
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/5 

z dnia 3 stycznia 2018 r. 

zmieniająca decyzję wykonawczą 2012/270/UE w odniesieniu do objawów występowania Epitrix 
cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner) 

i ustanawiania odpowiednich wyznaczonych obszarów 

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 8788) 

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)  Od czasu ostatniej zmiany decyzji wykonawczej Komisji 2012/270/UE (2) decyzją wykonawczą (UE) 
2016/1359 (3) doświadczenie wykazało, że powierzchniowe korytarze i związane z tym niewielkie otwory 
wydrążane przez larwy w naskórku bulw ziemniaka są wiarygodnymi oznakami porażenia przez określone 
organizmy. W związku z tym przepisów ustanowionych w decyzji wykonawczej Komisji 2012/270/UE 
w odniesieniu do kontroli, badań, powiadamiania i środków dotyczących wyznaczania nie należy stosować tylko 
w przypadku wystąpienia określonych organizmów na bulwach ziemniaka, ale również w przypadku, gdy objawy 
te zostały zauważone bez wystąpienia określonych organizmów. 

(2)  Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą 2012/270/UE. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Zmiany w decyzji wykonawczej 2012/270/UE 

W decyzji wykonawczej 2012/270/UE wprowadza się następujące zmiany:  

1) art. 3 ust. 1 akapit trzeci lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a)  intensywne monitorowanie występowania określonych organizmów oraz objawów porażenia przez te organizmy 
na bulwach ziemniaka, poprzez odpowiednie kontrole roślin ziemniaka oraz, w stosownych przypadkach, innych 
roślin żywicielskich, obejmujące także pola, na których rosną te rośliny, znajdujące się w promieniu co najmniej 
100 m od zakładu pakowania;”;  

2) art. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 4 

Badania i powiadamianie w odniesieniu do określonych organizmów 

1. Państwa członkowskie prowadzą coroczne urzędowe badania dotyczące występowania na ich terytorium 
określonych organizmów oraz objawów porażenia przez te organizmy na bulwach ziemniaka oraz, w stosownych 
przypadkach, na innych roślinach żywicielskich, w tym na polach, na których uprawia się bulwy ziemniaka. 

Państwa członkowskie powiadamiają o wynikach tych badań Komisję i pozostałe państwa członkowskie do dnia 
30 kwietnia każdego roku. 
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(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1. 
(2) Decyzja wykonawcza Komisji 2012/270/UE z dnia 16 maja 2012 r. w odniesieniu do środków nadzwyczajnych zapobiegających 

wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej organizmów Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita  
(Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner) (Dz.U. L 132 z 23.5.2012, s. 18). 

(3) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1359 z dnia 8 sierpnia 2016 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2012/270/UE w odniesieniu 
do środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej organizmów Epitrix cucumeris  
(Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner) (Dz.U. L 215 z 10.8.2016, s. 29). 



2. Występowanie lub podejrzenie występowania określonego organizmu lub objawów porażenia przez ten 
organizm na bulwach ziemniaka zgłasza się bezzwłocznie odpowiedzialnym organom urzędowym.”;  

3) art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Jeżeli w oparciu o wyniki badań, o których mowa w art. 4 ust. 1, lub inne dowody państwo członkowskie 
potwierdzi występowanie określonego organizmu lub objawów porażenia przez ten organizm na bulwach ziemniaka 
na części swojego terytorium, niezwłocznie ustanawia wyznaczony obszar składający się ze strefy porażenia oraz 
strefy buforowej, jak określono w załączniku II sekcja 1. 

Państwo to wprowadza środki ustanowione w załączniku II sekcja 2.”;  

4) w załącznikach I i II wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Adresaci 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 3 stycznia 2018 r. 

W imieniu Komisji 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Członek Komisji  
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ZAŁĄCZNIK 

W załącznikach I i II do decyzji wykonawczej 2012/270/UE wprowadza się następujące zmiany:  

1) załącznik I sekcja 1 pkt 3 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a)  informację, że podczas urzędowego badania przeprowadzonego bezpośrednio przed wywozem bulwy ziemniaka 
uznano za wolne od przedmiotowych określonych organizmów oraz oznak porażenia przez te organizmy, jak 
również za zawierające nie więcej niż 0,1 % resztek gleby;”;  

2) w załączniku II wprowadza się następujące zmiany: 

a)  w sekcji 1 wprowadza się następujące zmiany: 

(i)  pkt 1 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a)  strefy porażenia obejmującej przynajmniej pola, na których potwierdzono występowanie określonego 
organizmu lub objawów porażenia przez ten organizm na bulwach ziemniaka, oraz pola, na których 
uprawiano porażone bulwy ziemniaka; oraz”; 

(ii)  pkt 3, 4 i 5 otrzymują brzmienie:  

„(3) Ustanawiając strefę porażenia i strefę buforową, państwa członkowskie biorą pod uwagę następujące 
elementy: cechy biologiczne określonych organizmów, stopień porażenia, rozmieszczenie roślin 
żywicielskich, dowody zadomowienia się określonych organizmów oraz ich zdolność do rozprzestrze
niania się w sposób naturalny.  

(4) Jeśli występowanie określonego organizmu lub objawów porażenia przez ten organizm na bulwach 
ziemniaka zostanie potwierdzone poza strefą porażenia, granice strefy porażenia i strefy buforowej 
zostają poddane przeglądowi i odpowiednio zmienione.  

(5) Jeżeli w odniesieniu do wyznaczonej strefy, na podstawie badań, o których mowa w art. 4 ust. 1, nie 
wykryto ani danego określonego organizmu, ani oznak porażenia przez ten organizm na bulwach 
ziemniaka przez okres dwóch lat, państwo członkowskie, którego to dotyczy, potwierdza, że organizm 
ten nie występuje już na tym obszarze oraz że obszar ten przestaje być wyznaczonym obszarem. 
Wspomniane państwo członkowskie powiadamia o tym Komisję i pozostałe państwa członkowskie.”; 

b)  sekcja 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„(2)  intensywne monitorowanie występowania określonych organizmów lub objawów porażenia przez te 
organizmy na bulwach ziemniaka poprzez odpowiednie kontrole;”.  
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