Dziennik Urzędowy

L2

Unii Europejskiej
★
★
★

★ ★ ★

★ ★ ★

★
★
★

Rocznik 61

Legislacja

Wydanie polskie

5 stycznia 2018

Spis treści

II

Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA
★

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/3 z dnia 4 stycznia 2018 r. ustalające
wielkości progowe w odniesieniu do lat 2018 i 2019 do celów ewentualnego stosowania
dodatkowych należności celnych przywozowych za niektóre owoce i warzywa .....................

1

DECYZJE
★

★

Decyzja Rady (UE) 2018/4 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie stanowiska, jakie należy zająć
w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG, w sprawie zmiany
regulaminu wewnętrznego Wspólnego Komitetu EOG .........................................................

5

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/5 z dnia 3 stycznia 2018 r. zmieniająca decyzję
wykonawczą 2012/270/UE w odniesieniu do objawów występowania Epitrix cucumeris
(Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner) i ustanawiania
odpowiednich wyznaczonych obszarów (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 8788) ................ 11

Sprostowania
★

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2017/841 z dnia 17 maja
2017 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do
przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: alfa-cypermetryna, Ampelomyces
quisqualis szczep: AQ 10, benalaksyl, bentazon, bifenazan, bromoksynil, karfentrazon etylowy,
chlorprofam, cyjazofamid, desmedifam, dikwat, DPX KE 459 (flupyrsulfuron metylowy),
etoksazol, famoksadon, fenamidon, flumioksazyna, foramsulfuron, Gliocladium catenulatum
szczep: J1446, imazamoks, imazosulfuron, izoksaflutol, laminaryna, metalaksyl-M, metoksyfenozyd, milbemektyna, oksasulfuron, pendimetalina, fenmedifam, pimetrozyna, S-metolachlor
i trifloksystrobina (Dz.U. L 125 z 18.5.2017) ....................................................................... 14

(Ciąg dalszy na następnej stronie)

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują
ważność przez określony czas.
Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

★

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/842 z dnia 17 maja
2017 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej niskiego ryzyka
Coniothyrium minitans szczep CON/M/91-08, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony
roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011
(Dz.U. L 125 z 18.5.2017) ................................................................................................. 15

★

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami
przesyłowymi (Dz.U. L 197 z 25.7.2015) ............................................................................ 15

5.1.2018

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

II
(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/3
z dnia 4 stycznia 2018 r.
ustalające wielkości progowe w odniesieniu do lat 2018 i 2019 do celów ewentualnego stosowania
dodatkowych należności celnych przywozowych za niektóre owoce i warzywa
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustana
wiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG)
nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 183 akapit pierwszy lit. b),
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

W art. 39 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/892 (2) przewiduje się, że dodatkowa należność
celna przywozowa, o której mowa w art. 182 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, może być stosowana
w odniesieniu do produktów oraz w okresach wymienionych w załączniku VII do tego rozporządzenia
wykonawczego. Dodatkową należność przywozową stosuje się, jeśli ilość dowolnych produktów wprowadzonych
do swobodnego obrotu w dowolnym okresie obowiązywania określonym w tym załączniku przekracza wielkość
progową przywozu dla tego produktu w danym roku. Nie nakłada się dodatkowych należności celnych
przywozowych, jeżeli przywóz prawdopodobnie nie zakłóci funkcjonowania rynku Unii lub jeżeli skutki takiego
nałożenia byłyby nieproporcjonalne do zakładanego celu.

(2)

Zgodnie z art. 182 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 wielkości progowe w odniesieniu do
przywozu, określane do celów ewentualnego stosowania dodatkowych należności celnych za niektóre owoce
i warzywa, są oparte na danych dotyczących przywozu i danych dotyczących konsumpcji krajowej za poprzednie
trzy lata. Na podstawie danych przekazanych przez państwa członkowskie za lata 2014, 2015 i 2016 należy
ustalić wielkości progowe dla niektórych owoców i warzyw w odniesieniu do lat 2018 i 2019.

(3)

Biorąc pod uwagę, że okres stosowania ewentualnych dodatkowych należności przywozowych określonych
w załączniku VII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/892 w odniesieniu do szeregu produktów
rozpoczyna się dnia 1 stycznia, niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie od dnia 1 stycznia 2018 r.,
w związku z czym powinno ono wejść w życie jak najszybciej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W odniesieniu do lat 2018 i 2019 wielkości progowe, o których mowa w art. 182 ust. 1 akapit pierwszy lit. b)
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 dla produktów wymienionych w załączniku VII do rozporządzenia wykonawczego
(UE) 2017/892, są określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/892 z dnia 13 marca 2017 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców
i warzyw (Dz.U. L 138 z 25.5.2017, s. 57).
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Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2018 r.
Niniejsze rozporządzenie obowiązuje do dnia 30 czerwca 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 4 stycznia 2018 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący

5.1.2018
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ZAŁĄCZNIK

Wielkości progowe w odniesieniu do produktów i okresów wyszczególnionych w załączniku VII
do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/892 do celów ewentualnego stosowania
dodatkowych należności celnych przywozowych
Bez uszczerbku dla zasad interpretacji Nomenklatury scalonej przedstawione opisy produktów mają wyłącznie charakter
orientacyjny. Do celów niniejszego załącznika zakres dodatkowych należności celnych przywozowych określony jest
przez zakres kodów CN obowiązujących w chwili przyjęcia niniejszego rozporządzenia.
Nr porząd
kowy

78.0015

Okres stosowania
Kod CN

Opis produktu
2018

0702 00 00

Pomidory

78.0020
78.0065

Od 1 czerwca do
30 września
Od 1 października

0707 00 05

Ogórki

78.0075

2019

39 326

do 31 maja

Od 1 maja do
31 października

483 376
26 505

Od 1 listopada

do 30 kwietnia

20 482

do 30 czerwca

6 587

78.0085

0709 91 00

Karczochy

Od 1 listopada

78.0100

0709 93 10

Cukinia

Od 1 stycznia do
31 grudnia

0805 10 22

Pomarańcze

Od 1 grudnia

do 31 maja

78.0110

Wartości
progowe
(tony)

55 037

302 643

0805 10 24
0805 10 28
78.0120

0805 22 00

Klementynki

Od 1 listopada

do końca lutego

90 771

78.0130

0805 21

Mandarynki (włącznie
z tangerynami
i satsumami); wilkingi
i podobne mieszańce
cytrusowe

Od 1 listopada

do końca lutego

86 317

Cytryny

Od 1 stycznia do
31 maja

32 823

Od 1 czerwca do
31 grudnia

306 804

0805 29 00

78.0155

0805 50 10

78.0160

78.0170

0806 10 10

Winogrona stołowe

Od 16 lipca do
16 listopada

78.0175

0808 10 80

Jabłka

Od 1 stycznia do
31 sierpnia

432 630

Od 1 września od
31 grudnia

39 724

Od 1 stycznia do
30 kwietnia

155 417

78.0180

78.0220

78.0235

0808 30 90

Gruszki

Od 1 lipca do
31 grudnia

78 324

19 187
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Nr porząd
kowy

5.1.2018

Okres stosowania
Kod CN

Opis produktu
2018

2019

Wartości
progowe
(tony)

78.0250

0809 10 00

Morele

Od 1 czerwca do
31 lipca

4 630

78.0265

0809 29 00

Czereśnie

Od 16 maja do
15 sierpnia

78.0270

0809 30

Brzoskwinie, włączając
nektaryny

Od 16 czerwca do
30 września

3 150

78.0280

0809 40 05

Śliwki

Od 16 czerwca do
30 września

17 254

33 718
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DECYZJE
DECYZJA RADY (UE) 2018/4
z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego
Komitetu EOG, w sprawie zmiany regulaminu wewnętrznego Wspólnego Komitetu EOG
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 217,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2894/94 z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie uzgodnień dotyczących
stosowania Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (1), w szczególności jego art. 1 ust. 3 lit. b) tiret
pierwsze,
uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (2) (zwane dalej „Porozumieniem EOG”) weszło w życie
dnia 1 stycznia 1994 r.

(2)

Umową o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym (3), podpisaną w dniu
25 lipca 2007 r. zmieniono art. 129 ust. 1 Porozumienia EOG poprzez dodanie języków bułgarskiego
i rumuńskiego do wykazu języków Porozumienia EOG.

(3)

Umowa o udziale Republiki Chorwacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym (4) (zwana dalej „Umową
o rozszerzeniu EOG z 2014 r.”) podpisana w dniu 11 kwietnia 2014 r. zmieniła art. 129 ust. 1 Porozumienia
EOG, dodając język chorwacki do wykazu języków Porozumienia EOG.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić regulamin wewnętrzny Wspólnego Komitetu EOG, który został przyjęty
decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 1/94 z dnia 8 lutego 1994 r. (5), a następnie zmieniony decyzją Wspólnego
Komitetu EOG nr 24/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. (6)

(5)

Umowa o rozszerzeniu EOG z 2014 r. jest tymczasowo stosowana w stosunku do sygnatariuszy od dnia
12 kwietnia 2014 r., a zatem odpowiadająca jej decyzja Wspólnego Komitetu EOG powinna być tymczasowo
stosowana w oczekiwaniu na wejście w życie Umowy o rozszerzeniu EOG z 2014 r.

(6)

Stanowisko Unii w ramach Wspólnego Komitetu EOG powinno zatem opierać się na załączonym projekcie
decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Stanowisko, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG w sprawie proponowanej
zmiany regulaminu wewnętrznego Wspólnego Komitetu EOG, opiera się na projekcie decyzji Wspólnego Komitetu EOG
załączonym do niniejszej decyzji.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Dz.U. L 305 z 30.11.1994, s. 6.
Dz.U. L 1 z 3.1.1994, s. 3.
Dz.U. L 221 z 25.8.2007, s. 15.
Dz.U. L 170 z 11.6.2014, s. 18.
Dz.U. L 85 z 30.3.1994, s. 60.
Dz.U. L 161 z 23.6.2005, s. 54.
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Artykuł 2
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 grudnia 2017 r.
W imieniu Rady
K. SIMSON

Przewodniczący
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PROJEKT

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR …/2017
z dnia …
zmieniająca regulamin wewnętrzny Wspólnego Komitetu EOG
WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego
art. 92 ust. 3,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Umową o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym (1), podpisana w dniu
25 lipca 2007 r., zmieniono art. 129 ust. 1 Porozumienia EOG poprzez dodanie języków bułgarskiego
i rumuńskiego do wykazu języków Porozumienia EOG.

(2)

Umowa o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym weszła w życie
9 listopada 2011 r.

(3)

Do wykazu języków w regulaminie wewnętrznym Wspólnego Komitetu EOG, który został przyjęty decyzją
Wspólnego Komitetu EOG nr 1/94 z dnia 8 lutego 1994 r. (2), a następnie zmieniony decyzją Wspólnego
Komitetu EOG nr 24/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. (3), należy dodać język bułgarski i rumuński. Należy zatem
odpowiednio zmienić wykaz języków w regulaminie wewnętrznym Wspólnego Komitetu EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
W decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 1/94 wprowadza się następujące zmiany:
1) Tekst art. 6 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„Teksty aktów WE umieszczane w załącznikach do Porozumienia zgodnie z art. 102 ust. 1 są jednakowo autentyczne
w języku angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim,
litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim,
słoweńskim szwedzkim, węgierskim i włoskim, jak opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Wspomniane teksty są sporządzane w języku islandzkim i norweskim i uwierzytelniane przez Wspólny Komitet EOG
wraz z odpowiednimi decyzjami, o których mowa w ust. 1.”.
2) Tekst art. 11 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„Decyzje Wspólnego Komitetu EOG zmieniające załączniki lub protokoły do Porozumienia są publikowane w języku
angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim,
łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim,
szwedzkim, węgierskim i włoskim w Sekcji EOG Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a w języku islandzkim
i norweskim w Suplemencie EOG do Dziennika.”

Artykuł 2
Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.
(1) Dz.U. L 221 z 25.8.2007, s. 15.
(2) Dz.U. L 85 z 30.3.1994, s. 60.
(3) Dz.U. L 161 z 23.6.2005, s. 54.
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Artykuł 3
Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Przewodniczący
Sekretarze Wspólnego Komitetu EOG
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PROJEKT

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR …/2017
z dnia …
zmieniająca regulamin wewnętrzny Wspólnego Komitetu EOG
WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego
art. 92 ust. 3,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Umową o udziale Republiki Chorwacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym (1) („Umowa o rozszerzeniu EOG
z 2014 r.”), podpisaną w dniu 11 kwietnia 2014 r., należy zmienić art. 129 ust. 1 Porozumienia EOG poprzez
dodanie języka chorwackiego do wykazu języków Porozumienia EOG.

(2)

Do wykazu języków w regulaminie wewnętrznym Wspólnego Komitetu EOG, który został przyjęty decyzją
Wspólnego Komitetu EOG nr 1/94 z dnia 8 lutego 1994 r. (2), a następnie zmieniony decyzją Wspólnego
Komitetu EOG nr 24/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. (3), oraz ponownie zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu
EOG nr […] z dnia […] r. (4), należy dodać język chorwacki. Należy zatem odpowiednio zmienić wykaz języków
w regulaminie wewnętrznym Wspólnego Komitetu EOG.

(3)

Umowa o rozszerzeniu EOG z 2014 r. jest tymczasowo stosowana w stosunku do sygnatariuszy od dnia
12 kwietnia 2014 r., a zatem niniejsza decyzja powinna być tymczasowo stosowana w oczekiwaniu na wejście
w życie Umowy o rozszerzeniu EOG z 2014 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
W decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 1/94 wprowadza się następujące zmiany:
1) Tekst art. 6 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„Teksty aktów WE umieszczane w załącznikach do Porozumienia zgodnie z art. 102 ust. 1 są jednakowo autentyczne
w języku angielskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim,
hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim,
słowackim, słoweńskim szwedzkim, węgierskim i włoskim, jak opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej. Wspomniane teksty są sporządzane w języku islandzkim i norweskim i uwierzytelniane przez Wspólny
Komitet EOG wraz z odpowiednimi decyzjami, o których mowa w ust. 1.”.
2) Tekst art. 11 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„Decyzje Wspólnego Komitetu EOG zmieniające załączniki lub protokoły do Porozumienia są publikowane w języku
angielskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim,
litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim,
słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim w Sekcji EOG Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a w języku
islandzkim i norweskim w Suplemencie EOG do Dziennika.”
Artykuł 2
Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia […] r. lub w dniu wejścia w życie Umowy o rozszerzeniu EOG z 2014 r.,
w zależności od tego, który z tych terminów przypada później.
Niniejszą decyzję stosuje się tymczasowo od dnia 12 kwietnia 2014 r.
(1)
(2)
(3)
(4)

Dz.U. L 170 z 11.6.2014, s. 18.
Dz.U. L 85 z 30.3.1994, s. 60.
Dz.U. L 161 z 23.6.2005, s. 54.
Dz.U.: …
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Artykuł 4
Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Przewodniczący
Sekretarze Wspólnego Komitetu EOG
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DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/5
z dnia 3 stycznia 2018 r.
zmieniająca decyzję wykonawczą 2012/270/UE w odniesieniu do objawów występowania Epitrix
cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner)
i ustanawiania odpowiednich wyznaczonych obszarów
(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 8788)
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowa
dzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem
się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 16 ust. 3 zdanie czwarte,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Od czasu ostatniej zmiany decyzji wykonawczej Komisji 2012/270/UE (2) decyzją wykonawczą (UE)
2016/1359 (3) doświadczenie wykazało, że powierzchniowe korytarze i związane z tym niewielkie otwory
wydrążane przez larwy w naskórku bulw ziemniaka są wiarygodnymi oznakami porażenia przez określone
organizmy. W związku z tym przepisów ustanowionych w decyzji wykonawczej Komisji 2012/270/UE
w odniesieniu do kontroli, badań, powiadamiania i środków dotyczących wyznaczania nie należy stosować tylko
w przypadku wystąpienia określonych organizmów na bulwach ziemniaka, ale również w przypadku, gdy objawy
te zostały zauważone bez wystąpienia określonych organizmów.

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą 2012/270/UE.

(3)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności
i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Zmiany w decyzji wykonawczej 2012/270/UE
W decyzji wykonawczej 2012/270/UE wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 3 ust. 1 akapit trzeci lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) intensywne monitorowanie występowania określonych organizmów oraz objawów porażenia przez te organizmy
na bulwach ziemniaka, poprzez odpowiednie kontrole roślin ziemniaka oraz, w stosownych przypadkach, innych
roślin żywicielskich, obejmujące także pola, na których rosną te rośliny, znajdujące się w promieniu co najmniej
100 m od zakładu pakowania;”;
2) art. 4 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 4
Badania i powiadamianie w odniesieniu do określonych organizmów
1.
Państwa członkowskie prowadzą coroczne urzędowe badania dotyczące występowania na ich terytorium
określonych organizmów oraz objawów porażenia przez te organizmy na bulwach ziemniaka oraz, w stosownych
przypadkach, na innych roślinach żywicielskich, w tym na polach, na których uprawia się bulwy ziemniaka.
Państwa członkowskie powiadamiają o wynikach tych badań Komisję i pozostałe państwa członkowskie do dnia
30 kwietnia każdego roku.
(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1.
(2) Decyzja wykonawcza Komisji 2012/270/UE z dnia 16 maja 2012 r. w odniesieniu do środków nadzwyczajnych zapobiegających
wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej organizmów Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita
(Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner) (Dz.U. L 132 z 23.5.2012, s. 18).
3
( ) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1359 z dnia 8 sierpnia 2016 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2012/270/UE w odniesieniu
do środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej organizmów Epitrix cucumeris
(Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner) (Dz.U. L 215 z 10.8.2016, s. 29).
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2.
Występowanie lub podejrzenie występowania określonego organizmu lub objawów porażenia przez ten
organizm na bulwach ziemniaka zgłasza się bezzwłocznie odpowiedzialnym organom urzędowym.”;
3) art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jeżeli w oparciu o wyniki badań, o których mowa w art. 4 ust. 1, lub inne dowody państwo członkowskie
potwierdzi występowanie określonego organizmu lub objawów porażenia przez ten organizm na bulwach ziemniaka
na części swojego terytorium, niezwłocznie ustanawia wyznaczony obszar składający się ze strefy porażenia oraz
strefy buforowej, jak określono w załączniku II sekcja 1.
Państwo to wprowadza środki ustanowione w załączniku II sekcja 2.”;
4) w załącznikach I i II wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.
Artykuł 2
Adresaci
Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 stycznia 2018 r.
W imieniu Komisji
Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji

5.1.2018
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ZAŁĄCZNIK

W załącznikach I i II do decyzji wykonawczej 2012/270/UE wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik I sekcja 1 pkt 3 lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) informację, że podczas urzędowego badania przeprowadzonego bezpośrednio przed wywozem bulwy ziemniaka
uznano za wolne od przedmiotowych określonych organizmów oraz oznak porażenia przez te organizmy, jak
również za zawierające nie więcej niż 0,1 % resztek gleby;”;
2) w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:
a) w sekcji 1 wprowadza się następujące zmiany:
(i) pkt 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) strefy porażenia obejmującej przynajmniej pola, na których potwierdzono występowanie określonego
organizmu lub objawów porażenia przez ten organizm na bulwach ziemniaka, oraz pola, na których
uprawiano porażone bulwy ziemniaka; oraz”;
(ii) pkt 3, 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„(3) Ustanawiając strefę porażenia i strefę buforową, państwa członkowskie biorą pod uwagę następujące
elementy: cechy biologiczne określonych organizmów, stopień porażenia, rozmieszczenie roślin
żywicielskich, dowody zadomowienia się określonych organizmów oraz ich zdolność do rozprzestrze
niania się w sposób naturalny.
(4) Jeśli występowanie określonego organizmu lub objawów porażenia przez ten organizm na bulwach
ziemniaka zostanie potwierdzone poza strefą porażenia, granice strefy porażenia i strefy buforowej
zostają poddane przeglądowi i odpowiednio zmienione.
(5) Jeżeli w odniesieniu do wyznaczonej strefy, na podstawie badań, o których mowa w art. 4 ust. 1, nie
wykryto ani danego określonego organizmu, ani oznak porażenia przez ten organizm na bulwach
ziemniaka przez okres dwóch lat, państwo członkowskie, którego to dotyczy, potwierdza, że organizm
ten nie występuje już na tym obszarze oraz że obszar ten przestaje być wyznaczonym obszarem.
Wspomniane państwo członkowskie powiadamia o tym Komisję i pozostałe państwa członkowskie.”;
b) sekcja 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„(2) intensywne monitorowanie występowania określonych organizmów lub objawów porażenia przez te
organizmy na bulwach ziemniaka poprzez odpowiednie kontrole;”.
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SPROSTOWANIA
Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2017/841 z dnia 17 maja 2017 r.
zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia
okresów zatwierdzenia substancji czynnych: alfa-cypermetryna, Ampelomyces quisqualis szczep:
AQ 10, benalaksyl, bentazon, bifenazan, bromoksynil, karfentrazon etylowy, chlorprofam,
cyjazofamid, desmedifam, dikwat, DPX KE 459 (flupyrsulfuron metylowy), etoksazol, famoksadon,
fenamidon, flumioksazyna, foramsulfuron, Gliocladium catenulatum szczep: J1446, imazamoks,
imazosulfuron, izoksaflutol, laminaryna, metalaksyl-M, metoksyfenozyd, milbemektyna,
oksasulfuron, pendimetalina, fenmedifam, pimetrozyna, S-metolachlor i trifloksystrobina
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 125 z dnia 18 maja 2017 r.)
Na okładce, w spisie treści, i na s. 12, tytuł rozporządzenia:
zamiast:

„Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2017/841 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniające rozporzą
dzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji
czynnych: alfa-cypermetryna, Ampelomyces quisqualis szczep: AQ 10, benalaksyl, bentazon, bifenazan,
bromoksynil, karfentrazon etylowy, chlorprofam, cyjazofamid, desmedifam, dikwat, DPX KE 459 (flupyr
sulfuron metylowy), etoksazol, famoksadon, fenamidon, flumioksazyna, foramsulfuron, Gliocladium
catenulatum szczep: J1446, imazamoks, imazosulfuron, izoksaflutol, laminaryna, metalaksyl-M, metoksy
fenozyd, milbemektyna, oksasulfuron, pendimetalina, fenmedifam, pimetrozyna, S-metolachlor i trifloksy
strobina”,

powinno być:

„Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2017/841 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniające rozporzą
dzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji
czynnych: alfa-cypermetryna, Ampelomyces quisqualis szczep: AQ 10, benalaksyl, bentazon, bifenazan,
bromoksynil, karfentrazon etylowy, chlorprofam, cyjazofamid, desmedifam, dikwat, DPX KE 459 (flupyr
sulfuron metylowy), etoksazol, famoksadon, fenamidon, flumioksazyna, foramsulfuron, Gliocladium
catenulatum szczep: J1446, imazamoks, izoksaflutol, laminaryna, metalaksyl-M, metoksyfenozyd,
milbemektyna, oksasulfuron, pendimetalina, fenmedifam, pimetrozyna, S-metolachlor i trifloksystrobina”.

Strona 12, motyw 4:
zamiast:

„Okresy zatwierdzenia substancji czynnych: alfa-cypermetryna, Ampelomyces quisqualis szczep: AQ 10,
benalaksyl, bifenazan, bromoksynil, chlorprofam, desmedifam, etoksazol, Gliocladium catenulatum szczep:
J1446, imazosulfuron, laminaryna, metoksyfenozyd, milbemektyna, fenmedifam i S-metolachlor
przedłużono rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1197/2012 (7). Zatwierdzenie tych
substancji wygaśnie z dniem 31 lipca 2017 r.”,

powinno być:

„Okresy zatwierdzenia substancji czynnych: alfa-cypermetryna, Ampelomyces quisqualis szczep: AQ 10,
benalaksyl, bifenazan, bromoksynil, chlorprofam, desmedifam, etoksazol, Gliocladium catenulatum szczep:
J1446, laminaryna, metoksyfenozyd, milbemektyna, fenmedifam i S-metolachlor przedłużono rozporzą
dzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1197/2012 (7). Zatwierdzenie tych substancji wygaśnie z dniem
31 lipca 2017 r.”.
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Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/842 z dnia 17 maja 2017 r.
w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej niskiego ryzyka Coniothyrium minitans
szczep CON/M/91-08, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany
załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 125 z dnia 18 maja 2017 r.)
Strona 19, załącznik I, trzecia kolumna w tabeli:
zamiast:

„Minimalna zawartość zdolnych do życia przetrwalników: 1 × 1012 CFU/kg”,

powinno być:

„Minimalna zawartość zdolnych do życia przetrwalników: 1,17 × 1012 CFU/kg”.

Strona 20, załącznik II, zmiany do części D załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011, czwarta
kolumna w tabeli:
zamiast:

„Minimalna zawartość zdolnych do życia przetrwalników: 1 × 1012 CFU/kg”,

powinno być:

„Minimalna zawartość zdolnych do życia przetrwalników: 1,17 × 1012 CFU/kg”.

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego
wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 197 z dnia 25 lipca 2015 r.)
1. Strona 25 w Dz.U. L 197 z 25.7.2015, motyw 8 zdanie drugie, w brzmieniu sprostowanym na s. 21 w Dz.U. L 151
z 8.6.2016; s. 25, motyw 9 zdanie drugie; s. 41, art. 16 ust. 3 lit. b); s. 41, art. 16 ust. 4:
zamiast:

„jednostek dystrybucyjnych”,

powinno być:

„jednostek odbiorczych”.

2. Strona 41, art. 16 ust. 2; s. 41, art. 16 ust. 3 zdanie wprowadzające; s. 53, art. 35 ust. 3 akapit pierwszy, art. 35
ust. 5 akapit pierwszy i art. 35 ust. 6:
zamiast:

„jednostki dystrybucyjne”,

powinno być:

„jednostki odbiorcze”.

3. Strona 47, art. 28 ust. 1 i 2; s. 52, art. 33 ust. 1 lit. c) ppkt (iii):
zamiast:

„jednostka dystrybucyjna”,

powinno być:

„jednostka odbiorcza”.

ISSN 1977-0766 (wydanie elektroniczne)
ISSN 1725-5139 (wydanie papierowe)

★

★

★

★
★
★

★
★
★
★ ★ ★

Urząd Publikacji Unii Europejskiej
2985 Luksemburg
LUKSEMBURG

PL

