Europos Sąjungos

oficialusis leidinys
★
★
★

★ ★ ★

★ ★ ★

L2

★
★
★

61 metai
Leidimas
lietuvių kalba

Teisės aktai

2018 m. sausio 5 d.

Turinys

II

Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI
★

2018 m. sausio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/3, kuriuo nustatomi
2018 m. ir 2019 m. ribiniai kiekiai, kad būtų galima taikyti papildomus importo muitus tam
tikriems vaisiams ir daržovėms .........................................................................................

1

SPRENDIMAI
★

★

2017 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/4 dėl pozicijos, kurios Europos
Sąjungos vardu turi būti laikomasi EEE jungtiniame komitete dėl EEE jungtinio komiteto darbo
tvarkos taisyklių dalinio pakeitimo ....................................................................................

5

2018 m. sausio 3 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/5, kuriuo dėl Epitrix
cucumeris (Harris), Epitrix Papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) ir Epitrix tuberis (Gentner)
požymių ir atitinkamų demarkacinių zonų nustatymo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo
sprendimas 2012/270/ES (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 8788) ............................................... 11

Klaidų ištaisymas
★

2017 m. gegužės 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/841, kuriuo dėl veikliųjų
medžiagų alfa cipermetrino, Ampelomyces quisqualis (padermė AQ 10), benalaksilo, bentazono,
bifenazato, bromoksinilo, etilkarfentrazono, chlorprofamo, ciazofamido, desmedifamo,
dikvato, DPX KE 459 (metilflupirsulfurono), etoksazolio, famoksadono, fenamidono, flumioksazino, foramsulfurono, Gliocladium catenulatum (padermė J1446), imazamokso, imazosulfurono, izoksaflutolo, laminarino, metalaksilo-M, metoksifenozido, milbemektino, oksasulfurono, pendimetalino, fenmedifamo, pimetrozino, s-metolachloro ir trifloksistrobino
patvirtinimo galiojimo pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES)
Nr. 540/2011, klaidų ištaisymas (OL L 125, 2017 5 18) .......................................................... 14

(Tęsinys antrajame viršelyje)

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą
laikotarpį.
Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

★

2017 m. gegužės 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/842, kuriuo pagal
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų
pateikimo į rinką pratęsiamas nedidelės rizikos veikliosios medžiagos Coniothyrium minitans
(padermė CON/M/91-08) patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo
reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas, klaidų ištaisymas (OL L 125, 2017 5 18) ...................... 15

2018 1 5

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

II
(Ne teisėkūros procedūra priimami aktai)

REGLAMENTAI
KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/3
2018 m. sausio 4 d.
kuriuo nustatomi 2018 m. ir 2019 m. ribiniai kiekiai, kad būtų galima taikyti papildomus importo
muitus tam tikriems vaisiams ir daržovėms
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo
nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72,
(EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 183 straipsnio pirmos pastraipos b punktą,
kadangi:
(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/892 (2) 39 straipsnyje nustatyta, kad Reglamento (ES)
Nr. 1308/2013 182 straipsnio 1 dalyje nurodytas papildomas importo muitas gali būti taikomas to reglamento
VII priede išvardytiems produktams ir nustatytais laikotarpiais. Papildomas importo muitas taikomas, jei bet
kuriuo tame priede nustatytu taikymo laikotarpiu bet kurio iš tame priede išvardytų produktų, išleistų į laisvą
apyvartą, kiekis viršija tam produktui nustatytą ribinį metinį importo kiekį. Papildomi importo muitai netaikomi,
kai nėra tikėtina, kad importas galėtų sutrikdyti Sąjungos rinką, arba jei poveikis būtų neproporcingas siekiamam
tikslui;

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 182 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą ribiniai importo kiekiai, kai gali
būti imti taikyti papildomi importo muitai tam tikriems vaisiams ir daržovėms, paremti importo duomenimis ir
vidaus suvartojimo per trejus ankstesnius metus duomenimis. Remiantis valstybių narių pateiktais 2014, 2015 ir
2016 m. duomenimis, turėtų būti nustatyti 2018 ir 2019 metų tam tikrų vaisių ir daržovių ribiniai kiekiai;

(3)

atsižvelgiant į tai, kad Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/892 VII priede nustatytas galimų papildomų importo
muitų tam tikriems produktams taikymo laikotarpis prasideda sausio 1 d., šis reglamentas turėtų būti taikomas
nuo 2018 m. sausio 1 d., todėl turėtų įsigalioti kuo greičiau,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/892 VII priede išvardytų produktų 2018 m. ir 2019 m. ribiniai kiekiai, nurodyti
Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 182 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punkte, yra pateikti šio reglamento priede.
(1) OL L 347, 2013 12 20, p. 671.
(2) 2017 m. kovo 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/892, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(ES) Nr. 1308/2013 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (OL L 138, 2017 5 25, p. 57).
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2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.
Jis taikomas nuo 2018 m. sausio 1 d.
Jis nustoja galioti 2019 m. birželio 30 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2018 m. sausio 4 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER
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PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/892 VII priede nurodytų produktų ribiniai kiekiai ir galimi
papildomų importo muitų taikymo laikotarpiai
Nepažeidžiant Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklių, produktų aprašymas laikomas tik orientaciniu.
Taikant šį priedą Papildomų importo muitų taikymo sritis nustatoma atsižvelgiant į KN kodų, galiojančių šio reglamento
priėmimo metu, apimtį.
Taikymo laikotarpis
Eilės Nr.

KN kodas

Produktų aprašymas
2018 m.

78.0015

0702 00 00

Pomidorai

78.0020
78.0065

Nuo birželio 1 d. iki
rugsėjo 30 d.
Nuo spalio 1 d.

0707 00 05

Agurkai

78.0075

2019 m.

Ribinis
kiekis
(tonomis)

39 326

iki gegužės 31 d.

Nuo gegužės 1 d. iki
spalio 31 d.

483 376
26 505

Nuo lapkričio 1 d.

iki balandžio 30 d.
iki birželio 30 d.

78.0085

0709 91 00

Artišokai

Nuo lapkričio 1 d.

78.0100

0709 93 10

Cukinijos

Nuo sausio 1 d. iki
gruodžio 31 d.

78.0110

0805 10 22

Apelsinai

Nuo gruodžio 1 d.

iki gegužės 31 d.

20 482
6 587
55 037

302 643

0805 10 24
0805 10 28
78.0120

0805 22 00

Klementinai

Nuo lapkričio 1 d.

iki vasario pabaigos

90 771

78.0130

0805 21

Mandarinai (įskaitant
tikruosius mandarinus
ir likerinius
mandarinus); vilkingai ir
panašūs citrusinių
hibridai

Nuo lapkričio 1 d.

iki vasario pabaigos

86 317

Citrinos

Nuo sausio 1 d. iki
gegužės 31 d.

32 823

Nuo birželio 1 d. iki
gruodžio 31 d.

306 804

0805 29 00

78.0155

0805 50 10

78.0160

78.0170

0806 10 10

Valgomosios vynuogės

Nuo liepos 16 d. iki
lapkričio 16 d.

78 324

78.0175

0808 10 80

Obuoliai

Nuo sausio 1 d. iki
rugpjūčio 31 d.

432 630

Nuo rugsėjo 1 d. iki
gruodžio 31 d.

39 724

Nuo sausio 1 d. iki
balandžio 30 d.

155 417

Nuo liepos 1 d. iki
gruodžio 31 d.

19 187

78.0180

78.0220

78.0235

0808 30 90

Kriaušės
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Taikymo laikotarpis
Eilės Nr.

KN kodas

Produktų aprašymas
2018 m.

2019 m.

Ribinis
kiekis
(tonomis)

78.0250

0809 10 00

Abrikosai

Nuo birželio 1 d. iki
liepos 31 d.

4 630

78.0265

0809 29 00

Vyšnios, išskyrus
rūgščiąsias vyšnias

Nuo gegužės 16 d. iki
rugpjūčio 15 d.

33 718

78.0270

0809 30

Persikai, įskaitant
nektarinus

Nuo birželio 16 d. iki
rugsėjo 30 d.

3 150

78.0280

0809 40 05

Slyvos

Nuo birželio 16 d. iki
rugsėjo 30 d.

17 254
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SPRENDIMAI
TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2018/4
2017 m. gruodžio 18 d.
dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi EEE jungtiniame komitete dėl EEE
jungtinio komiteto darbo tvarkos taisyklių dalinio pakeitimo
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 217 straipsnį,
atsižvelgdama į 1994 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2894/94 dėl Europos ekonominės erdvės
susitarimo įgyvendinimo tvarkos (1), ypač į jo 1 straipsnio 3 dalies b punkto pirmą įtrauką,
atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,
kadangi:
(1)

Europos ekonominės erdvės susitarimas (2) (toliau – EEE susitarimas) įsigaliojo 1994 m. sausio 1 d.;

(2)

2007 m. liepos 25 d. pasirašytu Susitarimu dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos dalyvavimo Europos
ekonominėje erdvėje (3) EEE susitarimo 129 straipsnio 1 dalis buvo iš dalies pakeista, į EEE susitarimo kalbų
sąrašą įtraukiant bulgarų ir rumunų kalbas;

(3)

2014 m. balandžio 11 d. pasirašytu Susitarimu dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje
erdvėje (4) (toliau – 2014 m. EEE susitarimas dėl plėtros) iš dalies pakeista EEE susitarimo 129 straipsnio 1 dalis, į
EEE susitarimo kalbų sąrašą įtraukiant kroatų kalbą;

(4)

todėl EEE jungtinio komiteto darbo tvarkos taisyklės, priimtos 1994 m. vasario 8 d. EEE jungtinio komiteto
sprendimu Nr. 1/94 (5) ir iš dalies pakeistos 2005 m. vasario 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu
Nr. 24/2005 (6), turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistos;

(5)

2014 m. EEE susitarimas dėl plėtros jį pasirašiusiose šalyse laikinai taikomas nuo 2014 m. balandžio 12 d., todėl
atitinkamas EEE jungtinio komiteto sprendimas turėtų būti taikomas laikinai, kol įsigalios 2014 m. EEE
susitarimas dėl plėtros;

(6)

todėl Sąjungos pozicija EEE jungtiniame komitete turėtų būti grindžiama pridedamais sprendimo projektais,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi EEE jungtiniame komitete dėl siūlomų EEE jungtinio komiteto darbo
tvarkos taisyklių dalinių pakeitimų, grindžiama prie šio sprendimo pridėtais EEE jungtinio komiteto sprendimų
projektais.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

OL L 305, 1994 11 30, p. 6.
OL L 1, 1994 1 3, p. 3.
OL L 221, 2007 8 25, p. 15.
OL L 170, 2014 6 11, p. 18.
OL L 85, 1994 3 30, p. 60.
OL L 161, 2005 6 23, p. 54.
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2 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2017 m. gruodžio 18 d.
Tarybos vardu
Pirmininkė
K. SIMSON
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PROJEKTAS

EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. …/2017
… m. … … d.
kuriuo iš dalies keičiamos EEE jungtinio komiteto darbo tvarkos taisyklės
EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 92 straipsnio 3 dalį,
kadangi:
(1)

2007 m. liepos 25 d. pasirašytu Susitarimu dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos dalyvavimo Europos
ekonominėje erdvėje (1) EEE susitarimo 129 straipsnio 1 dalis buvo iš dalies pakeista, į EEE susitarimo kalbų
sąrašą įtraukiant bulgarų ir rumunų kalbas;

(2)

Susitarimas dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje įsigaliojo 2011 m.
lapkričio 9 d.;

(3)

Laikantis EEE jungtinio komiteto darbo tvarkos taisyklių, kurios buvo priimtos 1994 m. vasario 8 d. EEE
jungtinio komiteto sprendimu Nr. 1/94 (2) ir iš dalies pakeistos 2005 m. vasario 8 d. EEE jungtinio komiteto
sprendimu Nr. 24/2005 (3), į kalbų sąrašą turėtų būti įtrauktos bulgarų ir rumunų kalbos. Todėl EEE jungtinio
komiteto darbo tvarkos taisyklių kalbų sąrašas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 1/94 iš dalies keičiamas taip:
1. 6 straipsnio 2 dalies tekstas pakeičiamas taip:
„EB aktų tekstai, kurie turi būti įtraukti į Susitarimo priedus pagal 102 straipsnio 1 dalį, Europos Sąjungos oficialiajame
leidinyje paskelbti anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų,
portugalų, prancūzų, rumunų, suomių, slovakų, slovėnų, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis, yra autentiški. Jie turi
būti parengti islandų ir norvegų kalbomis ir patvirtinti EEE jungtinio komiteto bei pagrįsti atitinkamais sprendimais,
nurodytais 1 dalyje.“;
2. 11 straipsnio 1 dalies tekstas pakeičiamas taip:
„EEE jungtinio komiteto sprendimai, kuriais iš dalies pakeičiami Susitarimo priedai ar protokolai, skelbiami anglų,
bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų,
rumunų, suomių, slovakų, slovėnų, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje,
o islandų ir norvegų kalbomis – EEE priede.“

2 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.
(1) OL L 221, 2007 8 25, p. 15.
(2) OL L 85, 1994 3 30, p. 60.
(3) OL L 161, 2005 6 23, p. 54.
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3 straipsnis
Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje
EEE jungtinio komiteto vardu
Pirmininkas
EEE jungtinio komiteto sekretoriai
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PROJEKTAS

EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. …/2017
… m. … … d.
kuriuo iš dalies keičiamos EEE jungtinio komiteto darbo tvarkos taisyklės
EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 92 straipsnio 3 dalį,
kadangi:
(1)

2014 m. balandžio 11 d. pasirašytu Susitarimu dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje
erdvėje (1) (toliau – 2014 m. EEE susitarimas dėl plėtros) iš dalies pakeista EEE susitarimo 129 straipsnio 1 dalis, į
EEE susitarimo kalbų sąrašą įtraukiant kroatų kalbą;

(2)

todėl į EEE jungtinio komiteto darbo tvarkos taisyklių, kurios buvo priimtos 1994 m. vasario 8 d. EEE jungtinio
komiteto sprendimu Nr. 1/94 (2), iš dalies pakeistos 2005 m. vasario 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu
Nr. 24/2005 (3) ir vėliau iš dalies pakeistos … m. … … d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. … (4), kalbų
sąrašą turėtų būti įtraukta kroatų kalba. Todėl EEE jungtinio komiteto darbo tvarkos taisyklių kalbų sąrašas turėtų
būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(3)

2014 m. EEE susitarimas dėl plėtros jį pasirašiusiose šalyse laikinai taikomas nuo 2014 m. balandžio 12 d., todėl
šis sprendimas turi būti taikomas laikinai, kol įsigalios 2014 m. EEE susitarimas dėl plėtros,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 1/94 iš dalies keičiamas taip:
1. 6 straipsnio 2 dalies tekstas pakeičiamas taip:
„EB aktų tekstai, kurie turi būti įtraukti į Susitarimo priedus pagal 102 straipsnio 1 dalį, Europos Sąjungos oficialiajame
leidinyje paskelbti anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių,
olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, suomių, slovakų, slovėnų, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis, yra autentiški.
Jie turi būti parengti islandų ir norvegų kalbomis ir patvirtinti EEE jungtinio komiteto bei pagrįsti atitinkamais
sprendimais, nurodytais 1 dalyje.“;
2. 11 straipsnio 1 dalies tekstas pakeičiamas taip:
„EEE jungtinio komiteto sprendimai, kurias iš dalies keičiami Susitarimo priedai ar protokolai, skelbiami anglų,
bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų,
rumunų, suomių, slovakų, slovėnų, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje,
o islandų ir norvegų kalbomis – EEE priede.“

2 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja … arba 2014 m. EEE susitarimo dėl plėtros įsigaliojimo dieną, vėlesnę iš šių datų.
Jis laikinai taikomas nuo 2014 m. balandžio 12 d.
(1)
(2)
(3)
(4)

OL L 170, 2014 6 11, p. 18.
OL L 85, 1994 3 30, p. 60.
OL L 161, 2005 6 23, p. 54.
OL L…
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4 straipsnis
Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje
EEE jungtinio komiteto vardu
Pirmininkas
EEE jungtinio komiteto sekretoriai
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/5
2018 m. sausio 3 d.
kuriuo dėl Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix Papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) ir Epitrix tuberis
(Gentner) požymių ir atitinkamų demarkacinių zonų nustatymo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo
sprendimas 2012/270/ES
(pranešta dokumentu Nr. C(2017) 8788)
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir
augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 16 straipsnio 3 dalies
ketvirtą sakinį,
kadangi:
(1)

nuo paskutinio Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2012/270/ES (2) pakeitimo Įgyvendinimo sprendimu (ES)
2016/1359 (3) patirtis parodė, kad paviršiniai įskilimai su nedidelėmis skylutėmis, kurias lervos išrausė po bulvių
gumbų epidermiu, yra patikimi požymiai, rodantys užkrėtimą nurodytaisiais organizmais. Todėl Įgyvendinimo
sprendimo 2012/270/ES nuostatos dėl patikrinimų, tyrimų, pranešimų ir demarkacinių priemonių turėtų būti
taikomas ne tik dėl nustatytų nurodytųjų organizmų bulvių gumbuose, bet ir dėl pastebėtų minėtų požymių, net
jei nurodytieji organizmai nenustatyti;

(2)

todėl Įgyvendinimo sprendimas 2012/270/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(3)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Įgyvendinimo sprendimo 2012/270/ES pakeitimai
Įgyvendinimo sprendimas 2012/270/ES iš dalies keičiamas taip:
1) 3 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos a punktas pakeičiamas taip:
„a) griežtą stebėseną nurodytiesiems organizmams bulvių gumbuose ir bulvių gumbų užkrėtimo šiais organizmais
požymiams nustatyti, tinkamai tikrindama bulves ir prireikus kitus augalus šeimininkus, taip pat laukus, kuriuose
tie augalai auga, ne mažesniu kaip 100 m spinduliu nuo pakavimo patalpų;“;
2) 4 straipsnis pakeičiamas taip:
„4 straipsnis
Pranešimai apie nurodytuosius organizmus ir jų tyrimai
1.
Valstybės narės kasmet savo teritorijoje atlieka oficialius tyrimus, siekdamos nustatyti nurodytuosius
organizmus bulvių gumbuose ir bulvių gumbų užkrėtimo šiais organizmais požymius ir, prireikus, kituose augaluose
šeimininkuose, įskaitant laukus, jei juose auga bulvių gumbai.
Iki kiekvienų metų balandžio 30 d. valstybės narės šių tyrimų rezultatus praneša Komisijai ir kitoms valstybėms
narėms.
(1) OL L 169, 2000 7 10, p. 1.
(2) 2012 m. gegužės 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2012/270/ES dėl neatidėliotinų priemonių, kad į Sąjungą nebūtų įvežti ir
neišplistų Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ir Epitrix tuberis (Gentner) (OL L 132, 2012 5 23,
p. 18).
3
( ) 2016 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1359, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas
2012/270/ES dėl neatidėliotinų priemonių, kad į Sąjungą nebūtų įvežti ir neišplistų Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner),
Epitrix subcrinita (Lec.) ir Epitrix tuberis (Gentner) (OL L 215, 2016 8 10, p. 29).
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2.
Apie nustatytą ar įtariamą nurodytojo organizmo bulvių gumbuose buvimą arba apie bulvių gumbų užkrėtimo
nurodytuoju organizmu požymius nedelsiant pranešama atsakingoms oficialioms įstaigoms.“;
3) 5 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„1. Jei valstybė narė, remdamasi 4 straipsnio 1 dalyje minėtų tyrimų rezultatais arba kitais įrodymais, patvirtina,
kad jos teritorijos dalyje bulvių gumbuose nustatytas nurodytasis organizmas arba bulvių gumbų užkrėtimo
nurodytuoju organizmu požymiai, ji nedelsdama nustato demarkacinę zoną, kurią pagal II priedo 1 skirsnį sudaro
užkrėsta ir buferinė zonos.
Ji imasi II priedo 2 skirsnyje nustatytų priemonių.“;
4) I ir II priedai iš dalies keičiami pagal šio sprendimo priedą.
2 straipsnis
Adresatai
Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2018 m. sausio 3 d.
Komisijos vardu
Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys
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PRIEDAS

Įgyvendinimo sprendimo 2012/270/ES I ir II priedai iš dalies keičiami taip:
1) I priedo 1 skirsnio 3 punkto a papunktis pakeičiamas taip:
„a) informacija apie tai, kad bulvių gumbuose nerasta nei atitinkamų nurodytųjų organizmų, nei užkrėtimo tokiais
organizmais požymių, ir kad prieš pat eksportą atlikus oficialų tyrimą ant jų liko ne daugiau nei 0,1 % žemių;“;
2) II priedas iš dalies keičiamas taip:
a) 1 skirsnis iš dalies keičiamas taip:
i) 1 punkto a papunktis pakeičiamas taip:
„a) užkrėstoji zona, kuri apima bent laukus, kuriuose patvirtintas nurodytojo organizmo bulvių gumbuose
arba bulvių gumbų užkrėtimo nurodytuoju organizmu požymių buvimas, ir laukus, kuriuose buvo
auginami užkrėsti bulvių gumbai, ir“;
ii) 3, 4 ir 5 punktai pakeičiami taip:
„3. Valstybė narė, nustatydama užkrėstąją ir buferinę zonas, atsižvelgia į šiuos elementus: nurodytųjų
organizmų biologinius ypatumus, užkrato išplitimo lygį, augalų šeimininkų pasiskirstymą, nurodytųjų
organizmų nustatymo įrodymus ir nurodytųjų organizmų gebėjimą natūraliai plisti.
4) Jei patvirtinama, kad nurodytasis organizmas bulvių gumbuose arba bulvių gumbų užkrėtimo nurodytuoju
organizmu požymiai nustatyti už užkrėstosios zonos ribų, atitinkamai persvarstomos ir pakeičiamos
nustatytos užkrėstosios zonos ir buferinės zonos ribos.
5) Jei demarkacinėje zonoje, remiantis 4 straipsnio 1 dalyje minėtų tyrimų rezultatais, nurodytojo organizmo
bulvių gumbuose ar bulvių gumbų užkrėtimo nurodytuoju organizmu požymių nenustatyta dvejus metus
iš eilės, atitinkama valstybė narė patvirtina, kad to organizmo toje zonoje daugiau nėra, o ta zona
nebelaikoma demarkacine. Ji apie tai praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.“;
b) 2 skirsnio 2 punktas pakeičiamas taip:
„2) griežtą stebėseną, vykdomą nurodytiesiems organizmams bulvių gumbuose arba bulvių gumbų užkrėtimo
nurodytaisiais organizmais požymiams nustatyti atliekant atitinkamus patikrinimus;“.
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KLAIDŲ IŠTAISYMAS
2017 m. gegužės 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/841, kuriuo dėl veikliųjų
medžiagų alfa cipermetrino, Ampelomyces quisqualis (padermė AQ 10), benalaksilo, bentazono,
bifenazato, bromoksinilo, etilkarfentrazono, chlorprofamo, ciazofamido, desmedifamo, dikvato,
DPX KE 459 (metilflupirsulfurono), etoksazolio, famoksadono, fenamidono, flumioksazino,
foramsulfurono, Gliocladium catenulatum (padermė J1446), imazamokso, imazosulfurono,
izoksaflutolo, laminarino, metalaksilo-M, metoksifenozido, milbemektino, oksasulfurono,
pendimetalino, fenmedifamo, pimetrozino, s-metolachloro ir trifloksistrobino patvirtinimo
galiojimo pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011, klaidų
ištaisymas
(Europos Sąjungos oficialusis leidinys OL L 125, 2017 m. gegužės 18 d.)
Viršelis, turinys, 12 puslapis, pavadinimas:
yra:

„2017 m. gegužės 17 d. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/841, kuriuo dėl veikliųjų
medžiagų alfa cipermetrino, Ampelomyces quisqualis (padermė AQ 10), benalaksilo, bentazono, bifenazato,
bromoksinilo, etilkarfentrazono, chlorprofamo, ciazofamido, desmedifamo, dikvato, DPX KE 459 (metilflupir
sulfurono), etoksazolio, famoksadono, fenamidono, flumioksazino, foramsulfurono, Gliocladium catenulatum
(padermė J1446), imazamokso, imazosulfurono, izoksaflutolo, laminarino, metalaksilo-M, metoksifenozido,
milbemektino, oksasulfurono, pendimetalino, fenmedifamo, pimetrozino, s-metolachloro ir trifloksistrobino
patvirtinimo galiojimo pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011“,

turi būti:

„2017 m. gegužės 17 d. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/841, kuriuo dėl veikliųjų
medžiagų alfa cipermetrino, Ampelomyces quisqualis (padermė AQ 10), benalaksilo, bentazono, bifenazato,
bromoksinilo, etilkarfentrazono, chlorprofamo, ciazofamido, desmedifamo, dikvato, DPX KE 459 (metilflupir
sulfurono), etoksazolio, famoksadono, fenamidono, flumioksazino, foramsulfurono, Gliocladium catenulatum
(padermė J1446), imazamokso, izoksaflutolo, laminarino, metalaksilo-M, metoksifenozido, milbemektino,
oksasulfurono, pendimetalino, fenmedifamo, pimetrozino, s-metolachloro ir trifloksistrobino patvirtinimo
galiojimo pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011“.

12 puslapis, 4 konstatuojamoji dalis:
yra:

„veikliųjų medžiagų alfa cipermetrino, Ampelomyces quisqualis (padermė AQ 10), benalaksilo, bifenazato,
bromoksinilo, chlorprofamo, desmedifamo, etoksazolio, Gliocladium catenulatum (padermė J1446), imazosul
furono, laminarino, metoksifenozido, milbemektino, fenmedifamo ir s-metolachloro patvirtinimo galiojimas
pratęstas Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1197/2012 (7). Šių medžiagų patvirtinimo galiojimas
baigiasi 2017 m. liepos 31 d.;“.

turi būti:

„veikliųjų medžiagų alfa cipermetrino, Ampelomyces quisqualis (padermė AQ 10), benalaksilo, bifenazato,
bromoksinilo, chlorprofamo, desmedifamo, etoksazolio, Gliocladium catenulatum (padermė J1446), laminarino,
metoksifenozido, milbemektino, fenmedifamo ir s-metolachloro patvirtinimo galiojimas pratęstas Komisijos
įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1197/2012 (7). Šių medžiagų patvirtinimo galiojimas baigiasi 2017 m.
liepos 31 d.;“.

2018 1 5

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

2017 m. gegužės 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/842, kuriuo pagal Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į
rinką pratęsiamas nedidelės rizikos veikliosios medžiagos Coniothyrium minitans (padermė
CON/M/91-08) patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento
(ES) Nr. 540/2011 priedas, klaidų ištaisymas
(Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 125, 2017 m. gegužės 18 d.)
19 puslapis, I priedo lentelė, trečia skiltis:
yra:

„Mažiausias gyvybingų sporų kiekis: 1 × 1012 KSV/kg“,

turi būti:

„Mažiausias gyvybingų sporų kiekis: 1,17 × 1012 KSV/kg“;

20 puslapis, II priedas, Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo D dalies pakeitimų lentelė, ketvirta skiltis:
yra:

„Mažiausias gyvybingų sporų kiekis: 1 × 1012 KSV/kg“,

turi būti:

„Mažiausias gyvybingų sporų kiekis: 1,17 × 1012 KSV/kg“.
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