
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1770 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie rodzajów i gatunków roślin przeznaczonych do sadzenia, które nie są zwolnione 
z wymogu dotyczącego kodu identyfikacyjnego w paszportach roślin na mocy rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 oraz uchylające dyrektywę Komisji 92/105/EWG 

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. 83 ust. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W rozporządzeniu (UE) 2016/2031 ustanowiono przepisy dotyczące treści i formatu paszportu roślin wymaganego 
do przemieszczania na terytorium Unii oraz do i w obrębie stref chronionych niektórych roślin, produktów roślin
nych i innych przedmiotów. 

(2) Paszport roślin przeznaczony do przemieszczania na terytorium Unii zawiera kod identyfikacyjny, z wyjątkiem nie
których roślin przeznaczonych do sadzenia, które są gotowe do sprzedaży użytkownikom ostatecznym. Wyjątek ten 
nie ma zastosowania do rodzajów i gatunków roślin przeznaczonych do sadzenia, które mają być wymienione przez 
Komisję. 

(3) Niektóre rośliny przeznaczone do sadzenia podlegają środkom unijnym przyjętym na podstawie art. 28 lub art. 30 
rozporządzenia (UE) 2016/2031 w odniesieniu do określonych agrofagów. Niektóre z tych roślin przeznaczonych 
do sadzenia, w szczególności te, co do których wiadomo, że są bardziej narażone na porażenie lub zakażenie tymi 
konkretnymi agrofagami lub które zostały przechwycone na rynku wewnętrznym z powodu porażenia lub zakaże
nia tymi konkretnymi agrofagami, mogą przyczyniać się do rozprzestrzeniania się tych agrofagów w Unii, a tym 
samym zwiększać potencjał tych agrofagów w zakresie wywoływania poważnego i długotrwałego negatywnego 
wpływu na te rośliny przeznaczone do sadzenia. 

(4) Niektóre rośliny przeznaczone do sadzenia pochodzące z Unii podlegają szczególnym wymogom określonym 
w odniesieniu do niektórych agrofagów kwarantannowych dla Unii zgodnie z art. 41 ust. 2 rozporządzenia (UE) 
2016/2031 i art. 8 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/2072 (2). Te rośliny przeznaczone do 
sadzenia mogą przyczyniać się do rozprzestrzeniania się tych agrofagów w Unii, a tym samym zwiększać potencjał 
tych agrofagów w zakresie wywoływania poważnego i długotrwałego negatywnego wpływu na te rośliny przezna
czone do sadzenia. 

(5) Niektóre z tych roślin przeznaczonych do sadzenia zostały przechwycone podczas ich przemieszczania w obrębie 
Unii, ponieważ były żywicielami agrofagów kwarantannowych dla Unii. 

(6) Należy zatem wprowadzić wymóg kodu identyfikacyjnego dla wszystkich przypadków paszportów roślin wydawa
nych dla tych roślin przeznaczonych do sadzenia w celu zwiększenia szybkiej identyfikowalności tych roślin. 

(7) Rozporządzenie (UE) 2016/2031, rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2313 (3) i niniejsze rozporządze
nie ustanawiają zbiór nowych przepisów dotyczących stosowania i treści paszportów roślin. Z tego powodu dyrek
tywa Komisji 92/105/EWG (4) staje się nieaktualna i powinna zostać uchylona. 

(1) Dz.U. L 317 z 23.11.2016, s. 4. 
(2) 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). 

(3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2313 z dnia 13 grudnia 2017 r. określające specyfikacje dotyczące formatu pasz
portu roślin służącego przemieszczaniu na terytorium Unii oraz paszportu roślin służącego wprowadzaniu do strefy chronionej i prze
mieszczaniu w niej (Dz.U. L 331 z 14.12.2017, s. 44). 

(4) Dyrektywa Komisji 92/105/EWG z dnia 3 grudnia 1992 r. ustanawiająca stopień normalizacji w odniesieniu do „paszportów” roślin 
używanych przy przemieszczaniu niektórych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów w obrębie Wspólnoty i ustanawia
jąca szczegółowe procedury dotyczące wydawania takich „paszportów” roślin oraz warunki i szczegółowe procedury dotyczące ich 
wymiany (Dz.U. L 4 z 8.1.1993, s. 22). 
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(8) Aby podmioty profesjonalne i właściwe organy miały wystarczająco dużo czasu na dostosowanie się do tych wymo
gów, niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie od dnia 31 grudnia 2021 r. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Rodzaje i gatunki roślin przeznaczonych do sadzenia, które nie są zwolnione z wymogu dotyczącego kodu 
identyfikacyjnego w paszportach roślin 

Zwolnienie z wymogu dotyczącego kodu identyfikacyjnego w paszportach roślin na potrzeby przemieszczania na terytorium 
Unii, o którym mowa w art. 83 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE) 2016/2031, nie ma zastosowania do rodzajów i gatun
ków roślin przeznaczonych do sadzenia wymienionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Uchylenie dyrektywy 92/105/EWG 

Dyrektywa 92/105/EWG traci moc. 

Artykuł 3 

Wejście w życie i data rozpoczęcia stosowania 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 31 grudnia 2021 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 26 listopada 2020 r.  

W imieniu Komisji 
Ursula VON DER LEYEN 

Przewodnicząca     
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ZAŁĄCZNIK 

Rodzaje i gatunki roślin przeznaczonych do sadzenia, które nie są zwolnione z wymogu dotyczą
cego kodu identyfikacyjnego w paszportach roślin 

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona: 

— Cytrus 

— Coffea 

— Lavandula dentata L. 

— Nerium oleander L. 

— Olea europea L. 

— Polygala myrtifolia L. 

— Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb 

— Solanum tuberosum L.   
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