwę systematyczną gatunków niebędących przedmiotem zwalczania, na które środek wywiera 
niekorzystny wpływ. 

—  W przypadku każdego z tych gatunków niebędących przedmiotem zwalczania podać rodzaj zaobserwowanych 
niekorzystnych skutków. Skutki te mogą być bezpośrednie (np. niezamierzone odławianie osobników gatunku 
niebędącego przedmiotem zwalczania) lub pośrednie (np. skutki dla gatunków niebędących przedmiotem 
zwalczania żywiących się zatrutymi gatunkami docelowymi). Jeżeli zaobserwowane negatywne skutki odnoszą się 
do grupy taksonów, informacje można podać w odniesieniu do tej grupy. 

Pytanie 13 

—  Nieobowiązkowo: Podać wszelkie dodatkowe informacje uznane za niezbędne do wyjaśnienia odpowiedzi na pytania 
11 i 12. W szczególności wyjaśnić powody niezastosowania środków oraz innych planowanych działań. 

Pytanie 15 

—  Informacje można podawać łącznie dla różnych populacji danego gatunku objętych tym samym środkiem 
zaradczym zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 1143/2014. Jeżeli różne populacje są objęte różnymi środkami, 
informacje te należy podawać osobno dla każdej populacji. 

—  Podać datę rozpoczęcia stosowania środków. 

—  Podać szacowany czas trwania lub faktyczną datę zakończenia stosowania środka, jeżeli stosowanie środka 
zakończono w okresie sprawozdawczym. 

—  Podać cel środka zaradczego. 

—  Określić część terytorium państwa członkowskiego, na której wdrażany jest środek (region lub inną odpowiednią 
jednostkę administracyjną). 

—  Określić region biogeograficzny w tej części terytorium zgodnie z przepisami dyrektywy 92/43/EWG. 

—  W stosownym przypadku podać podjednostki dorzecza, na obszarze których stosowane są środki na podstawie 
przepisów dyrektywy 2000/60/WE. 

—  W stosownym przypadku podać podregiony morskie, w których stosowane są środki na podstawie przepisów 
dyrektywy 2008/56/WE. 

—  Podać nazwę systematyczną gatunków niebędących przedmiotem zwalczania, na które środek wywiera 
niekorzystny wpływ. 

—  W przypadku każdego z tych gatunków niebędących przedmiotem zwalczania podać rodzaj zaobserwowanych 
niekorzystnych skutków. Skutki te mogą być bezpośrednie (np. niezamierzone odławianie osobników gatunku 
niebędącego przedmiotem zwalczania) lub pośrednie (np. skutki dla gatunków niebędących przedmiotem 
zwalczania żywiących się zatrutymi gatunkami docelowymi). Jeżeli zaobserwowane negatywne skutki odnoszą się 
do grupy taksonów, informacje można podać w odniesieniu do tej grupy. 
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Pytanie 16 

—  Nieobowiązkowo: Podać wszelkie dodatkowe informacje uznane za niezbędne do wyjaśnienia odpowiedzi na pytania 
14 i 15. W szczególności wyjaśnić powody niezastosowania środków oraz innych planowanych działań. 

Pytanie 17 

—  Nieobowiązkowo: Podać informacje o oddziaływaniu gatunku na bioróżnorodność i powiązane usługi ekosystemowe, 
w tym na gatunki rodzime, tereny chronione, siedliska zagrożone. Ponadto proszę podać informacje na temat 
społecznych i gospodarczych skutków występowania danego gatunku, a także jego oddziaływanie na zdrowie 
ludzkie i bezpieczeństwo. 

SEKCJA B 

Na pytania w sekcji B należy odpowiedzieć w odniesieniu do każdego inwazyjnego gatunku obcego stwarzającego 
zagrożenie dla państwa członkowskiego zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1143/2014. 

Pytanie 2 

—  Podać nazwę systematyczną gatunku. 

Pytanie 3 

—  Nieobowiązkowo: Podać nazwę zwyczajową gatunku w języku narodowym. 

Pytanie 4 

—  Określić, czy gatunek jest uznawany za obecny na terytorium państwa członkowskiego (z wyjątkiem regionów 
najbardziej oddalonych, w stosownych przypadkach). 

Pytanie 5 

—  Nieobowiązkowo: Zob. pytanie 4 w sekcji A. 

Pytanie 6 

—  W stosownych przypadkach podać środki, które są stosowane w odniesieniu do danego gatunku. 

Pytanie 7 

—  Nieobowiązkowo: Podać wszelkie dodatkowe informacje uznane za niezbędne do wyjaśnienia odpowiedzi na pytania 
1–6. 

SEKCJA C 

Pytanie 1 

—  Podać link do informacji w internecie na podstawie art. 8 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1143/2014. 

Pytanie 2 

—  Przedstawić dokument (lub link do takiego dokumentu w internecie), zawierający opis planu działania, o którym 
mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1143/2014. 
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Pytanie 3 

—  Korzystając z poniższych kodów, określić uwzględnione priorytetowe drogi przenoszenia oraz inwazyjne gatunki 
obce stwarzające zagrożenie dla Unii uwzględnione w przypadku każdej z tych dróg: 

Droga Kod 

1.  Uwalnianie do środowiska Środki kontroli biologicznej 1.1 

Kontrola erozji/stabilizacja wydm (wiatrochrony, żywopłoty itp.) 1.2 

Połowy w warunkach naturalnych (w tym połowy rekreacyjne) 1.3 

Łowiectwo 1.4 

„Poprawianie” stanu krajobrazu/flory/fauny w warunkach natu
ralnych 

1.5 

Wprowadzanie do celów związanych z ochroną lub zarządza
niem dziką fauną i florą 

1.6 

Uwalnianie do środowiska do celów użytkowych (innych niż 
wymienione powyżej, np. pozyskiwanie futer, transport, zasto
sowania medyczne) 

1.7 

Inne zamierzone uwalnianie 1.8 

2.  Ucieczka z miejsc izolacji Rolnictwo (w tym surowce do produkcji biopaliw) 2.1 

Akwakultura/marikultura 2.2 

Ogrody botaniczne/zoologiczne/akwaria (z wyjątkiem akwariów 
domowych) 

2.3 

Gatunki zwierząt domowych/akwariowych/terrariowych (w tym 
żywa pasza dla takich gatunków) 

2.4 

Zwierzę gospodarskie (w tym zwierzęta pozostawione pod ogra
niczoną kontrolą) 

2.5 

Leśnictwo (w tym zalesianie lub ponowne zalesianie) 2.6 

Hodowle zwierząt futerkowych 2.7 

Ogrodnictwo 2.8 

Cele ozdobne inne niż ogrodnictwo 2.9 

Prace badawcze i hodowla ex-situ (w stosownych obiektach) 2.10 

Żywa pasza i żywa przynęta 2.11 

Inne przypadki ucieczki z miejsc izolacji 2.12 
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Droga Kod 

3.  Transport – zanieczyszczenie Zanieczyszczenie w materiale szkółkarskim 3.1 

Zanieczyszczona przynęta 3.2 

Zanieczyszczenie w żywności (w tym w żywej paszy) 3.3 

Zanieczyszczenie na zwierzętach (z wyjątkiem pasożytów, ga
tunków przenoszonych przez gospodarza/wektor) 

3.4 

Pasożyty na zwierzętach (w tym gatunki przenoszone przez gos
podarza i wektor) 

3.5 

Zanieczyszczenie na roślinach (z wyjątkiem pasożytów, gatun
ków przenoszonych przez gospodarza/wektor) 

3.6 

Pasożyty na roślinach (w tym gatunki przenoszone przez gospo
darza i wektor) 

3.7 

Zanieczyszczenie na materiale siewnym 3.8 

Handel drewnem 3.9 

Transport materiału siedliskowego (gleby, roślin itp.) 3.10 

4.  Transport – „pasażerowie na 
gapę” 

Sprzęt wędkarski/połowowy 4.1 

Kontenery/transport luzem 4.2 

„Pasażerowie na gapę” w samolocie lub na nim 4.3 

„Pasażerowie na gapę” na statku/łodzi (z wyłączeniem wody ba
lastowej i zanieczyszczenia kadłuba) 

4.4 

Maszyny/wyposażenie 4.5 

Ludzie i ich bagaż/sprzęt (w szczególności turystyka) 4.6 

Organiczne materiały opakowaniowe, w szczególności opako
wania z drewna 

4.7 

Woda balastowa na statku/łodzi 4.8 

Zanieczyszczenie kadłuba statku/łodzi 4.9 

Pojazdy (samochód osobowy, pociąg itp.) 4.10 

Inne środki transportu 4.11 

5.  Korytarz Połączone drogi wodne/dorzecza/morza 5.1 

Tunele i pomosty lądowe 5.2 

6. Rozprzestrzenianie samo
czynne 

Naturalne rozprzestrzenianie się ponad granicami inwazyjnych 
gatunków obcych, które zostały wprowadzone drogami wymie
nionymi w pkt 1–5 

6.1  

Pytanie 4 

—  Przedstawić dokument (lub link do takiego dokumentu w internecie), zawierający opis systemu, o którym mowa 
w art. 14 rozporządzenia (UE) nr 1143/2014. 

Pytanie 5 

—  Przedstawić dokument (lub link do takiego dokumentu w internecie), zawierający opis systemu na podstawie art. 15 
rozporządzenia (UE) nr 1143/2014, w tym opis procedur zapewniających wymianę stosownych informacji oraz 
sprawną i skuteczną koordynację pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi organami do celów prowadzenia 
weryfikacji zgodnie z art. 15 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1143/2014. 
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Pytanie 6 

—  Przedstawić dokument (lub link do takiego dokumentu w internecie), zawierający opis środków zastosowanych 
w związku z obecnością inwazyjnych gatunków obcych oraz wszelkich działań, których podjęcia wymaga się od 
obywateli. 

Pytanie 7 

—  Przedstawić dokument (lub link do takiego dokumentu w internecie), zawierający informacje o kosztach działań 
podjętych w celu zapewnienia zgodności z rozporządzeniem (UE) nr 1143/2014, o ile są dostępne. W miarę 
możliwości podać koszty w rozbiciu na poszczególne działania (np. tworzenie zdolności, obsługa systemu nadzoru, 
prowadzenie kontroli urzędowych, wdrażanie środków szybkiej eliminacji lub środków zaradczych) oraz podać 
stosowne informacje o zwrocie kosztów i korzyściach wynikających z podjętych działań (uniknięcie kosztów szkód, 
uniknięcie szkód dla bioróżnorodności i powiązanych usług ekosystemowych, wkład w realizację innych celów UE, 
uniknięcie szkód dla zdrowia ludzi, bezpieczeństwa i gospodarki), o ile są dostępne. 

Pytanie 8 

—  Nieobowiązkowo: Przedstawić dokument (lub link do takiego dokumentu w internecie), zawierający wszelkie inne 
informacje, jakie państwo członkowskie pragnie dodać w związku z wykonaniem rozporządzenia (UE) 
nr 1143/2014, oprócz tych, które są wymagane w niniejszym formularzu.  
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