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(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/680 

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

zmieniające informacje zawarte w załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/178 
poprzez uwzględnienie Zjednoczonego Królestwa (Irlandia Północna) jako miejsca pochodzenia, 
w odniesieniu do którego nie jest wymagane świadectwo fitosanitarne do celów wprowadzania do 

Unii roślin, owoców, warzyw, kwiatów lub nasion 

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) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/178 (2) stanowi, że państwa członkowskie, porty morskie, porty 
lotnicze i przewoźnicy międzynarodowi muszą umieszczać plakaty z określonymi informacjami o zakazach i wymo
gach dotyczących wprowadzania roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, we wszystkich miejscach 
wwozu do Unii lub we wszystkich środkach transportu kierujących się do Unii, na użytek pasażerów przybywają
cych z państw trzecich. W szczególności w załączniku do wspomnianego rozporządzenia wykonawczego określono 
plakat zawierający takie informacje, w tym informacje dotyczące państw trzecich, w przypadku których nie jest 
wymagane świadectwo fitosanitarne do celów wprowadzania na terytorium Unii roślin, owoców, warzyw, kwiatów 
lub nasion.

(2) Zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej 
i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej („umowa o wystąpieniu”), w szczególności z art. 5 ust. 4 Protokołu 
w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej w związku z załącznikiem 2 do tego protokołu, rozporządzenie (UE) 
2016/2031, jak również oparte na nim akty Komisji, takie jak rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/178, mają 
zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do Irlandii Północnej po 
zakończeniu okresu przejściowego przewidzianego w umowie o wystąpieniu.

(3) W związku z tym należy zmienić informacje zawarte na plakacie określonym w załączniku do rozporządzenia 
wykonawczego (UE) 2020/178, aby uwzględnić Zjednoczone Królestwo (Irlandię Północną) jako miejsce pochodze
nia, w odniesieniu do którego nie jest wymagane świadectwo fitosanitarne do celów wprowadzania na terytorium 
Unii roślin, owoców, warzyw, kwiatów lub nasion. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do rozporządzenia 
wykonawczego (UE) 2020/178.

(4) 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) 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 wpro
wadzania na terytorium Unii roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europej
skiego i Rady (UE) 2016/2031 (Dz.U. L 37 z 10.2.2020, s. 1).

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.4.2022 L 125/1  



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiana rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/178

Załącznik do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/178 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniej
szego rozporządzenia.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europej
skiej.

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

Sporządzono w Brukseli dnia 27 kwietnia 2022 r.

W imieniu Komisji
Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN
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ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK

Plakat, o którym mowa w art. 1 

”
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