
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/1549 

z dnia 22 października 2020 r. 

uchylająca decyzję 2004/200/WE w sprawie środków w celu zapobieżenia wprowadzaniu do 
Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie wirusa mozaiki pepino 

(notyfikowana jako dokument nr C(2020) 7139) 

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. 30 ust. 1 i art. 37 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W decyzji Komisji 2004/200/WE (2) ustanowiono środki mające zapobiegać wprowadzaniu do Unii i rozprzestrze
nianiu się w niej wirusa mozaiki pepino na nasionach pomidora, Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. Środki 
takie nie mają zastosowania do nasion przeznaczonych dla konsumenta końcowego. 

(2) Wspomniany agrofag nie został wymieniony w załączniku I ani II do dyrektywy Rady 2000/29/WE (3) i podlega 
jedynie szczegółowym wymogom określonym w decyzji 2004/200/WE. 

(3) Po ponownej ocenie jego statusu fitosanitarnego agrofag ten został włączony do części F załącznika IV do rozporzą
dzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/2072 (4), w której wymieniono regulowane agrofagi niekwarantannowe 
dla Unii i określone rośliny przeznaczone do sadzenia wraz z odpowiednimi kategoriami i progami dla danego 
materiału siewnego roślin warzywnych. Został on również objęty środkami określonymi w części E załącznika V do 
tego rozporządzenia. 

(4) Decyzja 2004/200/WE jest zatem nieaktualna i należy ją uchylić. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Decyzja 2004/200/WE traci moc. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

(1) Dz.U. L 317 z 23.11.2016, s. 4. 
(2) Decyzja Komisji 2004/200/WE z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie środków w celu zapobieżenia wprowadzaniu do Wspólnoty i roz

przestrzenianiu się we Wspólnocie wirusa mozaiki pepino (Dz.U. L 64 z 2.3.2004, s. 43). 
(3) Dyrektywa Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organiz

mów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (Dz.U. L 169 z 10.7.2000, 
s. 1). 

(4) 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). 
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Sporządzono w Brukseli dnia 22 października 2020 r.  

W imieniu Komisji 
Stella KYRIAKIDES 

Członek Komisji     
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