
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/74 

z dnia 26 stycznia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/1191 ustanawiające środki w celu zapobiegania 
wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej wirusa brunatnej wyboistości owoców 

pomidora (ToBRFV) 

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, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kon
troli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościo
wego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmie
niające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) 
nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE 
i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, 
dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję 
Rady 92/438/EWG (2), w szczególności jego art. 22 ust. 3 i art. 52, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1191 (3) weszło w życie w dniu 15 sierpnia 2020 r. Od tego czasu 
niektóre państwa członkowskie i podmioty profesjonalne interpretują i stosują termin „składowane” występujący 
w art. 7 ust. 2 tego rozporządzenia w różny sposób. 

(2) Ze względów praktycznych oraz ze względu na fakt, że nasiona Solanum lycopersicum L. i Capsicum spp. („określone 
nasiona”) zebrane przed dniem 15 sierpnia 2020 r. nie mogą spełniać wymogu, zgodnie z którym ich rośliny 
mateczne muszą być wyprodukowane w punkcie produkcji, o którym wiadomo, że nie występuje w nim określony 
agrofag, co stwierdzono na podstawie urzędowych inspekcji przeprowadzanych w odpowiednim momencie umożli
wiającym wykrycie określonego agrofaga – nasiona takie należy zwolnić z warunku określonego w art. 7 ust. 1 lit. a) 
rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/1191. 

(3) Należy zmienić art. 7 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/1191, aby doprecyzować, że określone 
nasiona zebrane przed dniem 15 sierpnia 2020 r. należy poddać pobieraniu próbek i badaniu na obecność określo
nego agrofaga przez właściwy organ lub podmioty zawodowe pod urzędowym nadzorem właściwego organu przed 
ich pierwszym przemieszczeniem na terytorium Unii. Takie odstępstwo od art. 7 ust. 2 wspomnianego rozporzą
dzenia powinno umożliwiać obrót na terytorium Unii nasionami, którym już towarzyszy paszport roślin, bez dal
szych badań. 

(4) Określone nasiona przemieszczane po raz pierwszy na terytorium Unii od dnia 1 kwietnia 2021 r., które zostały 
zbadane metodą ELISA przed dniem 30 września 2020 r., należy ponownie zbadać przy użyciu metody badawczej 
innej niż ELISA, o której mowa w pkt 3 załącznika. 

(1) Dz.U. L 317 z 23.11.2016, s. 4. 
(2) Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1. 
(3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1191 z dnia 11 sierpnia 2020 r. ustanawiające środki w celu zapobiegania wprowa

dzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej wirusa brunatnej wyboistości owoców pomidora (ToBRFV) i uchylające decyzję wykona
wczą (UE) 2019/1615 (Dz.U. L 262 z 12.8.2020, s. 6). 
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(5) Jako że określone nasiona pochodzące z państw trzecich i zebrane przed dniem 15 sierpnia 2020 r. nie mogą speł
niać warunku, zgodnie z którym ich rośliny mateczne muszą być wyprodukowane w punkcie produkcji, o którym 
wiadomo, że nie występuje w nim określony agrofag, co stwierdzono na podstawie urzędowych inspekcji przepro
wadzanych w odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie określonego agrofaga – nasiona takie należy 
zwolnić z wymogu określonego w art. 9 ust. 1 lit. a) ppkt (i), aby umożliwić ich wprowadzenie do Unii. 

(6) Sektor nasiennictwa i państwa członkowskie poinformowały Komisję, że wymóg umieszczenia nazwy zarejestrowa
nego punktu produkcji w świadectwie fitosanitarnym zgodnie z art. 9 rozporządzenia wykonawczego (UE) 
2020/1191 powoduje opóźnienia i praktyczne trudności dla eksporterów, ponieważ trudno jest im zidentyfikować 
konkretny punkt produkcji. Aby ułatwić właściwym organom i podmiotom profesjonalnym z państw trzecich iden
tyfikację zarejestrowanego punktu produkcji, wspomniany wymóg należy zastąpić wymogiem przedstawiania infor
macji na temat identyfikowalności punktu produkcji roślin matecznych. 

(7) Określone nasiona pochodzące z państw trzecich należy badać przy użyciu metod pobierania próbek i badań, o któ
rych mowa w załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/1191. Aby uwzględnić fakt, że niektóre 
określone nasiona mogły zostać zbadane na kilka miesięcy przed ich faktyczną certyfikacją w celu wywozu, propor
cjonalne jest wymaganie przeprowadzania obowiązkowych badań molekularnych od dnia 1 kwietnia 2021 r. oraz 
zapewnienie państwom trzecim czasu na dostosowanie się do tego wymogu. 

(8) Aby uniknąć niepotrzebnych ograniczeń handlowych w odniesieniu do określonych nasion zebranych przed dniem 
15 sierpnia 2020 r., należy rozpocząć stosowanie niniejszego rozporządzenia w jak najkrótszym czasie. Z tego 
względu niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Zmiana rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/1191 

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2020/1191 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 7 wprowadza się następujące zmiany: 

a) w ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Określone nasiona zebrane przed dniem 15 sierpnia 2020 r. są zwolnione z warunku określonego w lit. a).”; 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 lit. a) i ust. 1 lit. b) akapit pierwszy określone nasiona zebrane przed dniem 
15 sierpnia 2020 r. zostały poddane pobieraniu próbek i badaniu na obecność określonego agrofaga przez właściwy 
organ lub podmioty profesjonalne pod urzędowym nadzorem właściwego organu i uznane za wolne od tego agro
faga przed ich pierwszym przemieszczeniem na terytorium Unii. 

Określone nasiona przemieszczane po raz pierwszy na terytorium Unii od dnia 1 kwietnia 2021 r., które zostały 
zbadane metodą ELISA przed dniem 30 września 2020 r., poddaje się ponownemu badaniu przy użyciu metody 
badawczej innej niż ELISA, o której mowa w pkt 3 załącznika.”; 

2) w art. 9 wprowadza się następujące zmiany: 

a) ust. 1 lit. a) ppkt (ii) otrzymuje brzmienie: 

„określone nasiona lub ich rośliny mateczne zostały poddane urzędowemu pobraniu próbek i badaniu na obecność 
określonego agrofaga, jak określono w załączniku, i na podstawie tych badań zostały uznane za wolne od określo
nego agrofaga;”; 
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b) ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie: 

„informacje zapewniające identyfikowalność punktu produkcji ich roślin matecznych.”; 

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

»3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 lit. a) ppkt (i) w odniesieniu do określonych nasion, które zostały zebrane 
przed dniem 15 sierpnia 2020 r., deklaracja dodatkowa stwierdza jedynie spełnienie warunku określonego w ust. 1 
lit. a) ppkt (ii) i zawiera stwierdzenie: »Nasiona zebrano przed dniem 15 sierpnia 2020 r.««; 

d) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. W świadectwach fitosanitarnych wydanych po dniu 31 marca 2021 r. deklaracja dodatkowa potwierdza, że 
określone nasiona pochodzące z państw trzecich zostały zbadane z użyciem jednej z metod badawczych innych niż 
ELISA, o których mowa w pkt 3 załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/1191.”. 

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 26 stycznia 2021 r.  

W imieniu Komisji 
Ursula VON DER LEYEN 

Przewodnicząca     
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