
ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 518/2013 

z dnia 13 maja 2013 r. 

dostosowujące rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w związku 
z przystąpieniem Republiki Chorwacji 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

Uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Chorwacji, w szczegól
ności jego art. 3 ust. 4, 

uwzględniając Akt przystąpienia Chorwacji, w szczególności 
jego art. 50, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 50 Aktu przystąpienia Chorwacji, w przy
padku gdy akty instytucji przyjęte przed dniem przystą
pienia wymagają dostosowań w związku z przystąpie
niem, a niezbędne dostosowania nie zostały przewi
dziane w Akcie przystąpienia lub w załącznikach do 
niego, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na 
wniosek Komisji, przyjmuje w tym celu niezbędne akty, 
jeśli pierwotny akt nie został przyjęty przez Komisję. 

(2) W akcie końcowym konferencji, w ramach prac której 
przygotowano Traktat o przystąpieniu Chorwacji, zwró
cono uwagę na fakt, że Wysokie Umawiające się Strony 
osiągnęły porozumienie polityczne co do szeregu dosto
sowań do aktów prawnych przyjętych przez instytucje, 
wymaganych w związku z przystąpieniem, oraz wezwały 
Radę i Komisję do przyjęcia tych dostosowań przed przy
stąpieniem, w stosownych przypadkach po ich uzupeł
nieniu i aktualizacji w celu uwzględnienia zmian w prawie 
Unii. 

(3) W związku z przystąpieniem Chorwacji do Unii należy 
wprowadzić zmiany w załączniku I do rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 
z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowa
dzania do obrotu środków ochrony roślin ( 1 ), który 
określa podział Unii na strefy o porównywalnych warun
kach rolnictwa, zdrowia roślin oraz środowiska (w tym 
warunkach klimatycznych), w szczególności po to, aby 
ułatwić rozpatrywanie wniosków o zezwolenia na wpro
wadzenie do obrotu środków ochrony roślin oraz udzie
lanie i wzajemne uznawanie tych zezwoleń. Należy 
dodać Chorwację do wykazu państw członkowskich nale 
żących do strefy południowej, gdyż warunki rolnictwa, 
zdrowia roślin oraz środowiska w tym państwie są 
porównywalne z warunkami panującymi w Bułgarii, 
Grecji, Hiszpanii, Francji, we Włoszech, na Cyprze, na 
Malcie i w Portugalii. 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do 
rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 wpro
wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem wejścia 
w życie Traktatu o przystąpieniu Chorwacji i tylko pod tym 
warunkiem. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 13 maja 2013 r. 

W imieniu Rady 

S. COVENEY 
Przewodniczący

PL L 158/72 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 10.6.2013 

( 1 ) Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.



ZAŁĄCZNIK 

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 otrzymuje brzmienie: 

„ZAŁĄCZNIK I 

Definicja stref do celów udzielania zezwoleń na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin, o których mowa 
w art. 3 pkt 17 

Strefa A – Północ 

Do strefy tej należą następujące państwa członkowskie: 

Dania, Estonia, Łotwa, Litwa, Finlandia, Szwecja 

Strefa B – Centrum 

Do strefy tej należą następujące państwa członkowskie: 

Belgia, Republika Czeska, Niemcy, Irlandia, Luksemburg, Węgry, Niderlandy, Austria, Polska, Rumunia, Słowenia, Słowa
cja, Zjednoczone Królestwo 

Strefa C – Południe 

Do strefy tej należą następujące państwa członkowskie: 

Bułgaria, Grecja, Hiszpania, Francja, Chorwacja, Włochy, Cypr, Malta, Portugalia”.
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