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SMĚRNICE KOMISE 2008/109/ES
ze dne 28. listopadu 2008,
kterou se mění příloha IV směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání
organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich
rozšiřování na území Společenství
údaje z výzkumu týkající se fytosanitárního rizika, které
představuje přítomnost kůry na dřevěném obalovém
materiálu. TPFQ dospěl k závěru, že existují technické
důvody pro požadavek, aby dřevěný obalový materiál
používaný v mezinárodním obchodě byl prostý kůry
a byla přesně určena míra tolerance přítomnosti malých
zbytků kůry tak, aby fytosanitární riziko bylo udržováno
na přijatelné úrovni, a takový požadavek by měl být
zahrnut v revidovaném standardu ISPM č. 15.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000
o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých
rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti
jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na čl. 14
druhý pododstavec písm. d) uvedené směrnice,

(5)

Aby území Společenství bylo chráněno před zavlékáním
škodlivých organismů, měly by být požadavky Společen
ství ohledně přítomnosti kůry na dřevěném obalovém
materiálu uvedeny ve shodu s technickými závěry
TPFQ, aniž by se vyčkávalo na přijetí revidovaného stan
dardu ISPM č. 15 Komisí pro fytosanitární opatření IPPC.

(6)

Je proto vhodné upravit požadavek na odkornění podle
uvedené technicky odůvodněné míry tolerance přítom
nosti kůry.

(7)

Příloha IV směrnice 2000/29/ES by proto měla být odpo
vídajícím způsobem změněna.

(8)

Požadavek, aby se dřevěný obalový materiál vyráběl
z odkorněné kulatiny, obsažený ve směrnici Komise
2006/14/ES (3), kterou se mění příloha IV směrnice
2000/29/ES, se použije od 1. ledna 2009. Je proto
nutné, aby se opatření této směrnice použila rovněž od
1. ledna 2009. Aby se však třetím zemím umožnilo
provést nezbytné úpravy, je vhodné stanovit, aby se
požadavek týkající se odkornění použil od 1. července
2009.

(9)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se
stanoviskem Stálého rostlinolékařského výboru,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

(2)

Příloha IV směrnice 2000/29/ES stanoví zvláštní poža
davky na dřevěný obalový materiál a dřevo používané
pro podkládání nebo podpírání nedřevěného nákladu
dovážené
do
Společenství.
Ty
vycházejí
z Mezinárodního standardu FAO pro fytosanitární
opatření (ISPM) č. 15 „Pokyny pro regulaci dřevěného
obalového materiálu v mezinárodním obchodu“ (2).

Kromě požadavků schválených podle standardu ISPM č.
15 obsahuje příloha IV směrnice 2000/29/ES požadavek,
aby se dovážený dřevěný obalový materiál vyráběl
z odkorněného dřeva. Použití uvedeného požadavku
o odkorněném dřevu bylo dvakrát odloženo.

(3)

Společenství požádalo, aby byl standard ISPM č. 15
přezkoumán s cílem zahrnout požadavek, který by
reagoval na obavy Společenství ohledně rizika, které
představuje přítomnost kůry na dřevěném obalovém
materiálu v mezinárodním obchodě.

(4)

Technický panel pro lesní karanténu (dále jen „TPFQ“)
ustavený pod záštitou Mezinárodní úmluvy o ochraně
rostlin (dále jen „IPPC“) a složený z mezinárodně uzná
vaných lesnických odborníků nyní zhodnotil dostupné

(1) Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.
(2) ISPM č. 15, březen 2002, FAO, Řím.

(3) Úř. věst. L 34, 7.2.2006, s. 24.
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PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1
Příloha IV směrnice 2000/29/ES se mění v souladu se zněním
přílohy této směrnice.
Článek 2
1.
Členské státy přijmou a zveřejní nejpozději do 31. prosince
2008 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu
s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění
a srovnávací tabulku uvedených předpisů a této směrnice.
Použijí tyto předpisy ode dne 1. ledna 2009.
Předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto
směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním
vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
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2.
Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení
vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působ
nosti této směrnice.
Článek 3
Tato směrnice vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.
Článek 4
Tato směrnice je určena členským státům.
V Bruselu dne 28. listopadu 2008.
Za Komisi
Androulla VASSILIOU

členka Komise
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PŘÍLOHA
Příloha IV část A kapitola I směrnice 2000/29/ES se mění takto:
1) bod 2 se nahrazuje tímto:
„2. Dřevěný obalový materiál v podobě beden, bedniček, přepravek,
sudů a podobných obalů, palet, ohradových palet a jiných
přepravních podložek, nástavných rámů palet, použitý
k přepravě předmětů různého druhu, kromě surového dřeva
o tloušťce 6 mm nebo menší a dřeva zpracovaného pomocí
klihu, tepla a tlaku či jejich kombinací, pocházející ze třetích
zemí kromě Švýcarska.

Dřevěný obalový materiál musí:
— být prostý kůry s výjimkou libovolného počtu jednotlivých zbytků
kůry, jejichž šířka (při libovolné délce) nesmí přesahovat tři centi
metry nebo, pokud jsou širší než tři centimetry, nesmí mít plochu
převyšující 50 centimetrů čtverečních, a
— být podroben jednomu ze schválených ošetření stanovených
v příloze I Mezinárodního standardu FAO pro fytosanitární opatření
č. 15 ‚Pokyny pro regulaci dřevěného obalového materiálu
v mezinárodním obchodu‘ a
— být opatřen označením podle v přílohy II Mezinárodního standardu
FAO pro fytosanitární opatření č. 15 ‚Pokyny pro regulaci dřevěného
obalového materiálu v mezinárodním obchodu‘, které potvrzuje, že
dřevěný obalový materiál byl podroben schválenému fytosanitár
nímu ošetření.
První odrážka se použije až od 1. července 2009.“

2) bod 8 se nahrazuje tímto:
„8. Dřevo používané pro zaklínění nebo podepření nákladu neobsa
hujícího dřevo, včetně toho, které si nezachovalo svůj přirozený
oblý povrch, kromě surového dřeva o tloušťce 6 mm nebo menší
a dřeva zpracovaného pomocí klihu, tepla a tlaku či jejich kombi
nací, pocházející ze třetích zemí kromě Švýcarska.

Dřevo musí:
— být prosté kůry s výjimkou libovolného počtu jednotlivých zbytků
kůry, jejichž šířka (při libovolné délce) nesmí přesahovat tři centi
metry nebo, pokud jsou širší než tři centimetry, nesmí mít plochu
převyšující 50 centimetrů čtverečních, a
— být podrobeno jednomu ze schválených ošetření stanovených
v příloze I Mezinárodního standardu FAO pro fytosanitární opatření
č. 15 ‚Pokyny pro regulaci dřevěného obalového materiálu
v mezinárodním obchodu‘ a
— být opatřeno označením podle přílohy II Mezinárodního standardu
FAO pro fytosanitární opatření č. 15 ‚Pokyny pro regulaci dřevěného
obalového materiálu v mezinárodním obchodu‘, které potvrzuje, že
dřevo bylo podrobeno schválenému fytosanitárnímu ošetření.
První odrážka se použije až od 1. července 2009.“

