
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1936 

z dnia 9 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2019 w odniesieniu do niektórych 
przeznaczonych do sadzenia roślin gatunków Ficus carica L. i Persea americana Mill. pochodzących 
z Izraela, zmiany rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/1213 w odniesieniu do środków 
fitosanitarnych do celów wprowadzania na terytorium Unii tych przeznaczonych do sadzenia 

roślin oraz w sprawie sprostowania tego drugiego rozporządzenia wykonawczego 

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. 42 ust. 4 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/2019 (2) ustanowiono – na podstawie wstępnej oceny – wykaz 
roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów wysokiego ryzyka.

(2) Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/2018 (3) ustanowiono szczegółowe przepisy dotyczące proce
dury, którą należy stosować w celu przeprowadzenia oceny ryzyka, o której mowa w art. 42 ust. 4 rozporządzenia 
(UE) 2016/2031 w odniesieniu do roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów wysokiego ryzyka.

(3) Po przeprowadzeniu wstępnej oceny w załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2019 uwzględ
niono 35 przeznaczonych do sadzenia roślin pochodzących ze wszystkich państw trzecich jako rośliny wysokiego 
ryzyka – w tym gatunek Ficus carica L. oraz rodzaj Persea Mill.

(4) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/2031, jeżeli na podstawie oceny ryzyka stwierdzono, że roślina, produkt 
roślinny lub inny przedmiot pochodzący z państwa trzeciego, grupy państw trzecich lub konkretnego obszaru zain
teresowanego państwa trzeciego stwarza niedopuszczalny poziom zagrożenia agrofagiem, ale zagrożenie to można 
zmniejszyć do dopuszczalnego poziomu przez zastosowanie niektórych środków, Komisja ma usunąć tę roślinę, 
produkt roślinny lub inny przedmiot z wykazu określonego w załączniku do rozporządzenia wykonawczym (UE) 
2018/2019 i dodać je do wykazu, o którym mowa w art. 41 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/2031.

(5) Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2020/1213 (4) ustanowiono środki fitosanitarne do celów wprowa
dzania na terytorium Unii niektórych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, które usunięto z wykazu 
określonego w załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2019.

(1) Dz.U. L 317 z 23.11.2016, s. 4.
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2019 z dnia 18 grudnia 2018 r. ustanawiające tymczasowy wykaz roślin, produktów 

roślinnych lub innych przedmiotów wysokiego ryzyka w rozumieniu art. 42 rozporządzenia (UE) 2016/2031 i wykaz roślin, dla któ
rych nie są wymagane świadectwa fitosanitarne do celów wprowadzenia na terytorium Unii w rozumieniu art. 73 tego rozporządzenia 
(Dz.U. L 323 z 19.12.2018, s. 10).

(3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące proce
dury, którą należy stosować w celu przeprowadzenia oceny ryzyka związanego z roślinami, produktami roślinnymi i innymi przed
miotami wysokiego ryzyka w rozumieniu art. 42 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 (Dz.U. 
L 323 z 19.12.2018, s. 7).

(4) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1213 z dnia 21 sierpnia 2020 r. dotyczące środków fitosanitarnych do celów wpro
wadzania na terytorium Unii niektórych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, które usunięto z załącznika do rozporzą
dzenia wykonawczego (UE) 2018/2019 (Dz.U. L 275 z 24.8.2020, s. 5).
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(6) W dniu 18 września 2019 r. Izrael przedłożył Komisji wniosek o wywóz do Unii przeznaczonych do sadzenia jedno
rocznych roślin w stanie spoczynku z odkrytymi korzeniami i bez liści, o maksymalnej średnicy 2 cm u podstawy 
łodygi, oraz jednorocznych ukorzenionych sadzonek roślin przeznaczonych do sadzenia, bez liści, wraz z podłożem 
uprawowym, o maksymalnej średnicy 1 cm u podstawy łodygi, należących do gatunku Ficus carica L. Do wniosku 
dołączono odpowiednią dokumentację techniczną.

(7) W dniu 26 listopada 2020 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) opublikował opinię naukową 
dotyczącą oceny ryzyka związanego z towarami w odniesieniu do przeznaczonych do sadzenia roślin gatunku Ficus 
carica L. pochodzących z Izraela (5). Urząd wskazał Aonidiella orientalis, Colletotrichum siamense, Euwallacea fornicatus 
sensu lato, Hypothenemus leprieuri, Icerya aegyptiaca, Neocosmospora euwallaceae, Neoscytalidium dimidiatum, Nipaecoccus 
viridis, Oligonychus mangiferus, Phenacoccus solenopsis, Plicosepalus acaciae, Retithrips syriacus, Russellaspis pustulans, Scir
tothrips dorsalis oraz Spodoptera frugiperda jako agrofagi istotne w przypadku tych roślin przeznaczonych do sadzenia, 
ocenił środki zmniejszające ryzyko opisane w dokumentacji w odniesieniu do tych agrofagów i oszacował prawdo
podobieństwo niewystępowania agrofaga.

(8) W dniu 1 września 2019 r. Izrael przedłożył Komisji wniosek o wywóz do Unii ukorzenionych i szczepionych roślin 
przeznaczonych do sadzenia, bez liści, wraz z podłożem uprawowym, o maksymalnej średnicy 1 cm u podstawy 
łodygi, oraz nieukorzenionych sadzonek roślin przeznaczonych do sadzenia, należących do gatunku Persea americana 
Mill. Do wniosku dołączono odpowiednią dokumentację techniczną.

(9) W dniu 26 listopada 2020 r. Urząd przyjął opinię naukową dotyczącą oceny ryzyka związanego z towarami w odnie
sieniu do przeznaczonych do sadzenia roślin gatunku Persea americana Mill. pochodzących z Izraela (6). Urząd wska
zał Aonidiella orientalis, Aulacaspis tubercularis, Avocado sunblotch viroid, Bemisia tabaci, Colletotrichum aenigma, Colletotri
chum alienum, Colletotrichum fructicola, Colletotrichum perseae, Colletotrichum siamense, Colletotrichum theobromicola, 
Euwallacea fornicatus, Icerya aegyptiaca, Lasiodiplodia pseudotheobromae, Maconellicoccus hirsutus, Milviscutulus mangiferae, 
Neocosmospora euwallaceae, Neoscytalidium dimidiatum, Nipaecoccus viridis, Oligonychus perseae, Paracoccus marginatus, 
Penthimiola bella, Pseudococcus cryptus, Pulvinaria psidii, Retithrips syriacus, Scirtothrips dorsalis oraz Tetraleurodes perseae 
jako agrofagi istotne w przypadku tych roślin przeznaczonych do sadzenia, ocenił środki zmniejszające ryzyko opi
sane w dokumentacji w odniesieniu do tych agrofagów i oszacował prawdopodobieństwo niewystępowania agro
faga.

(10) Na podstawie tych opinii należy przyjąć środki niezbędne do ograniczenia zagrożenia określonymi agrofagami jako 
fitosanitarne wymagania przywozowe, aby zmniejszyć do dopuszczalnego poziomu zagrożenie fitosanitarne zwią
zane z wprowadzaniem określonych roślin do Unii. W związku z tym z załącznika do rozporządzenia wykona
wczego (UE) 2018/2019 należy wyłączyć przeznaczone do sadzenia jednoroczne rośliny w stanie spoczynku 
z odkrytymi korzeniami i bez liści, o maksymalnej średnicy 2 cm u podstawy łodygi, należące do gatunku Ficus carica 
L. oraz jednoroczne ukorzenione sadzonki roślin przeznaczonych do sadzenia, bez liści, wraz z podłożem uprawo
wym, o maksymalnej średnicy 1 cm u podstawy łodygi, należące do gatunku Ficus carica L., pochodzące z Izraela, 
a także ukorzenione i szczepione rośliny przeznaczone do sadzenia, bez liści, wraz z podłożem uprawowym, o mak
symalnej średnicy 1 cm u podstawy łodygi oraz nieukorzenione sadzonki roślin przeznaczonych do sadzenia, nale
żące do gatunku Persea americana Mill., pochodzące z Izraela, a w załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 
2020/1213 należy dodać niezbędne fitosanitarne środki przywozowe.

(11) Biorąc pod uwagę dużą liczbę agrofagów wskazanych w odniesieniu do każdej z określonych roślin oraz liczne wąt
pliwości wskazane przez Urząd, uznaje się, że samo zastosowanie środków zaproponowanych przez Izrael w doku
mentacji nie zmniejszy ryzyka związanego z wprowadzeniem określonych roślin do Unii do dopuszczalnego 
poziomu. W celu zmniejszenia ryzyka fitosanitarnego do dopuszczalnego poziomu i bez uszczerbku dla wymagań 
przywozowych określonych w załączniku VII do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/2072 (7) należy 
ustanowić wymóg, aby rośliny te były uprawiane w wolnych od agrofagów punktach produkcji, w których wystę
puje ochrona fizyczna przed wprowadzeniem określonych agrofagów, oraz aby były one poddawane urzędowej 
kontroli pod kątem występowania tych agrofagów. Ponadto w odniesieniu do nieukorzenionych sadzonek roślin 

(5) Panel EFSA PLH (panel ds. zdrowia roślin Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności), „Scientific Opinion on the commodity 
risk assessment of Ficus carica plants from Israel” [Opinia naukowa dotycząca oceny ryzyka związanego z towarami w odniesieniu do 
roślin gatunku Ficus carica pochodzących z Izraela], Dziennik EFSA 2021; 19(1):6353, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6353

(6) Panel EFSA PLH (panel ds. zdrowia roślin Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności), „Scientific Opinion on the commodity 
risk assessment of Persea americana from Israel” [Opinia naukowa dotycząca oceny ryzyka związanego z towarami w odniesieniu do 
roślin gatunku Persea americana pochodzących z Izraela], Dziennik EFSA 2021;19(2):6354, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6354

(7) 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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przeznaczonych do sadzenia należących do gatunku Persea americana Mill. pochodzących z Izraela, dla których mak
symalna średnica u podstawy łodygi nie została określona w dokumentacji, należy dopuścić maksymalną średnicę 2 
cm u podstawy łodygi dla takich roślin zgłoszonych do przywozu do Unii. Kontrola przesyłek określonych roślin 
bezpośrednio przed wywozem powinna również zostać zaostrzona w porównaniu z kontrolą wskazaną w doku
mentacji przedłożonej przez Izrael.

(12) Bemisia tabaci, Euwallacea fornicatus sensu lato (z rodziny Scolytidae (pozaeuropejskie)), Hypothenemus leprieuri (z rodziny 
Scolytidae (pozaeuropejskie)), Scirtothrips dorsalis oraz Spodoptera frugiperda są wymienione w załączniku II do rozpo
rządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 jako agrofagi kwarantannowe dla Unii. Aonidiella orientalis, Aulacaspis 
tubercularis, Avocado sunblotch viroid, Colletotrichum aenigma, Colletotrichum alienum, Colletotrichum fructicola, Colletotri
chum perseae, Colletotrichum siamense, Colletotrichum theobromicola, Icerya aegyptiaca, Lasiodiplodia pseudotheobromae, 
Maconellicoccus hirsutus, Milviscutulus mangiferae, Neocosmospora euwallaceae, Neoscytalidium dimidiatum, Nipaecoccus viri
dis, Oligonychus mangiferus, Oligonychus perseae, Paracoccus marginatus, Penthimiola bella, Phenacoccus solenopsis, Plicosepa
lus acaciae, Pseudococcus cryptus, Pulvinaria psidii, Retithrips syriacus, Russellaspis pustulans oraz Tetraleurodes perseae nie 
zostały jeszcze włączone do wykazu agrofagów kwarantannowych dla Unii zawartego w załączniku II do rozporzą
dzenia wykonawczego (UE) 2019/2072, ale mogą spełnić warunki takiego włączenia po przeprowadzeniu pełnej 
oceny ryzyka. Z tego powodu, do czasu przeprowadzenia pełnej oceny ryzyka, niezbędne są wspomniane powyżej 
środki fitosanitarne dotyczące tych agrofagów.

(13) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia wykonawcze (UE) 2018/2019 i (UE) 2020/1213.

(14) Załącznik do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/1213 zawiera kilka błędów w przypadku odniesień do 
innych unijnych przepisów dotyczących zdrowia roślin.

(15) Należy zatem odpowiednio sprostować rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/1213.

(16) W celu wypełnienia zobowiązań Unii wynikających z porozumienia WTO w sprawie stosowania środków sanitar
nych i fitosanitarnych przywóz tych towarów powinien zostać wznowiony w jak najkrótszym terminie. W związku 
z tym niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędo
wym Unii Europejskiej.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2018/2019

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2019 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do 
niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Zmiany i sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/1213

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/1213 wprowadza się zmiany i sprostowania zgodnie z załącz
nikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich pań
stwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 listopada 2021 r.

W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca
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ZAŁĄCZNIK I 

W drugiej kolumnie „Opis” tabeli w pkt 1 załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2019 wprowadza się 
następujące zmiany:

1) wpis dotyczący „Ficus carica L.” otrzymuje brzmienie:

„Ficus carica L., inne niż przeznaczone do sadzenia jednoroczne rośliny w stanie spoczynku z odkrytymi korzeniami 
i bez liści, o maksymalnej średnicy 2 cm u podstawy łodygi, należące do gatunku Ficus carica L., oraz jednoroczne uko
rzenione sadzonki roślin przeznaczonych do sadzenia, bez liści, wraz z podłożem uprawowym, o maksymalnej śred
nicy 1 cm u podstawy łodygi, należące do gatunku Ficus carica L., pochodzące z Izraela”;

2) wpis dotyczący „Persea Mill.” otrzymuje brzmienie:

„Persea Mill., inne niż ukorzenione, z liśćmi, szczepione rośliny przeznaczone do sadzenia, wraz z podłożem uprawo
wym, o maksymalnej średnicy 1 cm u podstawy łodygi, należące do gatunku Persea americana Mill. oraz nieukorzenione 
sadzonki roślin przeznaczonych do sadzenia, o maksymalnej średnicy 2 cm, należące do gatunku Persea americana Mill., 
pochodzące z Izraela”.
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ZAŁĄCZNIK II 

CZĘŚĆ A

W tabeli w załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/1213 wprowadza się następujące zmiany:

1) po drugim wpisie dotyczącym „Albizia julibrissin Durazzini, szczepione rośliny w stanie spoczynku z odkrytymi korze
niami przeznaczone do sadzenia o maksymalnej średnicy 2,5 cm” dodaje się następujący wpis:

„Rośliny, produkty roślinne 
i inne przedmioty Kod CN

Państwo 
trzecie 

pochodzenia
Środki

Ficus carica L., 
przeznaczone do 
sadzenia jednoroczne 
rośliny w stanie 
spoczynku z odkrytymi 
korzeniami i bez liści, 
o maksymalnej średnicy 
2 cm u podstawy łodygi, 
oraz jednoroczne 
ukorzenione sadzonki 
roślin przeznaczonych 
do sadzenia, bez liści, 
wraz z podłożem 
uprawowym, 
o maksymalnej średnicy 
1 cm u podstawy łodygi

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

Izrael a) Urzędowe oświadczenie, że:
(i) rośliny są wolne od Aonidiella orientalis, Colletotri

chum siamense, Euwallacea fornicatus sensu lato, Hy
pothenemus leprieuri, Icerya aegyptiaca, Neocosmos
pora euwallaceae, Neoscytalidium dimidiatum, 
Nipaecoccus viridis, Oligonychus mangiferus, Phena
coccus solenopsis, Plicosepalus acaciae, Retithrips syria
cus, Russellaspis pustulans, Scirtothrips dorsalis oraz 
Spodoptera frugiperda;

(ii) rośliny były w całym swoim cyklu życia uprawia
ne w miejscu produkcji, które, łącznie z punktami 
produkcji wchodzącymi w jego skład, jest zarejes
trowane i nadzorowane przez krajową organiza
cję ochrony roślin państwa pochodzenia;

(iii) rośliny były w całym swoim cyklu życia uprawia
ne w punkcie produkcji, w którym występuje 
ochrona fizyczna przed wprowadzeniem Aoni
diella orientalis, Icerya aegyptiaca, Nipaecoccus viridis, 
Oligonychus mangiferus, Phenacoccus solenopsis, Re
tithrips syriacus oraz Russellaspis pustulans, punkt 
ten podlegał kontrolom urzędowym przeprowa
dzanym co 45 dni i został uznany za wolny od 
wszystkich agrofagów wymienionych w ppkt (i); 
w przypadku podejrzenia występowania w punk
cie produkcji któregokolwiek z agrofagów wy
mienionych w ppkt (i) przeprowadzono odpo
wiednie zabiegi, aby zapewnić brak 
występowania agrofagów; oraz

(iv) bezpośrednio przed wywozem przesyłki roślin 
zostały poddane kontroli urzędowej pod kątem 
występowania Aonidiella orientalis, Icerya aegyptia
ca, Nipaecoccus viridis, Oligonychus mangiferus, Phe
nacoccus solenopsis, Plicosepalus acaciae, Retithrips sy
riacus oraz Russellaspis pustulans, przy czym 
wielkość próbki pobranej do kontroli umożliwia
ła przynajmniej wykrycie 1 % stopnia porażenia 
przy poziomie ufności wynoszącym 99 %, oraz 
kontroli urzędowej pod kątem obecności Colleto
trichum siamense oraz Neoscytalidium dimidiatum, 
przy czym kontrola obejmowała zbadanie losowo 
wybranej próby roślin;
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b) świadectwa fitosanitarne dla tych roślin zawierają pod 
nagłówkiem »Deklaracja dodatkowa«:
(i) następujące oświadczenie: »Przesyłka jest zgodna 

z przepisami rozporządzenia wykonawczego Ko
misji (UE) 2020/1213«;

(ii) specyfikację zarejestrowanych punktów produk
cji.”

2) po wpisie dotyczącym „Jasminum polyanthum Franchet, nieukorzenione sadzonki roślin przeznaczonych do sadzenia” 
dodaje się wpisy w brzmieniu:

„Rośliny, produkty roślinne 
i inne przedmioty Kod CN

Państwo 
trzecie 

pochodzenia
Środki

Persea americana Mill., 
ukorzenione, z liśćmi, 
szczepione rośliny 
przeznaczone do 
sadzenia wraz 
z podłożem 
uprawowym, 
o maksymalnej średnicy 
1 cm u podstawy łodygi

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

Izrael a) Urzędowe oświadczenie, że:
(i) rośliny są wolne od Aonidiella orientalis, Aulacaspis 

tubercularis, Avocado sunblotch viroid, Bemisia tabaci, 
Colletotrichum aenigma, Colletotrichum alienum, Col
letotrichum fructicola, Colletotrichum perseae, Colleto
trichum siamense, Colletotrichum theobromicola, Eu
wallacea fornicatus sensu lato, Icerya aegyptiaca, 
Lasiodiplodia pseudotheobromae, Maconellicoccus hir
sutus, Milviscutulus mangiferae, Neocosmospora eu
wallaceae, Neoscytalidium dimidiatum, Nipaecoccus 
viridis, Oligonychus perseae, Paracoccus marginatus, 
Penthimiola bella, Pseudococcus cryptus, Pulvinaria 
psidii, Retithrips syriacus, Scirtothrips dorsalis oraz 
Tetraleurodes perseae;

(ii) rośliny były w całym swoim cyklu życia uprawia
ne w miejscu produkcji, które, łącznie z punktami 
produkcji wchodzącymi w jego skład, jest zarejes
trowane i nadzorowane przez krajową organiza
cję ochrony roślin państwa pochodzenia;

(iii) rośliny były w całym swoim cyklu życia uprawia
ne w punkcie produkcji, w którym występuje 
ochrona fizyczna przed wprowadzeniem Aoni
diella orientalis, Aulacaspis tubercularis, Icerya aegyp
tiaca, Maconellicoccus hirsutus, Milviscutulus mangi
ferae, Nipaecoccus viridis, Oligonychus perseae, 
Paracoccus marginatus, Penthimiola bella, Pseudococ
cus cryptus, Pulvinaria psidii, Retithrips syriacus oraz 
Tetraleurodes perseae, punkt ten podlegał kontro
lom urzędowym przeprowadzanym co 45 dni 
i został uznany za wolny od wszystkich agrofa
gów wymienionych w ppkt (i); w przypadku po
dejrzenia występowania w punkcie produkcji któ
regokolwiek z agrofagów wymienionych w ppkt 
(i) przeprowadzono odpowiednie zabiegi, aby za
pewnić brak występowania agrofagów; oraz

(iv) bezpośrednio przed wywozem przesyłki roślin 
zostały poddane kontroli urzędowej pod kątem 
występowania Aonidiella orientalis, Aulacaspis tu

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 10.11.2021 L 396/33  



bercularis, Icerya aegyptiaca, Maconellicoccus hirsutus, 
Milviscutulus mangiferae, Nipaecoccus viridis, Oligo
nychus perseae, Paracoccus marginatus, Penthimiola 
bella, Pseudococcus cryptus, Pulvinaria psidii, Retith
rips syriacus oraz Tetraleurodes perseae, przy czym 
wielkość próbki pobranej do kontroli umożliwia
ła przynajmniej wykrycie 1 % stopnia porażenia 
przy poziomie ufności wynoszącym 99 %, oraz 
kontroli urzędowej pod kątem obecności Avocado 
sunblotch viroid, Colletotrichum aenigma, Colletotri
chum alienum, Colletotrichum fructicola, Colletotri
chum perseae, Colletotrichum siamense, Colletotrichum 
theobromicola, Lasiodiplodia pseudotheobromae oraz 
Neoscytalidium dimidiatum, przy czym kontrola 
obejmowała zbadanie losowo wybranej próby ro
ślin;

b) świadectwa fitosanitarne dla tych roślin zawierają pod 
nagłówkiem »Deklaracja dodatkowa«:
(i) następujące oświadczenie: »Przesyłka jest zgodna 

z przepisami rozporządzenia wykonawczego Ko
misji (UE) 2020/1213«;

(ii) specyfikację zarejestrowanych punktów produk
cji.

Persea americana Mill., 
nieukorzenione sadzonki 
roślin przeznaczonych 
do sadzenia 
o maksymalnej średnicy 
2 cm

ex 0602 10 90 Izrael a) Urzędowe oświadczenie, że:
(i) rośliny są wolne od Aonidiella orientalis, Aulacaspis 

tubercularis, Avocado sunblotch viroid, Colletotrichum 
aenigma, Colletotrichum alienum, Colletotrichum fruc
ticola, Colletotrichum perseae, Colletotrichum siamen
se, Colletotrichum theobromicola, Euwallacea fornica
tus sensu lato, Icerya aegyptiaca, Lasiodiplodia 
pseudotheobromae, Maconellicoccus hirsutus, Milvis
cutulus mangiferae, Neocosmospora euwallaceae, 
Neoscytalidium dimidiatum, Nipaecoccus viridis, Oli
gonychus perseae, Paracoccus marginatus, Pseudococ
cus cryptus, Pulvinaria psidii, Retithrips syriacus oraz 
Scirtothrips dorsalis;

(ii) rośliny były w całym swoim cyklu życia uprawia
ne w miejscu produkcji, które, łącznie z punktami 
produkcji wchodzącymi w jego skład, jest zarejes
trowane i nadzorowane przez krajową organiza
cję ochrony roślin państwa pochodzenia;

(iii) rośliny były w całym swoim cyklu życia uprawia
ne w punkcie produkcji, w którym występuje 
ochrona fizyczna przed wprowadzeniem Aoni
diella orientalis, Aulacaspis tubercularis, Icerya aegyp
tiaca, Maconellicoccus hirsutus, Milviscutulus mangi
ferae, Nipaecoccus viridis, Oligonychus perseae, 
Paracoccus marginatus, Pseudococcus cryptus, Pulvina
ria psidii oraz Retithrips syriacus, punkt ten podlegał 
kontrolom urzędowym przeprowadzanym co 45 
dni i został uznany za wolny od wszystkich agro
fagów wymienionych w punkcie (i); w przypadku 
podejrzenia występowania w punkcie produkcji 
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któregokolwiek z agrofagów wymienionych 
w ppkt (i) przeprowadzono odpowiednie zabiegi, 
aby zapewnić brak występowania agrofagów; 
oraz

(iv) bezpośrednio przed wywozem przesyłki roślin 
zostały poddane kontroli urzędowej pod kątem 
występowania Aonidiella orientalis, Aulacaspis tu
bercularis, Icerya aegyptiaca, Maconellicoccus hirsutus, 
Milviscutulus mangiferae, Nipaecoccus viridis, Oligo
nychus perseae, Paracoccus marginatus, Pseudococcus 
cryptus, Pulvinaria psidii oraz Retithrips syriacus, 
przy czym wielkość próbki pobranej do kontroli 
umożliwiała przynajmniej wykrycie 1 % stopnia 
porażenia przy poziomie ufności wynoszącym 
99 %, oraz kontroli urzędowej pod kątem obec
ności Avocado sunblotch viroid, Colletotrichum aenig
ma, Colletotrichum alienum, Colletotrichum fructicola, 
Colletotrichum perseae, Colletotrichum siamense, Col
letotrichum theobromicola, Lasiodiplodia pseudotheo
bromae oraz Neoscytalidium dimidiatum, przy czym 
kontrola obejmowała zbadanie losowo wybranej 
próby roślin;

b) świadectwa fitosanitarne dla tych roślin zawierają pod 
nagłówkiem »Deklaracja dodatkowa«:
(i) następujące oświadczenie: »Przesyłka jest zgodna 

z przepisami rozporządzenia wykonawczego Ko
misji (UE) 2020/1213«;

(ii) specyfikację zarejestrowanych punktów produk
cji.”

CZĘŚĆ B

W tabeli w załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/1213 wprowadza się następujące sprostowania:

1) w dwóch wpisach dotyczących „Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg i Acer shirasawanum Koidzumi, jed
noroczne, dwu- i trzyletnie szczepione lub oczkowane rośliny w stanie spoczynku z odkrytymi korzeniami, wolne od 
liści, przeznaczone do sadzenia”, w czwartej kolumnie „Środki” w lit. b) ppkt (i) słowa „z rozporządzeniem wykona
wczym Komisji (UE) 2020/1362” zastępuje się słowami „z przepisami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 
2020/1213”;

2) we wpisie dotyczącym „Jasminum polyanthum Franchet, nieukorzenione sadzonki roślin przeznaczonych do sadzenia”, 
w czwartej kolumnie „Środki” w lit. b) ppkt (i) słowa „z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/419” zastę
puje się słowami „z przepisami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/1213”.
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