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(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Ochrona sanitarna roślin – Dyrektywa 2000/29/WE –
 Ochrona przed wprowadzeniem do Unii Europejskiej i rozprzestrzenianiem się w niej organizmów szkodliwych dla 

roślin lub produktów roślinnych – Artykuł 16 ust. 1 i 3 – Decyzja wykonawcza (UE) 2015/789 –
 Środki zapobiegające wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej Xylella fastidiosa (Wells et al.) –

 Artykuł 7 ust. 2 lit. c) – Środki ograniczające rozprzestrzenianie – Obowiązek natychmiastowego 
usunięcia zakażonych roślin w 20 km pasie granicznym w strefie zakażonej – Artykuł 7 ust. 7 – Obowiązek 
nadzoru – Coroczne badania – Artykuł 6 ust. 2, 7 i 9 – Środki zwalczania – Ustawiczne ogólne naruszenie –

 Artykuł 4 ust. 3 TUE – Obowiązek lojalnej współpracy)

(2019/C 383/33)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: B. Eggers i D. Bianchi, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Włoska (przedstawiciele: G. Palmieri, pełnomocnik, wspierana przez S. Fiorentina i G. Caselli, avvocati 
dello Stato)

Sentencja

1) Republika Włoska:

—  nie zapewniając na obszarze ograniczania rozprzestrzeniania niezwłocznego usunięcia przynajmniej wszystkich roślin, u 
których stwierdzono zakażenie Xylella fastidiosa, jeżeli znajdują się w strefie zakażonej najdalej w odległości 20 km od gra-
nicy tej strefy zakażonej z pozostałą częścią terytorium Unii, uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 7 
ust. 2 lit. c) decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/789 z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie środków zapobiegających 
wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w Unii Xylella fastidiosa (Wells et al.) zmienionej decyzją wykonawczą 
Komisji (UE) 2016/764 z dnia 12 maja 2016 r. oraz

—  nie zapewniając na obszarze ograniczania rozprzestrzeniania monitorowania obecności Xylella fastidiosa poprzez 
coroczne badania prowadzone w odpowiednich okresach roku, uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 
7 ust. 7 tej decyzji wykonawczej.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Komisja Europejska i Republika Włoska pokrywają własne koszty postępowania.

(1) Dz.U. C 294 z 20.8.2018.
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