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Nazwa materiału/Opis informacji

W dniu 14.08.2018 r. w Dzienniku Urzędowym UE L 205 opublikowana została
decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1137 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie
nadzoru, kontroli zdrowia roślin i środków, które należy podejmować w odniesieniu
do drewnianych materiałów opakowaniowych stosowanych w transporcie towarów
pochodzących z niektórych państw trzecich.
Zgodnie z ww. decyzją, drewniany materiał opakowaniowy stosowany w
przypadku dostaw określonych towarów powinien podlegać regularnym kontrolom
zdrowia roślin. Państwa członkowskie powinny ustalić wskaźnik drewnianego
materiału opakowaniowego stosowanego w transporcie określonych towarów,
który podlega regularnym kontrolom zdrowia roślin. W celu zapewnienia, aby
kontrolowana próba była reprezentatywna, wskaźnik ten nie powinien być niższy
niż 1 % przywożonego drewnianego materiału opakowaniowego określonych
towarów.
W celu zapewnienia, aby swobodny przepływ drewnianych materiałów
opakowaniowych, jak również określonych towarów w obrębie terytorium Unii nie
stwarzał zagrożeń fitosanitarnych, do momentu zakończenia kontroli zdrowia roślin
powinny one podlegać przepisom unijnym dotyczącym nadzoru.
1.

Kontrole zdrowia roślin powinny odbywać się w miejscu wprowadzenia na
terytorium Unii lub w miejscu przeznaczenia zatwierdzonym do tego celu przez
odpowiedzialny organ urzędowy, aby zapewnić prowadzenie takich kontroli w
najbardziej odpowiednich obiektach.
Na mocy ww. decyzji, drewniany materiał opakowaniowy każdej dostawy towarów
wymienionych w załączniku do decyzji, pochodzących z Chin i Białorusi od
momentu wejścia w obszar celny Unii podlega nadzorowi celnemu oraz nadzorowi
odpowiedzialnych organów urzędowych (Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i
Nasiennictwa).
Drewniany materiał opakowaniowy i określone towary można poddać wyłącznie
jednej z procedur celnych określonych w art. 5 pkt 16 lit. a) i b) rozporządzenia
(UE) nr 952/2013 (tj. procedurze dopuszczenia do obrotu oraz procedurom
specjalnym) , z wyjątkiem procedur specjalnych, o których mowa w art. 210 lit. a) i
b) tego rozporządzenia(tj. tranzytu i składowania), jedynie w przypadku, gdy
zakończono kontrole zdrowia roślin.
Decyzja zawiera załącznik określający towary, podpierane, chronione lub
przenoszone przy pomocy drewnianego materiału opakowaniowego, do których
ma zastosowanie ww. kontrola zdrowotności i obowiązki z nią związane.
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