
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/490 

z dnia 21 marca 2018 r. 

uchylająca decyzję 2007/365/WE w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających 
wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie organizmu Rhynchophorus 

ferrugineus (Olivier) 

(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 1607) 

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)  Z rocznych badań przeprowadzanych przez państwa członkowskie na podstawie decyzji Komisji 
2007/365/WE (2) wynika, że mimo środków ustanowionych tą decyzją w celu zapobieżenia wprowadzeniu do 
Unii i rozprzestrzenianiu się na jej terytorium Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) organizm ten rozprzestrzenił się 
na większości zagrożonego obszaru. 

(2)  W związku z tym zapobieżenie jego dalszemu wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się na większości terytorium 
Unii nie jest możliwe. 

(3)  Należy zatem uchylić decyzję 2007/365/WE. 

(4)  Niniejszą decyzję należy stosować począwszy od tej samej daty, co data rozpoczęcia stosowania dyrektywy 
wykonawczej Komisji (UE) 2018/484 (3) w celu zapewnienia spójności z przepisami tej dyrektywy. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Decyzja 2007/365/WE traci moc. 

Artykuł 2 

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 października 2018 r. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 21 marca 2018 r. 

W imieniu Komisji 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Członek Komisji  

23.3.2018 L 81/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1. 
(2) Decyzja Komisji 2007/365/WE z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do 

Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Dz.U. L 139 z 31.5.2007, s. 24). 
(3) Dyrektywa wykonawcza Komisji (UE) 2018/484 z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca dyrektywę 93/49/EWG w zakresie wymagań, jakie 

powinien spełniać materiał rozmnożeniowy niektórych rodzajów i gatunków palm (Palmae) w odniesieniu do organizmu Rhynchophorus 
ferrugineus (Olivier) (zob. s. 10 niniejszego Dziennika Urzędowego) 
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