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(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA
ROZPORZĄDZENIE RADY (UE, EURATOM) NR 577/2012
z dnia 26 czerwca 2012 r.
dostosowujące współczynniki korygujące mające zastosowanie do wynagrodzeń i emerytur
urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając regulamin pracowniczy urzędników Unii Euro
pejskiej i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Euro
pejskiej, określone w rozporządzeniu Rady (EWG, Euratom,
EWWiS) nr 259/68 (1), w szczególności art. 64 i art. 65 ust. 2
i 3 regulaminu pracowniczego oraz załączniki VII, XI i XIII do
regulaminu, a także art. 20 akapit pierwszy, art. 64 i art. 92
warunków zatrudnienia innych pracowników,
uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,
a także mając na uwadze, że w Estonii wystąpił znaczący
wzrost kosztów utrzymania w okresie od czerwca do grudnia
2011 r. i należy w związku z tym odpowiednio dostosować
współczynniki korygujące mające zastosowanie do wynagro
dzeń urzędników i innych pracowników Unii,

Artykuł 1
Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2012 r. współczynniki kory
gujące, mające zastosowanie na mocy art. 64 regulaminu
pracowniczego do wynagrodzeń urzędników i innych pracow
ników zatrudnionych w państwie wymienionym poniżej, są
następujące:

Estonia – 77,8.

Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Luksemburgu dnia 26 czerwca 2012 r.
W imieniu Rady
N. WAMMEN

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1.
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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 578/2012
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej difenyloamina, zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu
środków ochrony roślin
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

rozporządzeniem (WE) nr 1490/2002. Termin przewi
dziany dla procedury przyspieszonej został dotrzymany.
Specyfikacja substancji czynnej i jej przewidziane zasto
sowania są takie same, jak przedmiot decyzji
2009/859/WE. Wniosek ten spełnia również pozostałe
wymogi merytoryczne i proceduralne, określone w art.
15 rozporządzenia (WE) nr 33/2008.

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące
wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające
dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (1), w szczegól
ności jego art. 13 ust. 2,

(5)

Irlandia oceniła dodatkowe dane przedłożone przez
wnioskodawcę i sporządziła dodatkowe sprawozdanie.
Sprawozdanie to zostało przekazane Europejskiemu
Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (zwanemu dalej
„Urzędem”) oraz Komisji w dniu 3 grudnia 2010 r.

(6)

Urząd przekazał dodatkowe sprawozdanie pozostałym
państwom członkowskim i wnioskodawcy w celu umoż
liwienia im zgłoszenia uwag, a otrzymane uwagi przesłał
Komisji. Zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr
33/2008, na wniosek Komisji Urząd przedstawił Komisji
wnioski w sprawie oceny ryzyka dotyczącego difenyloa
miny w dniu 5 grudnia 2011 r. (7). Projekt sprawozdania
z oceny, sprawozdanie dodatkowe i wnioski Urzędu
zostały zweryfikowane przez państwa członkowskie
oraz Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha
Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i sfinalizowane
w dniu 1 czerwca 2012 r. w formie sprawozdania z prze
glądu dotyczącego difenyloaminy, opracowanego przez
Komisję.

(7)

Dodatkowe dane i informacje dostarczone przez wnio
skodawcę nie pozwoliły na rozwianie tych obaw, które
doprowadziły do niewłączenia. W szczególności nie
można było przeprowadzić wiarygodnej oceny narażenia
konsumenta, gdyż brakowało danych dotyczących pozos
tałości w surowych i przetworzonych jabłkach i ponieważ
nie można było wykluczyć obecności nitrozamin w jabł
kach. W szczególności nie można było zidentyfikować
trzech metabolitów, w związku z czym niemożliwa była
ocena ich właściwości toksykologicznych. Ponadto przed
stawione przez wnioskodawcę badanie nad przetwarza
niem nie było reprezentatywne dla standardowych
warunków hydrolitycznych i nie pozwoliło na zidentyfi
kowanie produktów rozpadu i reakcji, z trzema nieroz
poznanymi metabolitami włącznie. Co więcej, dostar
czone dodatkowe dowody dotyczące nitrozamin były
niejednoznaczne, jako że metoda analityczna nie była
zwalidowana, miała niewystarczającą rozdzielczość
i brakowało jej selektywności.

a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Zgodnie z art. 80 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr
1107/2009 dyrektywę Rady 91/414/EWG (2) należy
stosować, w odniesieniu do procedury i warunków
zatwierdzania, do substancji czynnych, w odniesieniu
do których kompletność dokumentacji potwierdzono
zgodnie z art. 16 rozporządzenia Komisji (WE) nr
33/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. ustanawiającego
szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady
91/414/EWG w odniesieniu do zwykłej i przyspieszonej
procedury oceny substancji czynnych objętych
programem prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tej
dyrektywy, ale niewłączonych do załącznika I (3) do tej
dyrektywy. Difenyloamina jest substancją czynną,
w odniesieniu do której kompletność dokumentacji
potwierdzono zgodnie z tym rozporządzeniem.

(2)

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 451/2000 (4) i (WE) nr
1490/2002 (5) określają szczegółowe zasady realizacji
drugiego etapu programu prac, o którym mowa w art.
8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, oraz wykaz substancji
czynnych, które mają zostać poddane ocenie w celu ich
ewentualnego włączenia do załącznika I do dyrektywy
91/414/EWG. Wykaz ten obejmuje difenyloaminę.
Decyzją Komisji 2009/859/WE (6) postanowiono nie
włączać difenyloaminy do załącznika I do dyrektywy
91/414/EWG.

(3)

W porozumieniu z pierwotnym powiadamiającym inny
podmiot (zwany dalej „wnioskodawcą”) przedłożył
zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG nowy
wniosek, w którym zwrócił się o zastosowanie procedury
przyspieszonej, określonej w art. 14–19 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 33/2008.

(4)

Wniosek został przedłożony Irlandii, państwu członkow
skiemu wyznaczonemu do pełnienia roli sprawozdawcy

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )

Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.

L
L
L
L
L
L

309 z 24.11.2009, s. 1.
230 z 19.8.1991, s. 1.
15 z 18.1.2008, s. 5.
55 z 29.2.2000, s. 25.
224 z 21.8.2002, s. 23.
314 z 01.12.2009, s. 79.

(7) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; „Conclusion on the
peer review of the pesticide risk assessment of the active substance
diphenylamine” (Wnioski z weryfikacji oceny ryzyka stwarzanego
przez pestycydy, dotyczącej substancji czynnej difenyloamina),
Dziennik EFSA 2012; 10(1):2486 [59 ss.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.
2486. Dostępne na stronie internetowej: www.efsa.europa.eu/
efsajournal.htm
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(10)

(11)

(12)
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Komisja poprosiła wnioskodawcę o przedstawienie uwag
do wniosków Urzędu. Zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporzą
dzenia (WE) nr 33/2008 Komisja poprosiła ponadto
wnioskodawcę o przedstawienie uwag w odniesieniu do
projektu sprawozdania z przeglądu. Wnioskodawca
przedstawił uwagi, które zostały dokładnie zbadane.
Mimo argumentów przedstawionych przez wniosko
dawcę nie udało się jednak wyeliminować obaw,
o których mowa w motywie 7. Nie wykazano zatem,
by można było oczekiwać, iż w proponowanych warun
kach stosowania środki ochrony roślin zawierające dife
nyloaminę spełniają zasadniczo wymogi ustanowione
w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 91/414/EWG.
Zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr
1107/2009 nie należy zatem zatwierdzić difenyloaminy.

(13)

L 171/3

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha
Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Niezatwierdzenie substancji czynnej
Substancja czynna difenyloamina nie zostaje zatwierdzona.
Artykuł 2
Uchylenie
Decyzja 2009/859/WE traci moc.

Dla zachowania przejrzystości należy uchylić decyzję
2009/859/WE.
Niniejsze rozporządzenie nie wyklucza możliwości
złożenia nowego wniosku dotyczącego difenyloaminy,
zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009.

Artykuł 3
Wejście w życie
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 czerwca 2012 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO

Przewodniczący
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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 579/2012
z dnia 29 czerwca 2012 r.
zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 607/2009 ustanawiające niektóre szczegółowe
przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do
chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania
i prezentacji niektórych produktów sektora wina
KOMISJA EUROPEJSKA,

(4)

W kontekście wielojęzyczności stosowanie piktogramów
do etykietowania produktów może przyczynić się do
poprawy czytelności informacji dla konsumentów
i zapewnienia konsumentom najlepszych gwarancji.
Z tego powodu należy umożliwić podmiotom gospodar
czym uzupełnianie użytych określeń piktogramami.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie
Komisji (WE) nr 607/2009 (5).

(6)

Aby zapobiec sytuacji, w której nowe zasady stanowiłyby
przeszkodę we wprowadzaniu do obrotu produktów już
opatrzonych etykietą, należy określić, że będą one stoso
wane w odniesieniu do win wyprodukowanych całko
wicie lub częściowo z winogron pochodzących ze zbioru
z roku 2012 i lat następnych i opatrzonych etykietą po
dniu 30 czerwca 2012 r.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej
Organizacji Rynków Rolnych,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia
22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó
rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej
organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 121 akapit
pierwszy lit. m) w związku z jego art. 4,
uwzględniając dyrektywę 2000/13/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia
ustawodawstw państw członkowskich w zakresie etykietowania,
prezentacji i reklamy środków spożywczych (2), w szczególności
jej art. 6 ust. 3a akapit drugi lit. a),
a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(2)

(3)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

Art. 6 ust. 3a akapit pierwszy dyrektywy 2000/13/WE
przewiduje obowiązek oznaczania na etykietach napojów
o zawartości alkoholu większej niż 1,2 % objętościowo
wszystkich składników określonych w ust. 4 lit. a)
wymienionego artykułu i wymienionych w załączniku
IIIa do wymienionej dyrektywy.
Odstępstwo od tego obowiązku w odniesieniu do win,
w rozumieniu załącznika XIb do rozporządzenia (WE) nr
1234/2007, wprowadzonych do obrotu lub oznakowa
nych przed dniem 30 czerwca 2012 r. do wyczerpania
zapasów,
przewidziane
w
dyrektywie
Komisji
2007/68/WE (3) zmienionej rozporządzeniem (UE) nr
1266/2010 (4), nie będzie stosowane od dnia 30 czerwca
2012 r.
Należy zatem określić zasady w zakresie etykietowania
przedmiotowych napojów, przewidujące wymienianie
substancji, o których mowa w załączniku IIIa dyrektywy
2000/13/WE, wykorzystywanych do przyrządzania
napojów, jeżeli ich obecność w produkcie końcowym
można wykryć, stosując metody analizy, o których
mowa w art. 120g rozporządzenia (WE) nr 1234/2007,
i które należy w związku z tym traktować jako składniki
w rozumieniu art. 6 ust. 4 lit. a) dyrektywy 2000/13/WE.
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.

L
L
L
L

299
109
310
347

z
z
z
z

16.11.2007,
6.5.2000, s.
28.11.2007,
31.12.2010,

s. 1.
29.
s. 11.
s. 27.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W rozporządzeniu (WE) nr 607/2009 wprowadza się następu
jące zmiany:
1) art. 51 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 51
Stosowanie niektórych zasad horyzontalnych
1.
Do celów oznaczania składników przewidzianego
w art. 6 ust. 3a dyrektywy 2000/13/WE określenia, które
należy stosować w przypadku siarczynów, mleka
i produktów na bazie mleka oraz jaj i produktów na bazie
jaj, wymieniono w załączniku X część A.
2.
Określeniom, o których mowa w ust. 1, w zależności
od przypadku może towarzyszyć jeden z piktogramów znaj
dujących się w załączniku X część B.”;
2) załącznik X zastępuje się tekstem znajdującym się w załącz
niku do niniejszego rozporządzenia.
(5) Dz.U. L 193 z 24.7.2009, s. 60.
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Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się, w odniesieniu do określeń dotyczących mleka i produktów na bazie
mleka oraz jaj i produktów na bazie jaj, o których mowa w art. 51 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr
607/2009 zmienionym niniejszym rozporządzeniem, dla win, o których mowa w załączniku XIb do
rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, wyprodukowanych całkowicie lub częściowo z winogron pochodzą
cych ze zbioru z roku 2012 i lat następnych i opatrzonych etykietą po dniu 30 czerwca 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 czerwca 2012 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK
„ZAŁĄCZNIK X
CZĘŚĆ A
Określenia, o których mowa w art. 51 ust. 1
Język

Określenia w odniesieniu do siarczy
nów

Określenia w odniesieniu do jaj
i produktów na bazie jaj

Określenia w odniesieniu do mleka
i produktów na bazie mleka

bułgarski

„сулфити“ lub „серен диоксид“

„яйце“, „яйчен протеин“, „яйчен
продукт“, „яйчен лизозим“ lub
„яйчен албумин“

„мляко“, „млечни продукти“,
„млечен казеин“ lub „млечен
протеин“

hiszpański

«sulfitos» lub «dióxido de azufre»

«huevo», «proteína de huevo», «ovo
producto», «lisozima de huevo» lub
«ovoalbúmina»

«leche», «productos lácteos», «caseína
de leche» lub «proteína de leche»

czeski

„siřičitany“ lub „oxid siřičitý“

„vejce“,
„vaječná
bílkovina“,
„výrobky z vajec“, „vaječný lysozym“
lub „vaječný albumin“

„mléko“, „výrobky z mléka“, „mléčný
kasein“ lub „mléčná bílkovina“

duński

»sulfitter« lub »svovldioxid«

»æg«, »ægprotein«, »ægprodukt«,
»æglysozym«, lub »ægalbumin«

»mælk«, »mælkeprodukt«, »mælkeca
sein« lub »mælkeprotein«

niemiecki

„Sulfite“ lub „Schwefeldioxid“

„Ei“, „Eiprotein“, „Eiprodukt“,
„Lysozym aus Ei“ lub „Albumin
aus Ei“

„Milch“, „Milcherzeugnis“, „Kasein
aus Milch“ lub „Milchprotein“

estoński

„sulfitid” lub „vääveldioksiid”

„muna”, „munaproteiin”, „muna
tooted”, „munalüsosüüm” lub
„munaalbumiin”

„piim”, „piimatooted”, „piimakaseiin”
lub „piimaproteiin”

grecki

«θειώδη», «διοξείδιο του θείου» lub
«ανυδρίτης του θειώδους οξέος»

«αυγό»,
«πρωτεΐνη
αυγού»,
«προϊόν
αυγού»,
«λυσοζύμη
αυγού» lub «αλβουμίνη αυγού»

«γάλα», «προϊόντα γάλακτος»,
«καζεΐνη γάλακτος» lub «πρωτεΐνη
γάλακτος»

angielski

‘sulphites’, ‘sulfites’, ‘sulphur dioxide’
lub ‘sulfur dioxide’

‘egg’, ‘egg protein’, ‘egg product’,
‘egg lysozyme’ lub ‘egg albumin’

‘milk’, ‘milk products’, ‘milk casein’
lub ‘milk protein’

francuski

«sulfites» lub «anhydride sulfureux»

«œuf», «protéine de l’œuf», «produit
de l’œuf», «lysozyme de l’œuf» lub
«albumine de l’œuf»

«lait», «produits du lait», «caséine du
lait» lub «protéine du lait»

włoski

«solfiti», lub «anidride solforosa»

«uovo», «proteina dell’uovo», «deri
vati dell’uovo», «lisozima da uovo»
lub «ovoalbumina»

«latte», «derivati del latte», «caseina
del latte» lub «proteina del latte»

łotewski

“sulfīti” lub “sēra dioksīds”

“olas”, “olu olbaltumviela”, “olu
produkts”, “olu lizocīms” lub “olu
albumīns”

“piens”, “piena produkts”, “piena
kazeīns” lub “piena olbaltumviela”

litewski

„sulfitai“ lub „sieros dioksidas“

„kiaušiniai“, „kiaušinių baltymai“,
„kiaušinių produktai“, „kiaušinių
lizocimas“ lub „kiaušinių albumi
nas“

„pienas“, „pieno produktai“, „pieno
kazeinas“ lub „pieno baltymai“

węgierski

„szulfitok” lub „kén-dioxid”

„tojás”, „tojásból származó fehérje”,
„tojástermék”, „tojásból származó
lizozim” lub „tojásból származó
albumin”

„tej”, „tejtermékek”, „tejkazein” lub
„tejfehérje”

maltański

“sulfiti”, lub “diossidu tal-kubrit”

“bajd”, “proteina tal-bajd”, “prodott
tal-bajd”, “liżożima tal-bajd” lub
“albumina tal-bajd”

“ħalib”, “prodotti tal-ħalib”, “kaseina
tal-ħalib” lub “proteina tal-ħalib”

niderlandzki

„sulfieten” lub „zwaveldioxide”

„ei”, „eiproteïne”, „eiderivaat”, „eily
sozym” lub „eialbumine”

„melk”, „melkderivaat”, „melkcaseïne”
lub „melkproteïnen”
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Określenia w odniesieniu do siarczy
nów

Określenia w odniesieniu do jaj
i produktów na bazie jaj

Określenia w odniesieniu do mleka
i produktów na bazie mleka

polski

„siarczyny”, „dwutlenek siarki” lub
„ditlenek siarki”

„jajo”, „białko jaja”, „produkty
z jaj”, „lizozym z jaja” lub „albu
mina z jaja”

„mleko”,
„produkty
mleczne”,
„kazeina z mleka” lub „białko
mleka”

portugalski

«sulfitos» lub «dióxido de enxofre»

«ovo», «proteína de ovo», «produto
de ovo», «lisozima de ovo» lub
«albumina de ovo»

«leite», «produtos de leite», «caseína
de leite» lub «proteína de leite»

rumuński

„sulfiți” lub „dioxid de sulf”

„ouă”, „proteine din ouă”, „produse
din ouă”, „lizozimă din ouă” lub
„albumină din ouă”

„lapte”, „produse din lapte”, „cazeină
din lapte” lub „proteine din lapte”

słowacki

„siričitany“ lub „oxid siričitý“

„vajce“,
„vaječná
bielkovina“,
„výrobok z vajec“, „vaječný lyzo
zým“ lub „vaječný albumín“

„mlieko“, „výrobky z mlieka“,
„mliečne výrobky“, „mliečny kazeín“
lub „mliečna bielkovina“

słoweński

„sulfiti“ lub „žveplov dioksid“

„jajce“, „jajčne beljakovine“, „pro
izvod iz jajc“, „jajčni lizocim“ lub
„jajčni albumin“

„mleko“, „proizvod iz mleka“, „mlečni
kazein“ lub „mlečne beljakovine“

fiński

”sulfiittia”, ”sulfiitteja” lub ”rikkidio
ksidia”

”kananmunaa”, ”kananmunapro
teiinia”,
”kananmunatuotetta”,
”lysotsyymiä (kananmunasta)” lub
”kananmuna-albumiinia”

”maitoa”, ”maitotuotteita”, ”kaseiinia
(maidosta)” lub ”maitoproteiinia”

szwedzki

”sulfiter” lub ”svaveldioxid”

”ägg”, ”äggprotein”, ”äggprodukt”,
”ägglysozym” lub ”äggalbumin”

”mjölk”, ”mjölkprodukter”, ”mjölkka
sein” lub ”mjölkprotein”

Język

CZĘŚĆ B
Piktogramy, o których mowa w art. 51 ust. 2.

”
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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 580/2012
z dnia 29 czerwca 2012 r.
ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców
i warzyw
produktów i okresów określonych w części A załącznika
XVI do wspomnianego rozporządzenia.

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia
22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó
rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej
organizacji rynku”) (1),
uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr
543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe
zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007
w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetwo
rzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136
ust. 1,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewi
duje – zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji
handlowych Rundy Urugwajskiej – kryteria, na których
podstawie ustalania Komisja ustala standardowe wartości
dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do

(2)

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana
każdego dnia roboczego, zgodne z art. 136 ust. 1
rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy
uwzględnieniu podlegających zmianom danych dzien
nych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść
w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa
w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011,
są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub
likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 czerwca 2012 r.
W imieniu Komisji,
za Przewodniczącego,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.
(2) Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.

30.6.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 171/9

ZAŁĄCZNIK
Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw
(EUR/100 kg)
Kod CN

Kod państw trzecich (1)

0702 00 00

TR
ZZ

52,3
52,3

0707 00 05

TR
ZZ

103,7
103,7

0709 93 10

TR
ZZ

99,0
99,0

0805 50 10

AR
UY
ZA
ZZ

72,8
89,3
95,0
85,7

0808 10 80

AR
BR
CL
NZ
US
UY
ZA
ZZ

114,7
93,7
107,8
136,1
180,9
57,1
107,3
113,9

0809 10 00

TR
ZZ

193,2
193,2

0809 29 00

TR
ZZ

421,8
421,8

Standardowa wartość w przywozie

(1) Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ”
odpowiada „innym pochodzeniom”.
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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 581/2012
z dnia 29 czerwca 2012 r.
ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lipca
2012 r.
KOMISJA EUROPEJSKA,

(3)

Zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr
642/2010, ceną do obliczania należności celnych przy
wozowych produktów objętych kodami CN 1001 19 00,
1001 11 00, ex 1001 91 20 (pszenica zwyczajna, do
siewu), ex 1001 99 00 (pszenica zwyczajna wysokiej
jakości, inna niż do siewu), 1002 10 00, 1002 90 00,
1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 i 1007 90 00
jest dzienna reprezentatywna cena przywozowa CIF usta
lona w sposób określony w art. 5 wymienionego
rozporządzenia.

(4)

Należy ustalić należności celne przywozowe na okres od
dnia 1 lipca 2012 r., mające zastosowanie do czasu
wejścia w życie nowych ustaleń.

(5)

Ze względu na konieczność zapewnienia możliwie jak
najszybszego stosowania tego środka niniejsze rozporzą
dzenie powinno wejść w życie w dniu jego opublikowa
nia,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia
22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó
rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej
organizacji rynku”) (1),
uwzględniając rozporządzenie Komisji (UE) nr 642/2010 z dnia
20 lipca 2010 r. w sprawie zasad stosowania (należności przy
wozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (WE) nr
1234/2007 (2), w szczególności jego art. 2 ust. 1,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

Artykuł 136 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007
przewiduje, że należności celne przywozowe na produkty
objęte
kodami
CN
1001 19 00,
1001 11 00,
ex 1001 91 20 (pszenica zwyczajna, do siewu),
ex 1001 99 00 (pszenica zwyczajna wysokiej jakości,
inna niż do siewu), 1002 10 00, 1002 90 00,
1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00,
są równe cenie interwencyjnej obowiązującej w odnie
sieniu do takich produktów przy przywozie, powięk
szonej o 55 % i zmniejszonej o cenę przywozową CIF
stosowaną wobec danej przesyłki. Należności te nie
mogą jednak przekroczyć stawki określonej we wspólnej
taryfie celnej.
Artykuł 136 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007
stanowi, że do celów obliczenia należności celnych przy
wozowych, o których mowa w ust. 1 wspomnianego
artykułu, reprezentatywne ceny przywozowe CIF ustana
wiane są regularnie dla przedmiotowych produktów.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Od dnia 1 lipca 2012 r. w załączniku I do niniejszego
rozporządzenia, na podstawie elementów znajdujących się
w załączniku II, ustala się należności celne przywozowe
w sektorze zbóż, o których mowa w art. 136 ust. 1 rozporzą
dzenia (WE) nr 1234/2007.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opubli
kowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 czerwca 2012 r.
W imieniu Komisji,
za Przewodniczącego,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.
(2) Dz.U. L 187 z 21.7.2010, s. 5.
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ZAŁĄCZNIK I
Należności celne przywozowe na produkty, o których mowa w art. 136 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr
1234/2007, mające zastosowanie od dnia 1 lipca 2012 r.
Kod CN

Wyszczególnienie

Należność celna
przywozowa (1)
(EUR/t)

1001 19 00

PSZENICA durum wysokiej jakości

0,00

średniej jakości

0,00

niskiej jakości

0,00

ex 1001 91 20

PSZENICA zwyczajna, do siewu

0,00

ex 1001 99 00

PSZENICA zwyczajna wysokiej jakości, inna niż do siewu

0,00

ŻYTO

0,00

1001 11 00

1002 10 00
1002 90 00
1005 10 90
1005 90 00
1007 10 90

KUKURYDZA do siewu, inna niż hybrydy
KUKURYDZA, inna niż do siewu

(2)

Ziarno SORGO, inne niż hybrydy do siewu

0,00
0,00
0,00

1007 90 00
(1) Importer może skorzystać, w zastosowaniu art. 2 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 642/2010, ze zmniejszenia należności celnej o:
— 3 EUR/t, jeżeli port wyładunku jest portem Morza Śródziemnego (poza cieśniną Gibraltaru) lub Morza Czarnego, a towar przybywa
do Unii przez Ocean Atlantycki lub Kanał Sueski,
— 2 EUR/t, jeśli port wyładunku znajduje się w Danii, Estonii, Irlandii, na Łotwie, Litwie, w Polsce, Finlandii, Szwecji, Zjednoczonym
Królestwie lub na atlantyckim wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego, a towar przybywa do Unii przez Ocean Atlantycki.
(2) Importer może skorzystać z obniżki o stałą stawkę zryczałtowaną w wysokości 24 EUR/t, jeśli spełnione zostały warunki ustanowione
w art. 3 rozporządzenia (UE) nr 642/2010.
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ZAŁĄCZNIK II
Czynniki uwzględnione przy obliczeniu należności ustalonych w załączniku I
15.6.2012-28.6.2012
1. Średnie z okresu referencyjnego określonego w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 642/2010:
(EUR/t)
Pszenica
Pszenica durum, Pszenica durum,
durum, wysokiej
średniej jakości (2) niskiej jakości (3)
jakości

Pszenica
zwykła (1)

Kukurydza

Minnéapolis

Chicago

—

—

—

258,64

192,65

—

—

—

Cena FOB USA

—

—

235,23

225,23

205,23

Premia za Zatokę

—

23,48

—

—

—

43,36

—

—

—

—

Giełda
Notowanie

Premia za Wielkie Jeziora

(1) Premia dodatnia w wysokości 14 EUR/t włączona (art. 5 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 642/2010).
(2) Premia ujemna w wysokości 10 EUR/t (art. 5 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 642/2010).
(3) Premia ujemna w wysokości 30 EUR/t (art. 5 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 642/2010).

2. Średnie z okresu referencyjnego określonego w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 642/2010:
Koszt frachtu: Zatoka Meksykańska – Rotterdam:

17,04 EUR/t

Koszt frachtu: Wielkie Jeziora – Rotterdam:

52,19 EUR/t
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DECYZJE
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI
z dnia 28 czerwca 2012 r.
zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003
Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję
MON 87701 × MON 89788 (MON-877Ø1-2 × MON-89788-1), składających się z niej lub z niej
wyprodukowanych
(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 4312)
(Jedynie teksty w języku niderlandzkim i francuskim są autentyczne)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2012/347/UE)
(4)

W dniu 15 lutego 2012 r. Europejski Urząd ds. Bezpie
czeństwa Żywności („EFSA”) wydał pozytywną opinię
zgodnie z art. 6 i 18 rozporządzenia (WE) nr
1829/2003. Uznał on, że soja MON 87701 × MON
89788, zgodna z opisem we wniosku, jest równie
bezpieczna, jak jej niezmodyfikowany genetycznie odpo
wiednik pod względem potencjalnego wpływu na
zdrowie ludzi i zwierząt lub na środowisko (3).

(5)

W swojej opinii EFSA rozpatrzył wszystkie szczegółowe
pytania i wątpliwości zgłaszane przez państwa człon
kowskie w ramach konsultacji z właściwymi organami
krajowymi przewidzianych w art. 6 ust. 4 i art. 18 ust. 4
wymienionego rozporządzenia.

(6)

W swojej opinii EFSA uznał również złożony przez
wnioskodawcę plan monitorowania skutków dla środo
wiska, obejmujący plan ogólnego nadzoru, za zgodny
z zamierzonym zastosowaniem produktów.

Wniosek odnosi się również do wprowadzenia do obrotu
soi MON 87701 × MON 89788 obecnej w produktach
innych niż żywność i pasza, zawierających soję MON
87701 × MON 89788 lub składających się z niej, do
takich samych zastosowań, jak każda inna soja, z wyjąt
kiem uprawy.

(7)

Zgodnie z art. 5 ust. 5 i art. 17 ust. 5 rozporządzenia
(WE) nr 1829/2003 do wniosku załączono dane i infor
macje wymagane na podstawie załączników III i IV do
dyrektywy 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwal
niania do środowiska organizmów zmodyfikowanych
genetycznie
i
uchylającej
dyrektywę
Rady
90/220/EWG (2), a także informacje i ustalenia dotyczące
oceny ryzyka przeprowadzonej według zasad określo
nych w załączniku II do dyrektywy 2001/18/WE.
Wniosek zawiera również plan monitorowania skutków
dla środowiska zgodny z załącznikiem VII do dyrektywy
2001/18/WE.

W związku z powyższym należy wydać zezwolenie na
wszystkie produkty zawierające soję MON 87701 ×
MON 89788 lub składające się z niej oraz żywność
lub pasze z niej wyprodukowane, zgodne z opisem we
wniosku („produkty”). Produkty inne niż żywność lub
pasze wyprodukowane z soi MON 87701 × MON
89788 nie są objęte zakresem stosowania rozporzą
dzenia (WE) nr 1829/2003 i nie wchodzą w zakres
zakresem niniejszego zezwolenia.

(8)

Każdemu organizmowi zmodyfikowanemu genetycznie
należy przypisać niepowtarzalny identyfikator zgodnie
z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 65/2004 z dnia
14 stycznia 2004 r. ustanawiającym system ustanawiania
oraz przypisywania niepowtarzalnych identyfikatorów
organizmom zmodyfikowanym genetycznie (4).

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie
genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (1), w szczegól
ności jego art. 7 ust. 3 i art. 19 ust. 3,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

(3)

W dniu 14 sierpnia 2009 r. przedsiębiorstwo Monsanto
Europe SA zwróciło się, zgodnie z art. 5 i 17 rozporzą
dzenia (WE) nr 1829/2003, do właściwego organu
Niderlandów z wnioskiem o wprowadzenie do obrotu
żywności, składników żywności i paszy zawierających
soję MON 87701 × MON 89788, składających się
z niej lub z niej wyprodukowanych („wniosek”).

(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 1.
(2) Dz.U. L 106 z 17.4.2001, s. 1.

(3) http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?
question=EFSA-Q-2009-00761
(4) Dz.U. L 10 z 16.1.2004, s. 5.
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(9)

(10)

(11)

(12)
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Według opinii EFSA nie są konieczne żadne szczegółowe
wymagania dotyczące etykietowania żywności, skład
ników żywności i paszy zawierających soję MON
87701 × MON 89788, składających się z niej lub
z niej wyprodukowanych, inne niż wymogi ustanowione
w art. 13 ust. 1 i w art. 25 ust. 2 rozporządzenia (WE)
nr 1829/2003. Aby zapewnić jednak wykorzystanie
produktów w granicach zezwolenia przewidzianego
w niniejszej decyzji, etykiety paszy zawierającej orga
nizmy zmodyfikowane genetycznie lub składającej się
z nich oraz etykiety produktów innych niż żywność
i pasza zawierających organizmy zmodyfikowane gene
tycznie lub składających się z nich, w odniesieniu do
których złożono wniosek o zezwolenie, powinny zostać
uzupełnione o wyraźne wskazanie, że danych produktów
nie wolno stosować do celów uprawy.
W art. 4 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1830/2003
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września
2003 r. dotyczącego możliwości śledzenia i etykietowania
organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możli
wości śledzenia żywności i produktów paszowych
wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych
genetycznie i zmieniającego dyrektywę 2001/18/WE (1)
określono wymogi dotyczące etykietowania produktów
zawierających organizmy zmodyfikowane genetycznie
lub składających się z nich. Wymogi dotyczące możli
wości śledzenia produktów zawierających organizmy
zmodyfikowane genetycznie lub składających się z nich
zawarto w art. 4 ust. 1–5, natomiast wymogi dotyczące
możliwości śledzenia żywności i paszy wyprodukowa
nych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie usta
nowiono w art. 5 tego rozporządzenia.
Posiadacz zezwolenia powinien przedkładać coroczne
sprawozdania z realizacji i wyników działań przewidzia
nych w planie monitorowania skutków dla środowiska.
Wyniki te należy przedstawić zgodnie z decyzją Komisji
2009/770/WE z dnia 13 października 2009 r. ustana
wiającą standardowe formaty sprawozdań na potrzeby
przedstawiania wyników monitorowania zamierzonego
uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowa
nych genetycznie jako produktów lub w ich składzie
w celu wprowadzania do obrotu, zgodnie z dyrektywą
2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2). Opinia
wydana przez EFSA nie uzasadnia nałożenia szczegóło
wych warunków lub ograniczeń na wprowadzanie do
obrotu lub szczegółowych warunków lub ograniczeń
dotyczących wykorzystania produktu i obchodzenia się
z nim, w tym wymagań monitorowania po wprowa
dzeniu do obrotu z przeznaczeniem na żywność i paszę,
czy też szczegółowych warunków dotyczących ochrony
poszczególnych ekosystemów/środowiska naturalnego
lub poszczególnych obszarów geograficznych, przewi
dzianych w art. 6 ust. 5 lit. e) oraz art. 18 ust. 5 lit. e)
rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.
Wszelkie stosowne informacje dotyczące zezwolenia na
te produkty powinny zostać wprowadzone do unijnego
rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003.

(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 24.
(2) Dz.U. L 275 z 21.10.2009, s. 9.
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(13)

Niniejszą decyzję należy przekazać stronom Protokołu
kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym do
Konwencji o różnorodności biologicznej za pośrednic
twem Systemu Wymiany Informacji o Bezpieczeństwie
Biologicznym, zgodnie z art. 9 ust. 1 i art. 15 ust. 2
lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1946/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie
transgranicznego przemieszczania organizmów gene
tycznie zmodyfikowanych (3).

(14)

Przeprowadzono konsultacje z wnioskodawcą w sprawie
środków przewidzianych w niniejszej decyzji.

(15)

Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia
Zwierząt nie wydał opinii w terminie ustalonym przez
jego przewodniczącego. Uznano, że niezbędny jest akt
wykonawczy, i przewodniczący przedłożył komitetowi
odwoławczemu projekt aktu wykonawczego do dalszego
rozpatrzenia. Komitet odwoławczy nie wydał opinii.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Organizm zmodyfikowany genetycznie i niepowtarzalny
identyfikator
Genetycznie zmodyfikowana soja MON 87701 × MON 89788
otrzymuje niepowtarzalny identyfikator MON-877Ø1-2 ×
MON-89788-1, jak określono w rozporządzeniu (WE) nr
65/2004.
Artykuł 2
Zezwolenie
Niniejszym udziela się zezwolenia na wprowadzanie do obrotu,
do celów art. 4 ust. 2 i art. 16 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr
1829/2003, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej
decyzji, następujących produktów:
a) żywność i składniki żywności zawierające soję MON-877Ø12 × MON-89788-1, składające się z niej lub z niej wypro
dukowane;
b) pasza zawierająca soję MON-877Ø1-2 × MON-89788-1,
składająca się z niej lub z niej wyprodukowana;
c) soja MON-877Ø1-2 × MON-89788-1 obecna w produktach
innych niż żywność i pasza, zawierające ją lub składające się
z niej, do takich samych zastosowań, jak każda inna soja,
z wyjątkiem uprawy.
Artykuł 3
Etykietowanie
1.
Zgodnie z wymogami dotyczącymi etykietowania, okre
ślonymi w art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 2 rozporządzenia (WE)
nr 1829/2003 oraz w art. 4 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr
1830/2003, „nazwą organizmu” jest „soja”.
2.
Na etykietach i w dokumentach dołączonych do produk
tów, o których mowa w art. 2 lit. b) i c), zawierających soję
MON-877Ø1-2 × MON-89788-1 lub składających się z niej,
zamieszcza się zwrot „nieprzeznaczone do uprawy”.
(3) Dz.U. L 287 z 5.11.2003, s. 1.
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Artykuł 4

Artykuł 7

Monitorowanie skutków dla środowiska

Okres ważności

1.
Posiadacz zezwolenia zapewnia wdrożenie planu monito
rowania skutków dla środowiska, określonego w lit. h) załącz
nika.

Niniejszą decyzję stosuje się przez 10 lat od daty jej notyfikacji.

2.
Posiadacz zezwolenia składa Komisji coroczne sprawoz
dania z realizacji i wyników działań przewidzianych w planie
monitorowania, zgodnie z decyzją 2009/770/WE.

Artykuł 8

Artykuł 5
Rejestr unijny
Informacje zawarte w załączniku do niniejszej decyzji wpro
wadza się do unijnego rejestru genetycznie zmodyfikowanej
żywności i paszy zgodnie z art. 28 rozporządzenia (WE) nr
1829/2003.

Adresat
Niniejsza decyzja skierowana jest do przedsiębiorstwa Monsanto
Europe SA, Avenue de Tervuren/Tervurenlaan 270-272, 1150
Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 czerwca 2012 r.

Artykuł 6
Posiadacz zezwolenia
Posiadaczem zezwolenia jest przedsiębiorstwo Monsanto
Company, Stany Zjednoczone, reprezentowane przez Monsanto
Europe SA, Belgia.

W imieniu Komisji
John DALLI

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK
a) Wnioskodawca i posiadacz zezwolenia
Nazwa: Monsanto Company
Adres:

800 N. Lindbergh Boulevard – St. Louis, Missouri 63167 – Stany Zjednoczone Ameryki

Reprezentowany przez Monsanto Europe SA, Avenue de Tervuren/Tervurenlaan 270-272, 1150 Bruxelles/Brussel,
BELGIQUE/BELGIË.
b) Opis i specyfikacja produktów
1) Żywność i składniki żywności zawierające soję MON-877Ø1-2 × MON-89788-1, składające się z niej lub z niej
wyprodukowane.
2) Pasza zawierająca soję MON-877Ø1-2 × MON-89788-1, składająca się z niej lub z niej wyprodukowana.
3) Produkty inne niż żywność i pasza, zawierające soję MON-877Ø1-2 × MON-89788-1 lub składające się z niej, do
takich samych zastosowań, jak każda inna soja, z wyjątkiem uprawy.
Zmodyfikowana genetycznie soja MON-877Ø1-2 × MON-89788-1, zgodna z opisem we wniosku, produkowana jest
z krzyżówek pomiędzy soją zawierającą modyfikację MON-877Ø1-2 a soją zawierająca modyfikację MON-89788-1
wykazuje ekspresję białka Cry1Ac nadającego odporność na niektóre szkodniki z rzędu Lepidoptera oraz białka CP4
EPSPS nadającego tolerancję na herbicyd glifosat.
c) Etykietowanie
1) Zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi etykietowania, określonymi w art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 2
rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 oraz w art. 4 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1830/2003, „nazwą organizmu”
jest „soja”.
2) Na etykietach i w dokumentach dołączonych do produktów, o których mowa w art. 2 lit. b) i c) niniejszej decyzji,
zawierających soję MON-877Ø1-2 × MON-89788-1 lub składających się z niej, zamieszcza się zwrot „nieprzezna
czone do uprawy”.
d) Metoda wykrywania
— specyficzna dla danej modyfikacji technika ilościowego oznaczania soi MON-877Ø1-2 × MON-89788-1 metodą
PCR w czasie rzeczywistym,
— zwalidowana na nasionach przez wspólnotowe laboratorium referencyjne ustanowione na mocy rozporządzenia
(WE) nr 1829/2003, opublikowana pod następującym adresem: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm,
— materiał referencyjny: AOCS 0809-A i AOCS 0906-A (dla MON87701) i AOCS 0906-B oraz AOCS 906-A (dla
MON89788)dostępny za pośrednictwem strony internetowej American Oil Chemists Society pod adresem: http://
www.aocs.org/tech/crm.
e) Niepowtarzalny identyfikator
MON-877Ø1-2 × MON-89788-1
f) Informacje wymagane zgodnie z załącznikiem II do Protokołu kartageńskiego o bezpieczeństwie biolo
gicznym do Konwencji o różnorodności biologicznej
Identyfikator zapisu Systemu Wymiany Informacji o Bezpieczeństwie Biologicznym: zob. [do uzupełnienia po powiado
mieniu o decyzji].
g) Warunki lub ograniczenia dotyczące wprowadzania produktów do obrotu, ich stosowania lub obchodzenia
się z nimi
Brak.
h) Plan monitorowania
Plan monitorowania skutków dla środowiska zgodny z załącznikiem VII do dyrektywy 2001/18/WE.
[Odsyłacz: plan opublikowany w Internecie]
i) Wymogi dotyczące monitorowania stosowania żywności przeznaczonej do spożycia przez ludzi po jej
wprowadzeniu do obrotu
Brak.
Uwaga: z czasem odsyłacze do odpowiednich dokumentów mogą wymagać aktualizacji. Zmiany te będą udostępnione publicznie
w postaci aktualizacji unijnego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy.
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CENY PRENUMERATY w 2012 r. (bez VAT, włącznie z normalną opłatą za dostawę przesyłki)
Dziennik Urzędowy UE, serie L i C, wyłącznie wersja papierowa

w 22 językach urzędowych UE

1 200 EUR/rok

Dziennik Urzędowy UE, serie L i C, wersja papierowa + roczne
wydanie na płycie DVD

w 22 językach urzędowych UE

1 310 EUR/rok

Dziennik Urzędowy UE, seria L, wyłącznie wersja papierowa

w 22 językach urzędowych UE

840 EUR/rok

Dziennik Urzędowy UE, serie L i C, miesięczne wydanie na płycie
DVD (komplet)

w 22 językach urzędowych UE

100 EUR/rok

Suplement do Dziennika Urzędowego (seria S) – Ogłoszenia
o przetargach, płyta DVD raz w tygodniu

wielojęzyczny: w 23 językach
urzędowych UE

200 EUR/rok

Dziennik Urzędowy UE, seria C – Konkursy

w językach, których dotyczy
konkurs

50 EUR/rok

Prenumerata Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, który jest wydawany w językach urzędowych Unii,
dostępna jest w 22 wersjach językowych. Dziennik Urzędowy składa się z dwóch serii – L (Legislacja) oraz
C (Informacje i zawiadomienia).
Dla każdej wersji językowej jest otwierana osobna prenumerata.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 920/2005, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym L 156 z dnia
18 czerwca 2005 r., instytucje Unii Europejskiej nie mają obowiązku sporządzania wszystkich aktów prawnych w
języku irlandzkim ani publikowania ich w tym języku. W związku z tym irlandzkie wydania Dziennika Urzędowego
sprzedawane są osobno.
Prenumerata Suplementu do Dziennika Urzędowego (seria S – Ogłoszenia o przetargach) obejmuje wszystkie
23 wersje językowe na pojedynczej płycie DVD.
Na żądanie prenumeratorzy Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej mogą otrzymać różne załączniki do Dziennika
Urzędowego. Prenumeratorzy informowani są o publikacji załączników poprzez zawiadomienia dołączane do
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sprzedaż i prenumerata
Prenumeratę różnych odpłatnych publikacji wydawanych okresowo, na przykład prenumeratę Dziennika
Urzędowego Uni Europejskiej, można zamówić u naszych dystrybutorów handlowych. Wykaz dystrybutorów
handlowych znajduje się na stronie internetowej:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_pl.htm

Portal EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) zapewnia bezpośredni i bezpłatny dostęp do prawodawstwa
Unii Europejskiej. EUR-Lex umożliwia dostęp do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
oraz traktatów, aktów prawnych, orzecznictwa i aktów przygotowawczych.
Dodatkowe informacje o Unii Europejskiej znajdują się na stronie: http://europa.eu
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