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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1164
z dnia 6 sierpnia 2020 r.
wprowadzające czasowe odstępstwo od niektórych przepisów rozporządzenia wykonawczego (UE)
2019/2072 w odniesieniu do środków zapobiegających wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu
się w Unii agrofaga Agrilus planipennis Fairmaire z Kanady i Stanów Zjednoczonych
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. 41 ust. 2,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Dyrektywa Rady 2000/29/WE (2) została uchylona i zastąpiona rozporządzeniem (UE) 2016/2031, a przepisy jej
załączników zostały zastąpione przepisami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/2072 (3).

(2)

Agrilus planipennis Fairmaire jest agrofagiem wymienionym w załączniku II część A do rozporządzenia (UE)
2019/2072 jako organizm, którego występowania nie stwierdzono w Unii. W rozporządzeniu delegowanym Komi
sji (UE) 2019/1702 (4) wymieniono go również jako agrofaga priorytetowego.

(3)

Zgodnie z informacjami, które Komisja zgromadziła w 2018 r. podczas dwóch audytów w Kanadzie i Stanach Zjed
noczonych, przed wywozem nie sprawdza się w sposób wystarczający, czy spełnione zostały warunki określone w
części A sekcja I pkt 2.3 wariant b) załącznika IV do dyrektywy 2000/29/WE. Decyzją wykonawczą Komisji (UE)
2018/1959 (5) zezwolono zatem na wprowadzanie do Unii drewna Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mand
shurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. oraz Pterocarya rhoifolia Siebold i Zucc. pochodzącego z Kanady i Stanów
Zjednoczonych („określone drewno”) wyłącznie na podstawie urzędowych oświadczeń, o których mowa w część A
sekcja I pkt 2.3 warianty a) i c) załącznika IV do dyrektywy 2000/29/WE. Decyzja wykonawcza (UE) 2018/1959
straciła moc w dniu 30 czerwca 2020 r.

(4)

Przepisy określone w pkt 87 załącznika VII do rozporządzenia (UE) 2019/2072 ustanawiają szczególne wymogi w
celu zapobiegania wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w Unii agrofaga Agrilus planipennis Fairmaire
przez drewno pochodzące z niektórych państw trzecich. Przepisy część A sekcja I pkt 2.3 lit. b) załącznika IV do
dyrektywy 2000/29/WE są obecnie uwzględnione w pkt 87 wariant b) załącznika VII do rozporządzenia (UE)
2019/2072.

(5)

Ze względu na wyniki kontroli przeprowadzonych przez Komisję w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych w 2018 r.
uznaje się, że należy zezwolić na wprowadzanie do Unii drewna Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshu
rica Maxim., Ulmus davidiana Planch. oraz Pterocarya rhoifolia Siebold i Zucc. pochodzącego z tych państw trzecich
wyłącznie na podstawie urzędowych oświadczeń, o których mowa w pkt 87 warianty a) i c) załącznika VII do rozpo
rządzenia (UE) 2019/2072.

(6)

Niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie do dnia 30 czerwca 2023 r., aby umożliwić przegląd pkt 87
załącznika VII do rozporządzenia (UE) 2019/2072 na podstawie rozwoju naukowego i technicznego.

(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.
(2) Dyrektywa Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przeciw wprowadzaniu do Wspólnoty organiz
mów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przeciw ich rozpowszechnianiu się we Wspólnocie (Dz.U. L 169 z
10.7.2000, s. 1).
(3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2072 z dnia 28 listopada 2019 r. ustanawiające jednolite warunki wykonania rozpo
rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin i uchylające
rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2008 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2019 (Dz.U. L 319 z
10.12.2019, s. 1).
(4) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1702 z dnia 1 sierpnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europej
skiego i Rady (UE) 2016/2031 przez ustanowienie wykazu agrofagów priorytetowych (Dz.U. L 260 z 11.10.2019, s. 8).
(5) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1959 z dnia 10 grudnia 2018 r. ustanawiająca odstępstwo od dyrektywy Rady 2000/29/WE
w odniesieniu do środków zapobiegających wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się na jej terytorium organizmu szkodliwego
Agrilus planipennis (Fairmaire) poprzez drewno pochodzące z Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki (Dz.U. L 315 z 12.12.2018,
s. 27).
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PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Na zasadzie odstępstwa od przepisów określonych w pkt 87 załącznika VII do rozporządzenia (UE) 2019/2072 wprowa
dzanie na terytorium Unii drewna Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch.
oraz Pterocarya rhoifolia Siebold i Zucc. („określone drewno”), opisanego w załączniku do niniejszego rozporządzenia,
pochodzącego z Kanady i Stanów Zjednoczonych jest dozwolone wyłącznie na podstawie urzędowych oświadczeń, o któ
rych mowa w tym pkt 87 warianty a) i c).
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się do dnia 30 czerwca 2023 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich pań
stwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 6 sierpnia 2020 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca
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ZAŁĄCZNIK

Określone drewno, o którym mowa w art. 1
Określone drewno oznacza drewno opisane w poniższej tabeli:
Rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty

Drewno Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica
Maxim., Ulmus davidiana Planch. oraz Pterocarya rhoifolia Siebold &
Zucc., inne niż w postaci:
— wiórów, zrębków, trocin, ścinków, odpadów i zrzynków uzyska
nych w całości lub w części z tych drzew,
— drewnianych materiałów opakowaniowych w formie skrzyń,
pudeł, klatek, beczek oraz podobnych opakowań, palet, palet
skrzyniowych i innych platform załadunkowych, nadstawek do
palet płaskich, drewna sztauerskiego, bez względu na to, czy są
obecnie używane do transportu wszystkich rodzajów ładunków,
z wyjątkiem drewna sztauerskiego używanego do zabezpiecze
nia przesyłek drewna, które jest zbudowane z drewna tego
samego typu i tej samej jakości, co drewno w przesyłkach, i
które spełnia te same unijne wymogi fitosanitarne, co drewno
w przesyłce,
ale łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej
zaokrąglonej powierzchni, oraz meblami i innymi przedmio
tami wykonanymi z drewna niepoddanego obróbce.

Kody CN

ex 4401 12 00
ex 4403 12 00
ex 4403 99 00
ex 4404 20 00
ex 4406 12 00
ex 4406 92 00
4407 95 10
4407 95 91
4407 95 99
ex 4407 99 27
ex 4407 99 40
ex 4407 99 90
ex 4408 90 15
ex 4408 90 35
ex 4408 90 85
ex 4408 90 95
ex 4416 00 00
ex 9406 10 00

