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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1770 НА КОМИСИЯТА
от 26 ноември 2020 година
относно типовете и видовете растения за засаждане, които не са освободени от изискването за код за
проследяване в растителния паспорт съгласно Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент
и на Съвета, и за отмяна на Директива 92/105/ЕИО на Комисията

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за защитните
мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС)
№ 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/ЕИО, 74/647/ ЕИО, 93/85/ ЕИО,
98/57/ЕО, 2000/29/ЕО, 2006/91/ЕО и 2007/33/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 83, параграф 3 от него,
като има предвид, че:
(1)

С Регламент (ЕС) 2016/2031 се определят правилата относно съдържанието и формàта на растителния паспорт,
необходим при движението на растения, растителни продукти и други обекти в рамките на територията на Съюза и
при тяхното въвеждане и движение в рамките на защитени зони.

(2)

Растителният паспорт за движение в рамките на територията на Съюза съдържа код за проследяване, освен за
определени растения за засаждане, които са готови за продажба на краен потребител. Изключението не се прилага за
типовете и видовете растения за засаждане, които Комисията включва в съответен списък.

(3)

По отношение на някои растения за засаждане се прилагат мерки на Съюза, приети съгласно член 28 или член 30 от
Регламент (ЕС) 2016/2031 във връзка с конкретни вредители. Някои от тези растения за засаждане, по-специално
тези, за които е известно, че са по-податливи на нападение или зараза с посочените конкретни вредители, или които
са били заловени на вътрешния пазар поради нападение от посочените конкретни вредители или заразяване с тях,
могат да допринесат за разпространението на тези вредители в рамките на Съюза и по този начин да увеличат
потенциала им да окажат силно и дългосрочно отрицателно въздействие върху съответните растения за засаждане.

(4)

За някои растения за засаждане с произход от Съюза се прилагат специални изисквания по отношение на определени
карантинни вредители от значение за Съюза в съответствие с член 41, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и
член 8, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 на Комисията (2). Тези растения за засаждане могат
да допринесат за разпространението на въпросните вредители в рамките на Съюза и по този начин да увеличат
потенциала им да окажат силно и дългосрочно отрицателно въздействие върху съответните растения за засаждане.

(5)

Някои такива растения за засаждане са били заловени по време на движението им в рамките на Съюза, защото са били
гостоприемници на карантинни вредители от значение за Съюза.

(6)

Поради това е целесъобразно във всички случаи, в които за такива растения за засаждане са издадени растителни
паспорти, да се изисква код за проследяване, за да се подобри бързата проследимост на тези растения.

(7)

С Регламент (ЕС) 2016/2031, Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2313 на Комисията (3) и настоящия регламент се
установява набор от нови правила относно използването и съдържанието на растителните паспорти. По тази причина
Директива 92/105/ЕИО на Комисията (4) става неактуална и следва да бъде отменена.

(1) ОВ L 317, 23.11.2016 г., стр. 4.
(2) Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 на Комисията от 28 ноември 2019 г. за установяване на еднакви условия за изпълнението на
Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за отмяна на
Регламент (ЕО) № 690/2008 на Комисията и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2019 на Комисията (ОВ L 319,
10.12.2019 г., стр. 1).
(3) Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2313 на Комисията от 13 декември 2017 г. за установяване на спецификациите за формата на
растителния паспорт за движение в рамките на територията на Съюза и на растителния паспорт за въвеждане и движение в рамките на
защитена зона (ОВ L 331, 14.12.2017 г., стр. 44).
(4) Директива 92/105/ЕИО на Комисията от 3 декември 1992 г. относно установяване на степен на стандартизация за фитосанитарните
паспорти за използване при движението на някои растения, растителни продукти или други предмети вътре в Общността и за
определяне на условията и реда за издаването на такива фитосанитарни паспорти, както и във връзка с условията и подробните
процедури за тяхната смяна (ОВ L 4, 8.1.1993 г., стр. 22).
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(8)

С цел професионалните оператори и компетентните органи да разполагат с достатъчно време да се приспособят към
тези изисквания, настоящият регламент следва да се прилага от 31 декември 2021 г.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по
растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Типове и видове растения за засаждане, които не са освободени от изискването за код за проследяване в
растителния паспорт
Освобождаването от изискването за посочване на код за проследяване в растителните паспорти за движение в рамките на
територията на Съюза, предвидено в член 83, параграф 2, алинея втора от Регламент (ЕС) 2016/2031, не се прилага за
типовете и видовете растения за засаждане, изброени в приложението към настоящия регламент.
Член 2
Отмяна на Директива 92/105/ЕИО
Директива 92/105/ЕИО се отменя.
Член 3
Влизане в сила и дата на прилагане
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския
съюз.
Той се прилага от 31 декември 2021 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 26 ноември 2020 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Типове и видове растения за засаждане, които не са освободени от изискването за код за
проследяване в растителния паспорт
Растения за засаждане, различни от семена, принадлежащи към:
— Citrus
— Coffea
— Lavandula dentata L.
— Nerium oleander L.
— Olea europea L.
— Polygala myrtifolia L.
— Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb
— Solanum tuberosum L.

27.11.2020 г.

