
EUROAZJATYCKA KOMISJA GOSPODARCZA 

RADA 

 

POSTANOWIENIE 

8 SIERPNIA 2019 R.    Nr 74   m. Czołponata 

O wprowadzeniu zmian do niektórych postanowień 

Rady Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej 

 

Zgodnie z artykułem 59 punkt 3 Umowy o Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej z dnia 

29 maja 2014 roku oraz punktami 47 i 55 Załącznika nr 1 do Regulaminu Pracy 

Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej, zatwierdzonego Postanowieniem Najwyższej 

Euroazjatyckiej Rady Gospodarczej z dnia 23 grudnia 2014 roku nr 98 Rada Euroazjatyckiej 

Komisji Gospodarczej postanawia:  

1. Wprowadzić zmiany do postanowienia Rady Euroazjatyckiej Komisji 

Gospodarczej zgodnie z załącznikiem. 

2. Niniejsze Postanowienie nabiera mocy prawnej z upływem 30 dni kalendarzowych 

od daty jego oficjalnej publikacji. 

 

Członkowie Rady Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej 

 

Republika 
Armenii 

Republika 
Białorusi 

Republika 
Kazachstanu 

Republika 
Kirgiska 

Federacja 
Rosyjska 

[pieczęć] [pieczęć] [pieczęć] [pieczęć] [pieczęć] 

M. Grigorian I. Pietriszenko A. Smaiłow Ż. Razakow A. Siłuanow 
 
 

  



 
 ZAŁĄCZNIK 
 do Postanowienia Rady 

Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej 
 z dnia 8 sierpnia 2019 r. Nr 74 
 

ZMIANY 
wprowadzane do postanowienia Rady 
Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej 

 
1. W Jednolitych Kwarantannowych Wymogach Fitosanitarnych wobec produktów 

kwarantannowych oraz obiektów kwarantannowych na granicy celnej oraz terytorium celnym 

Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, zatwierdzonych Postanowieniem Rady Euroazjatyckiej 

Komisji Gospodarczej Nr 157 z dnia 30 listopada 2016 roku: 

a) w tabeli 1, w kolumnie trzeciej: 

punkt 2 po słowach „(Tilletia indica) uzupełnić słowami „i karłowej śnieci pszenicy 

(Tilletia controversa)”; 

w punktach 15 i 16 słowo „niponensis” zamienić na słowo „sasakii”; 

b) punkt 2 w kolumnie trzeciej tabeli 3 uzupełnić słowami „i karłowej śnieci pszenicy 

(Tilletia controversa)”; 

c) w punktach 4 i 5 w kolumnie trzeciej tabeli 4 słowo „niponensis” zamienić na 

słowo „sasakii”; 

d) w punkcie 1 w kolumnie trzeciej tabeli 6 słowa „kornika świerku” zamienić na 

słowa „[brak nazwy polskiej – przyp. tłum.]”. 

2. W jednolitym wykazie obiektów kwarantannowych Euroazjatyckiej Unii 

Gospodarczej, zatwierdzonym Postanowieniem Rady Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej 

Nr 158 z dnia 30 listopada 2016 roku: 

a) w pozycji dotyczącej Tuta absoluta (Povolny) słowo „(Povolny)” zamienić na 

słowo „(Meyrick)”; 

b) po pozycji dotyczącej Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. 

skreślić pozycję dotyczącą Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et. al.; 

c) w pozycji dotyczącej Bidens bipinnata L. słowa „дважды перистая” zamienić na 

słowo „дваждыперистая” [poprawka ortograficzna wersji rosyjskiej, polskiej wersji nie 

dotyczy – przyp. tłum.]; 

d) w pozycji dotyczącej Carposina niponensis Wlsingham słowa „niponensis 

Wlsingham” zamienić na słowa „sasakii Matsumura”; 



e) po pozycji dotyczącej Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival dodać 

pozycję o następującej treści:  

„Tilletia controversa Kuhn [śnieć karłowa pszenicy; w polskiej wersji wykazu brak 

polskich nazw – przyp. tłum.]” 

 

__________ [pieczęć] 

 

 

 


