
DECYZJE 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/2187 

z dnia 16 listopada 2017 r. 

w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania decyzji wykonawczej (UE) 2015/179 
upoważniającej państwa członkowskie do ustanowienia odstępstwa od niektórych przepisów 
dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do drewnianych materiałów opakowaniowych 
z drzew iglastych (Coniferales) w postaci skrzyń na amunicję pochodzących ze Stanów 

Zjednoczonych Ameryki pod kontrolą Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych 

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 7489) 

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 tiret pierwsze, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/179 (2) upoważnia państwa członkowskie, na zasadzie odstępstwa od 
przepisów art. 5 ust. 1 dyrektywy 2000/29/WE i w związku z częścią A sekcja I pkt 2 w załączniku IV do tej 
dyrektywy, do zezwalania na określonych warunkach na wprowadzanie na ich terytorium skrzyń na amunicję 
wytworzonych z drewnianego materiału opakowaniowego pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

(2)  Ponieważ okoliczności uzasadniające zezwolenie nadal występują i nie ma nowych informacji dających podstawy 
do weryfikacji określonych warunków, okres obowiązywania zezwolenia powinien zostać przedłużony. 

(3)  Doświadczenie uzyskane przy stosowaniu decyzji wykonawczej (UE) 2015/179 oraz informacje przekazane przez 
właściwy organ Stanów Zjednoczonych dają podstawę, by uznać, że należy przedłużyć okres obowiązywania 
zezwolenia o 3 lata. 

(4)  Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2015/179. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W art. 7 decyzji wykonawczej (UE) 2015/179 datę „31 grudnia 2017 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2020 r.”. 
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(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1. 
(2) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/179 z dnia 4 lutego 2015 r. upoważniająca państwa członkowskie do ustanowienia odstępstwa 

od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do drewnianych materiałów opakowaniowych z drzew iglastych  
(Coniferales) w postaci skrzyń na amunicję pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki pod kontrolą Departamentu Obrony 
Stanów Zjednoczonych (Dz.U. L 30 z 6.2.2015, s. 38). 



Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 16 listopada 2017 r. 

W imieniu Komisji 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Członek Komisji  
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