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RÅDSFORORDNING (EU) nr. 518/2013

2018/EØS/11/26

av 13. mai 2013
om tilpasning av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 på grunn av
Republikken Kroatias tiltredelse(*)
RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

3)

Med henblikk på Kroatias tiltredelse til Unionen bør
vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av
plantevernmidler(1), der det fastsettes soner bestående
av medlemsstater med sammenlignbare forhold når det
gjelder landbruk, plantehelse og miljø (herunder klima),
særlig for å lette behandlingen av søknader og
utstedelsen av godkjenninger for plantevernprodukter i
Unionen og den gjensidige anerkjennelsen av
godkjenninger, endres. Kroatia bør føyes til listen over
medlemsstater som tilhører den sørlige sonen, ettersom
landbruks-, plantehelse- og miljøforholdene i Kroatia
kan sammenlignes med dem i Bulgaria, Hellas, Spania,
Frankrike, Italia, Kypros, Malta og Portugal.

4)

Vedlegg I til forordning (EF) nr. 1107/2009 bør derfor
endres —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til tiltredelsestraktaten for Kroatia, særlig
artikkel 3 nr. 4,
under henvisning til tiltredelsesakten for Kroatia, særlig artikkel
50,
under henvisning til forslag fra Europakommisjonen og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

I henhold til artikkel 50 i tiltredelsesakten skal
Kommisjonen vedta de nødvendige rettsakter dersom
det på grunn av tiltredelsen er nødvendig å tilpasse
rettsakter som er vedtatt av institusjonene før
tiltredelsen, og de nødvendige tilpasninger ikke er
fastsatt i tiltredelsesakten eller dens vedlegg, med
mindre den opprinnelige rettsakten er vedtatt av
Kommisjonen.
I sluttakten fra konferansen der tiltredelsestraktaten for
Kroatia ble utferdiget, anføres det at De høye
Traktatparter har oppnådd politisk enighet om en rekke
tilpasninger av rettsakter vedtatt av institusjonene, som
er nødvendige på grunn av tiltredelsen, og Rådet og
Kommisjonen oppfordres til å vedta disse tilpasningene
før tiltredelsen, om nødvendig supplert og ajourført for å
ta hensyn til utviklingen i unionsretten.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
Vedlegg I til forordning (EF) nr. 1107/2009 endres i samsvar
med vedlegget til denne forordning.
Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft med forbehold for at og fra den
dag tiltredelsestraktaten for Kroatia trer i kraft.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 13. mai 2013.
For Rådet
S. COVENEY

Formann
_____

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 158 av 10.6.2013,
s. 72, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 18/2015 av
25. februar 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget
til Den europeiske unions tidende nr. 21 av 7.4.2016, s. 26.

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1.
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VEDLEGG

Vedlegg I til forordning (EF) nr. 1107/2009 skal lyde:
«VEDLEGG I
Fastsettelse av soner for godkjenning av plantevernmidler som nevnt i artikkel 3 nr. 17
Sone A — nord
Følgende medlemsstater tilhører denne sonen:
Danmark, Estland, Latvia, Litauen, Finland, Sverige
Sone B — sentrum
Følgende medlemsstater tilhører denne sonen:
Belgia, Den tsjekkiske republikk, Tyskland, Irland, Luxembourg, Ungarn, Nederland, Østerrike, Polen, Romania,
Slovenia, Slovakia, Det forente kongerike
Sone C — sør
Følgende medlemsstater tilhører denne sonen:
Bulgaria, Hellas, Spania, Frankrike, Kroatia, Italia, Kypros, Malta, Portugal»
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