
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/474 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 18ης Μαρτίου 2015 

για την τροποποίησης της εκτελεστικής απόφασης 2013/92/ΕΕ της Επιτροπής για την επιτήρηση, τους 
φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τα υλικά ξύλινων συσκευασιών 

που χρησιμοποιούνται σήμερα για τη μεταφορά συγκεκριμένων εμπορευμάτων καταγωγής Κίνας 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2015) 1684] 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην 
Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της 
Κοινότητας (1), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 3 τέταρτη περίοδος, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1)  Η εκτελεστική απόφαση 2013/92/ΕΕ της Επιτροπής (2) προβλέπει την επιτήρηση, τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και 
τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τα υλικά ξύλινων συσκευασιών που χρησιμοποιούνται σήμερα για τη μεταφορά 
συγκεκριμένων εμπορευμάτων καταγωγής Κίνας. 

(2)  Η εφαρμογή της εκτελεστικής απόφασης 2013/92/ΕΕ έδειξε ότι τα υλικά ξύλινων συσκευασιών που χρησιμοποιούνται 
για τη μεταφορά συγκεκριμένων εμπορευμάτων καταγωγής Κίνας εξακολουθούν να ενέχουν φυτοϋγειονομικό κίνδυνο 
για την Ένωση. Ως εκ τούτου, η εν λόγω απόφαση θα πρέπει να εξακολουθήσει να ισχύει μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017. 

(3)  Φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι από τα κράτη μέλη έδειξαν ότι τα υλικά ξύλινων συσκευασιών που χρησιμοποιούνται για τη 
μεταφορά εμπορευμάτων από σχιστόλιθο, εφυαλωμένα κεραμικά πλακίδια και πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή 
από όχι σε κράμα χάλυβα είχαν επίσης μολυνθεί από επιβλαβείς οργανισμούς, ιδίως τον Anoplophora glabripennis 
(Motschulsky). Συνεπώς, η εκτελεστική απόφαση 2013/92/ΕΕ θα πρέπει να καλύπτει και τα εν λόγω εμπορεύματα. 

(4)  Η εκτελεστική οδηγία 2014/78/ΕΕ της Επιτροπής (3) διέγραψε το σημείο 8 του τμήματος I του μέρους Α του 
παραρτήματος IV της οδηγίας 2000/29/ΕΚ. Ως εκ τούτου, οι αναφορές στο εν λόγω σημείο 8 στα άρθρα 3 και 4 της 
εκτελεστικής απόφασης 2013/92/ΕΕ θα πρέπει να διαγραφούν. 

(5)  Η εμπειρία δείχνει ότι ένας φυτοϋγειονομικός έλεγχος με ελάχιστη συχνότητα 15 % είναι επαρκής, λαμβανομένου 
υπόψη του φυτοϋγειονομικού κινδύνου κάθε εμπορεύματος που καλύπτεται από την παρούσα απόφαση, καθώς και την 
ανάγκη να εξασφαλιστεί μια πιο αναλογική κατανομή των πόρων για τον αποτελεσματικό και αποδοτικό έλεγχο όλων 
των εμπορευμάτων με ισότιμο τρόπο. Κατά κανόνα, για ορισμένα εμπορεύματα η συχνότητα των φυτοϋγειονομικών 
ελέγχων θα πρέπει να μειωθεί από 90 % σε 15 %. 

(6)  Η εμπειρία δείχνει ότι, για να παρασχεθούν λεπτομερέστερα στοιχεία για τις κατασχέσεις που καταγράφονται για τα 
υλικά ξύλινων συσκευασιών στην κινεζική εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν τις 
πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ταυτοποίηση των πηγών μη αξιόπιστης σήμανσης και τους λόγους για τους 
οποίους μια σήμανση θεωρείται εσφαλμένη. 

(7)  Προκειμένου να υπάρξει συνέπεια όσον αφορά τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους που πραγματοποιούνται κατά την 
περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2014 έως τις 31 Μαρτίου 2015 και την κοινοποίησή τους, είναι σκόπιμο να 
προβλεφθεί μεταβατική ρύθμιση για την εν λόγω περίοδο. 
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(1) ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1. 
(2) Εκτελεστική απόφαση 2013/92/ΕΕ της Επιτροπής, της 18ης Φεβρουαρίου 2013, για την επιτήρηση, τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και τα 

μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τα υλικά ξύλινων συσκευασιών που χρησιμοποιούνται σήμερα για τη μεταφορά συγκεκριμένων εμπορευμάτων 
καταγωγής Κίνας (ΕΕ L 47 της 20.2.2013, σ. 74). 

(3) Εκτελεστική οδηγία 2014/78/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την τροποποίηση των παραρτημάτων I, ΙΙ, ΙΙΙ, IV και V της οδηγίας 
2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και 
κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (ΕΕ L 183 της 24.6.2014, σ. 23). 



(8)  Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, 
τροφίμων και ζωοτροφών, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1 

Η εκτελεστική απόφαση 2013/92/ΕΕ τροποποιείται ως εξής:  

1) Το άρθρο 3 πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Το υλικό ξύλινων συσκευασιών για τα φορτία των συγκεκριμένων εμπορευμάτων υπόκειται στους φυτοϋγειονομικούς 
ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 13α παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο iii) της οδηγίας 2000/29/ΕΚ υπό την 
ελάχιστη συχνότητα που αναφέρεται στο παράρτημα I της παρούσας απόφασης, για να επιβεβαιωθεί ότι το υλικό ξύλινων 
συσκευασιών πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο σημείο 2 του κεφαλαίου Ι του μέρους Α του παραρτήματος IV της 
οδηγίας 2000/29/ΕΚ.».  

2) Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Άρθρο 4 

Μέτρα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 

Όταν οι φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι που αναφέρονται στο άρθρο 3 δείχνουν ότι το σημείο 2 του κεφαλαίου I του μέρους Α 
του παραρτήματος IV της οδηγίας 2000/29/ΕΚ δεν έχει τηρηθεί ή ότι το υλικό ξύλινων συσκευασιών έχει μολυνθεί από 
επιβλαβείς οργανισμούς που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος I της εν λόγω οδηγίας, το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος εφαρμόζει αμέσως ένα από τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 13γ παράγραφος 7 της εν λόγω οδηγίας 
στο υλικό ξύλινων συσκευασιών που δεν πληροί τις προδιαγραφές.».  

3) Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Άρθρο 5 

Κοινοποίηση 

Με την επιφύλαξη της οδηγίας 94/3/ΕΚ της Επιτροπής (*), τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τον αριθμό και τα 
αποτελέσματα των φυτοϋγειονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 της παρούσας απόφασης 
χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα κοινοποίησης του παραρτήματος II έως τις 31 Ιουλίου 2016 για την περίοδο από την 
1η Απριλίου 2015 έως τις 31 Μαρτίου 2016, και έως τις 31 Ιουλίου 2017 για την περίοδο από την 1η Απριλίου 2016 
έως τις 31 Μαρτίου 2017.  

(*) Οδηγία 94/3/ΕΚ της Επιτροπής, της 21ης Ιανουαρίου 1994, περί θεσπίσεως διαδικασίας για γνωστοποίηση 
παρακράτησης αποστελλόμενου εμπορεύματος ή επιβλαβούς οργανισμού προελεύσεως τρίτων χωρών εξαιτίας άμεσου 
κινδύνου φυτοΰγειονομικού χαρακτήρα (ΕΕ L 32 της 5.2.1994, σ. 37).».  

4) Στο άρθρο 7, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο: 

«Τα άρθρα 1 έως 4 ισχύουν έως τις 31 Μαρτίου 2017.».  

5) Τα παραρτήματα I και II τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης. 

Άρθρο 2 

Όσον αφορά τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους που πραγματοποιούνται κατά την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2014 έως 
τις 31 Μαρτίου 2015 και την κοινοποίηση του αριθμού και των αποτελεσμάτων αυτών, η εκτελεστική απόφαση 2013/92/ΕΕ 
της Επιτροπής εξακολουθεί να ισχύει ως είχε πριν από την τροποποίησή της από την παρούσα απόφαση. 
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Άρθρο 3 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. 

Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2015. 

Για την Επιτροπή 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Μέλος της Επιτροπής  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Το παράρτημα I της εκτελεστικής απόφασης 2013/92/ΕΕ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 

Κωδικός συνδυα
σμένης ονοματολο

γίας 
Περιγραφή 

Συχνότητα των 
φυτοϋγειονομικών 

ελέγχων (%) 

2514 00 00 Σχιστόλιθος, έστω και χοντρικά κατεργασμένος ή απλά κομμένος, με πριόνι ή άλ
λον τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου 

15 

2515 Μάρμαρα, τραβερτίνες, βελγικοί ασβεστόλιθοι και άλλοι ασβεστόλιθοι για πελέ
κημα ή χτίσιμο, φαινομενικής πυκνότητας ίσης ή ανώτερης του 2,5, και αλάβα
στρο, έστω και χοντρικά κατεργασμένα ή απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλον τρόπο, 
σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου 

15 

2516 Γρανίτης, πορφυρίτης, βασάλτης, ψαμμίτης και άλλες πέτρες για πελέκημα ή χτί
σιμο, έστω και χοντρικά κατεργασμένα ή απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλον τρόπο 
σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου 

15 

6801 00 00 Κυβόλιθοι για λιθόστρωτα δρόμων, κράσπεδα πεζοδρομίων και πλάκες για στρώ
σιμο, από φυσικές πέτρες (άλλες από αυτές του σχιστόλιθου) 

15 

6802 Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική (άλλες από αυτές του σχι
στόλιθου) επεξεργασμένες και τεχνουργήματα από τις πέτρες αυτές, με εξαίρεση 
εκείνες της κλάσης 6801· κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, από φυ
σικές πέτρες (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο σχιστόλιθος), έστω και πάνω σε 
υπόθεμα· κόκκοι, μικρά θραύσματα και σκόνες από φυσικές πέτρες (στις οποίες πε
ριλαμβάνεται και ο σχιστόλιθος), τεχνητά χρωματισμένα 

15 

6803 00 Σχιστόλιθος φυσικός κατεργασμένος και τεχνουργήματα από φυσικό ή συσσωμα
τωμένο σχιστόλιθο 

15 

6908 Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης, υαλογανωμένα ή σμαλτωμένα, από κε
ραμευτική ύλη· κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, υαλογανωμένα ή 
σμαλτωμένα, από κεραμευτική ύλη, έστω και σε υπόθεμα 

15 

7210 Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 
600 mm ή περισσότερο, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα 

15»   
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Το παράρτημα II της εκτελεστικής απόφασης 2013/92/ΕΕ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Έκθεση σχετικά με τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους εισαγωγών υλικών ξύλινων συσκευασιών κάθε φορτίου των συγκεκριμένων εμπορευμάτων, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της 
Κίνας. 

Περίοδος αναφοράς: 

Κράτος μέλος που υποβάλλει την έκθεση: 

Σημεία εισόδου που συμμετέχουν: Τόπος ελέγχου: αριθμός επιθεωρήσεων στον τόπο προορισμού: 
αριθμός επιθεωρήσεων στο σημείο εισόδου:  

Κωδικός συν
δυασμένης 

ονοματολο
γίας: 

2514 00 00 

Κωδικός συν
δυασμένης 

ονοματολο
γίας: 2515 

Κωδικός συν
δυασμένης 

ονοματολο
γίας: 2516 

Κωδικός συν
δυασμένης 

ονοματολο
γίας: 

6801 00 00 

Κωδικός συν
δυασμένης 

ονοματολο
γίας: 6802 

Κωδικός συν
δυασμένης 

ονοματολογίας 
6803 00 

Κωδικός συν
δυασμένης 

ονοματολογίας 
6908 

Κωδικός συν
δυασμένης 

ονοματολογίας 
7210 

Αριθ. εισερχόμενων φορτίων που εισέρχο
νται στην ΕΕ από το κράτος μέλος που υπο
βάλλει την έκθεση         

Αριθ. επιθεωρημένων φορτίων         

Εκ των οποίων αριθ. φορτίων με συμμορ
φούμενα υλικά για ξύλινες συσκευασίες         

Εκ των οποίων αριθ. φορτίων που κατασχέ
θηκαν με μη συμμορφούμενα υλικά για ξύλι
νες συσκευασίες         

—  Εκ των οποίων, με επιβλαβή οργανισμό 
και χωρίς συμμορφούμενο σήμα ISPM15 
(αναφέρατε κατανομή ανά επιβλαβή ορ
γανισμό και εάν το σήμα λείπει ή είναι 
ανακριβές) (1)         
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—  Εκ των οποίων, με επιβλαβή οργανισμό 
και συμμορφούμενο σήμα ISPM15 (ανα
φέρατε κατανομή ανά επιβλαβή οργανι
σμό) 

Αναφέρατε τον κωδικό χώρας, τον κωδικό 
παραγωγού/παρόχου της αγωγής και τον κω
δικό αγωγής του (των) σήματος(-ων) 
ISPM 15                 

—  Εκ των οποίων, χωρίς συμμορφούμενο 
σήμα ISPM15 μόνο (αναφέρατε την κα
τανομή μεταξύ σήματος που λείπει και 
εσφαλμένου σήματος) (1)         

(1)  Κατά περίπτωση, αναφέρατε τους λόγους για τους οποίους τα σήματα ISPM15 θεωρήθηκαν εσφαλμένα (είδος, μέθοδος εφαρμογής κ.λπ.)»   
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	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/474 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Μαρτίου 2015 για την τροποποίησης της εκτελεστικής απόφασης 2013/92/ΕΕ της Επιτροπής για την επιτήρηση, τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τα υλικά ξύλινων συσκευασιών που χρησιμοποιούνται σήμερα για τη μεταφορά συγκεκριμένων εμπορευμάτων καταγωγής Κίνας [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2015) 1684] 

