
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1262 

z dnia 25 lipca 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1141 w celu aktualizacji wykazu inwazyjnych 
gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. 
w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych 
gatunków obcych (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1 i 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/1141 (2) ustanowiono wykaz inwazyjnych gatunków 
obcych stwarzających zagrożenie dla Unii („wykaz unijny”), który ma być prowadzony i aktualizowany w miarę 
potrzeby zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1143/2014. 

(2)  W oparciu o dostępne dowody oraz oceny ryzyka przeprowadzone na podstawie art. 5 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) nr 1143/2014 Komisja stwierdziła, że wszystkie kryteria ustanowione w art. 4 ust. 3 tego rozporządzenia są 
spełnione dla następujących inwazyjnych gatunków obcych: Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl. (Acacia cyanophylla 
Lindl.), Acridotheres tristis Linnaeus, 1766, Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Andropogon virginicus L., Arthurdendyus 
triangulatus (Dendy, 1894) Jones & Gerard (1999), Cardiospermum grandiflorum Sw., Cortaderia jubata (Lemoine ex 
Carrière) Stapf, Ehrharta calycina Sm., Gymnocoronis spilanthoides (D.Don ex Hook. & Arn.) DC., Humulus scandens 
(Lour.) Merr., Lepomis gibbosus Linnaeus, 1758, Lespedeza cuneata (Dum.Cours.) G.Don (Lespedeza juncea var. sericea 
(Thunb.) Lace & Hauech), Lygodium japonicum (Thunb.) Sw., Plotosus lineatus (Thunberg, 1787), Prosopis juliflora 
(Sw.) DC., Salvinia molesta D.S. Mitch. (Salvinia adnata Desv.), Triadica sebifera (L.) Small (Sapium sebiferum (L.) 
Roxb.). 

(3)  Komisja stwierdziła, że w odniesieniu do wszystkich tych inwazyjnych gatunków obcych wszystkie elementy 
określone w art. 4 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1143/2014 zostały należycie rozważone. 

(4)  Od czasu przyjęcia rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1141 dokonano przeglądu nazw naukowych 
niektórych gatunków znajdujących się w wykazie unijnym. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie 
wykonawcze (UE) 2016/1141. 

(5)  Od czasu przyjęcia rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1141 zaktualizowano kody CN określone 
w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87 (3). Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze 
(UE) 2016/1141. 

(6)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Inwazyjnych Gatunków 
Obcych, 
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(1) Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 35. 
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1141 z dnia 13 lipca 2016 r. przyjmujące wykaz inwazyjnych gatunków obcych 

uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 (Dz. 
U. L 189 z 14.7.2016, s. 4). 

(3) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie 
Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1). 



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1141 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do 
niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

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 25 lipca 2019 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1141 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w tabeli z wykazem inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii dodaje się w kolejności alfabe
tycznej następujące gatunki: 

Gatunek 
(i) 

Kody CN dla ży
wych osobników 

(ii) 

Kody CN dla części, które 
mogą się rozmnażać 

(iii) 

Kategorie po
wiązanych to

warów 
(iv) 

„Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl. (Acacia cyanophylla 
Lindl.) 

ex 0602 90 47 ex 1209 99 99 (na
siona)  

Acridotheres tristis Linnaeus, 1766 ex 0106 39 80 ex 0407 19 90 (zapłod
nione jaja do inkubacji)  

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle ex 0602 90 48 ex 1209 99 99 (na
siona)  

Andropogon virginicus L. ex 0602 90 50 ex 1209 99 99 (na
siona) 

(13) 

Arthurdendyus triangulatus (Dendy, 1894) Jones & Ge
rard (1999) 

ex 0106 90 00 — (5) 

Cardiospermum grandiflorum Sw. ex 0602 90 50 ex 1209 99 99 (na
siona)  

Cortaderia jubata (Lemoine ex Carrière) Stapf ex 0602 90 50 ex 1209 99 99 (na
siona)  

Ehrharta calycina Sm. ex 0602 90 50 ex 1209 99 99 (na
siona) 

(13) 

Gymnocoronis spilanthoides (D.Don ex Hook. & Arn.) 
DC. 

ex 0602 90 50 ex 1209 99 99 (na
siona)  

Humulus scandens (Lour.) Merr. ex 0602 90 50 ex 1209 99 99 (na
siona)  

Lepomis gibbosus Linnaeus, 1758 ex 0301 99 17 ex 0511 91 90 (zapłod
niona ikra wylęgowa) 

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

Lespedeza cuneata (Dum.Cours.) G.Don (Lespedeza jun
cea var. sericea (Thunb.) Lace & Hauech) 

ex 0602 90 50 ex 1209 99 99 (na
siona) 

(13) 

Lygodium japonicum (Thunb.) Sw. ex 0602 90 50 ex 1209 99 99 (na
siona) 

(5) 

Plotosus lineatus (Thunberg, 1787) ex 0301 19 00; 
ex 0301 99 85 

ex 0511 91 90 (zapłod
niona ikra wylęgowa)  

Prosopis juliflora (Sw.) DC. ex 0602 90 47 ex 1209 99 99 (na
siona)  

Salvinia molesta D.S. Mitch. (Salvinia adnata Desv.) ex 0602 90 50 —  

Triadica sebifera (L.) Small (Sapium sebiferum (L.) 
Roxb.) 

ex 0602 90 48 ex 1209 99 99 (na
siona)”    

2) w tabeli z wykazem inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii słowa „Orconectes limosus 
Rafinesque, 1817” zastępuje się słowami „Orconectes limosus Rafinesque, 1817 (Faxonius limosus Rafinesque, 1817)”;  

3) w tabeli z wykazem inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii słowa „Orconectes limosus 
Rafinesque, 1870” zastępuje się słowami „Orconectes limosus Rafinesque, 1870 (Faxonius limosus Rafinesque, 1870)”; 
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4) w tabeli z wykazem inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii słowa „Procambarus fallax 
(Hagen, 1870) f. virginalis” zastępuje się słowami „Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis (Procambarus virginalis 
Lyko, 2017)”;  

5) w tabeli z wykazem inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii kody CN dla części, które 
mogą się rozmnażać, w odniesieniu do Eichhornia crassipes (Martius) Solms zmienia się z „ex 1209 30 00” na 
„ex 1209 99 99”;  

6) w uwagach do tabeli w kolumnie (iv) pkt (2) „0301 93 00: Carp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon 
idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)” otrzymuje brzmienie „0301 93 00: Carp 
(Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, 
Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)”;  

7) w uwagach do tabeli w kolumnie (iv) pkt (6) „1211 90 86: Pozostałe rośliny i części roślin (włącznie z nasionami 
i owocami), w rodzaju stosowanych głównie w perfumerii, farmacji lub stosowane do celów owadobójczych, grzybo
bójczych lub podobnych, świeże lub suszone, nawet krojone, kruszone lub proszkowane” otrzymuje brzmienie 
„ex 1211 90 86: Świeże nasiona, niekrojone, niekruszone ani nieproszkowane”;  

8) w uwagach do tabeli w kolumnie (iv) dodaje się punkt w brzmieniu: 

„(13)  ex 1213: Siano”.  
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