
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/390 

z dnia 12 marca 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1419/2013 dotyczące uznawania 
organizacji producentów i organizacji międzybranżowych, rozszerzenia zasad dotyczących 
organizacji producentów i organizacji międzybranżowych, a także publikacji cen progowych 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 w sprawie 

wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. 
w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (1), w szczególności jego 
art. 21, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Art. 20 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1379/2013 nakłada na państwa członkowskie obowiązek informowania 
Komisji o wszelkich decyzjach o udzieleniu lub wycofaniu uznania organizacji producentów i organizacji między
branżowych. 

(2)  W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 1419/2013 (2) określono format, terminy i procedury 
dotyczące informowania o tych decyzjach. 

(3)  W dniu 7 grudnia 2016 r. Komisja przyjęła nowy schemat organizacyjny Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarki 
Morskiej i Rybołówstwa, który zaczął obowiązywać w dniu 1 stycznia 2017 r. 

(4)  Aby odpowiedzieć na tę zmianę organizacyjną i ewentualne przyszłe takie zmiany, należy zmienić procedury 
informowania o decyzjach o udzieleniu lub wycofaniu uznania organizacji producentów i organizacji między
branżowych. 

(5)  Środki określone w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Art. 4 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 1419/2013 otrzymuje brzmienie: 

„3. Powiadomienia są przekazywane w formie pliku XML, po jednym dla każdego powiadomienia. Plik XML jest 
przesyłany jako załącznik na adres poczty elektronicznej podany przez Komisję z adnotacją w temacie wiadomości: 
powiadomienie dotyczące PO/IBO”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 
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(1) Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 1. 
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1419/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. dotyczące uznawania organizacji producentów 

i organizacji międzybranżowych, rozszerzenia zasad dotyczących organizacji producentów i organizacji międzybranżowych, a także 
publikacji cen progowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 w sprawie wspólnej 
organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz.U. L 353 z 28.12.2013, s. 43). 



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

Sporządzono w Brukseli dnia 12 marca 2018 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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