
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1825 

z dnia 2 grudnia 2020 r. 

zmieniające art. 7 i 8 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 w odniesieniu do 
tymczasowych środków w przypadku wprowadzania lub przemieszczania na terytorium Unii 

niektórych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów 

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 (1), w szczególności jego art. 40 ust. 2 i art. 41 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W art. 7 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/2072 (2) w związku z załącznikiem VI do tego rozpo
rządzenia ustanowiono wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, których wprowadzanie na tery
torium Unii jest zakazane, łącznie z państwami trzecimi, grupami państw trzecich lub określonymi obszarami pań
stw trzecich, do których ma zastosowanie zakaz, jak przewidziano w art. 40 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/2031. 

(2) W art. 8 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 w związku z załącznikiem VII do tego rozporządze
nia ustanowiono wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów pochodzących z państw trzecich, oraz 
odpowiednie wymogi szczególne dotyczące ich wprowadzania na terytorium Unii, jak przewidziano w art. 41 
ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/2031. 

(3) Ponadto w art. 8 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 w związku z załącznikiem VIII do tego roz
porządzenia ustanowiono wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów pochodzących z terytorium 
Unii, łącznie z odpowiednimi wymogami szczególnymi dotyczącymi ich przemieszczania na terytorium Unii, jak 
przewidziano w art. 41 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/2031. 

(4) Od czasu przyjęcia rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 stało się jasne, że w niektórych wyjątkowych 
przypadkach konieczne jest przyjęcie – na podstawie art. 28 ust. 1, art. 30 ust. 1, art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 2, 
art. 42 ust. 3 i 4 lub art. 49 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/2031 – określonych aktów wykonawczych ustanawia
jących tymczasowe zakazy lub wymogi szczególne dotyczące wprowadzania lub przemieszczania na terytorium 
Unii niektórych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów w celu przeciwdziałania szczególnym zagro
żeniom fitosanitarnym, które nie zostały jeszcze w wystarczającym stopniu ocenione. Pozwoli to na dalszą ocenę 
zagrożeń fitosanitarnych, których dotyczą te zakazy lub wymogi szczególne, w celu określenia ich statusu fitosani
tarnego. 

(5) W związku z tym art. 7 i 8 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 powinny zawierać zapis, że odpowied
nie zakazy lub wymogi szczególne mają zastosowanie bez uszczerbku dla tych aktów. 

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/2072. 

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

(1) 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 (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). 
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PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Zmiana rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2019/2072 wprowadza się następujące zmiany: 

1. W art. 7 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Akapit pierwszy stosuje się bez uszczerbku dla wszelkich innych aktów ustanawiających zakazy o charakterze tymcza
sowym, przyjętych na podstawie art. 40 ust. 2, art. 42 ust. 3 lub art. 49 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/2031 i doty
czących wprowadzania na terytorium Unii niektórych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów w celu 
przeciwdziałania szczególnym zagrożeniom fitosanitarnym, które nie zostały jeszcze w pełni ocenione.”. 

2. W art. 8 wprowadza się następujące zmiany: 

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

„Akapit pierwszy stosuje się bez uszczerbku dla wszelkich innych aktów ustanawiających wymogi szczególne, przyję
tych na podstawie art. 41 ust. 2, art. 42 ust. 4 lub art. 49 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/2031 i dotyczących wprowa
dzania na terytorium Unii niektórych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów w celu przeciwdziałania 
szczególnym zagrożeniom fitosanitarnym, które nie zostały jeszcze w pełni ocenione.”. 

b) w ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Akapit pierwszy stosuje się bez uszczerbku dla wszelkich innych aktów ustanawiających wymogi szczególne, przyję
tych na podstawie art. 28 ust. 1, art. 30 ust. 1, art. 41 ust. 2, art. 42 ust. 4 lub art. 49 ust. 1 rozporządzenia (UE) 
2016/2031 i dotyczących przemieszczania na terytorium Unii niektórych roślin, produktów roślinnych lub innych 
przedmiotów w celu przeciwdziałania szczególnym zagrożeniom fitosanitarnym, które nie zostały jeszcze w pełni oce
nione.”. 

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 2 grudnia 2020 r.  

W imieniu Komisji 
Ursula VON DER LEYEN 

Przewodnicząca     
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