
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/178 

z dnia 31 stycznia 2020 r. 

w sprawie przedstawiania pasażerom przybywającym z państw trzecich oraz klientom usług 
pocztowych i niektórych podmiotów profesjonalnych informacji dotyczących zakazów 
wprowadzania na terytorium Unii roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie 
środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 
93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (1), w szczególności jego art. 45 ust. 1 akapit czwarty, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzeniem (UE) 2016/2031 zobowiązano państwa członkowskie, porty morskie, porty lotnicze i przewo
źników międzynarodowych do udostępniania pasażerom informacji dotyczących zakazów i wymogów w odniesie
niu do wprowadzania roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów na terytorium Unii. 

(2) Informacje te udostępniają również swoim klientom podmioty świadczące usługi pocztowe i podmioty profesjo
nalne uczestniczące w sprzedaży poprzez umowy zawierane na odległość. 

(3) Informacje te powinny być przedstawiane w prosty i zrozumiały sposób. W związku z tym powinny one przedsta
wiać wizualnie następujące przedmioty objęte zakazem wprowadzania przewożone przez pasażerów: rośliny prze
znaczone do sadzenia, kwiaty cięte, owoce i warzywa. 

(4) W celu zapewnienia jasności informacje te powinny również zawierać komunikat dotyczący najważniejszych prze
pisów i wymogów w odniesieniu do wprowadzania roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów na teryto
rium Unii. Komunikat ten powinien zawierać informacje na temat owoców zwolnionych z wymogu uzyskania świa
dectwa fitosanitarnego zgodnie z art. 73 rozporządzenia (UE) 2016/2031, na temat państw trzecich, które nie są 
objęte wymogiem przedstawienia świadectwa fitosanitarnego, oraz terytoriów Unii, które są objęte wymogiem 
przedstawienia tego rodzaju świadectwa. 

(5) Informacje te powinny być udostępniane we wszystkich miejscach wwozu do Unii i w środkach transportu przemie
szczających się do Unii. Ponadto państwa członkowskie powinny mieć swobodę wyboru dodatkowych miejsc, takich 
jak miejsca wyjazdu z Unii do państw trzecich, aby udostępnić te informacje w odpowiednim czasie pasażerom, któ
rzy będą następnie powracać z tych państw do Unii. 

(6) Niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu, aby zapewnić jak najszyb
sze poinformowanie pasażerów, a także klientów podmiotów świadczących usługi pocztowe i podmiotów profesjo
nalnych uczestniczących w sprzedaży poprzez umowy zawierane na odległość o stosowaniu nowych przepisów. 

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żyw
ności i Pasz, 

(1) Dz.U. L 317 z 23.11.2016, s. 4. 
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PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Przedstawianie informacji pasażerom przybywającym z państw trzecich oraz klientom usług pocztowych i 
niektórych podmiotów profesjonalnych 

1. Państwa członkowskie, porty morskie, porty lotnicze i przewoźnicy międzynarodowi umieszczają plakaty z informa
cjami określonymi w załączniku we wszystkich miejscach wwozu do Unii lub we wszystkich środkach transportu kierują
cych się do Unii, na użytek pasażerów przybywających z państw trzecich. 

Państwa członkowskie, porty morskie, porty lotnicze i przewoźnicy międzynarodowi mogą umieszczać plakaty, jak prze
widziano w akapicie pierwszym, również w miejscach wyjazdu z Unii. 

2. Podmioty świadczące usługi pocztowe i podmioty profesjonalne uczestniczące w sprzedaży poprzez umowy zawie
rane na odległość udostępniają swoim klientom informacje określone w załączniku przynajmniej przez internet. 

3. Informacje określone w załączniku należy umieszczać w łatwo widocznych miejscach, zarówno w miejscach fizycz
nych, jak i w internecie. 

Artykuł 2 

Wejście w życie 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 31 stycznia 2020 r.  

W imieniu Komisji 
Ursula VON DER LEYEN 

Przewodnicząca     
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ZAŁĄCZNIK 

Plakat, o którym mowa w art. 1   
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