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(1) Текст от значение за ЕИП.
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Актовете, чиито заглавия се отпечатват със светъл шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък
срок на действие.
Заглавията на всички останали актове се отпечатват с получер шрифт и се предшестват от звездичка.
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II
(Незаконодателни актове)

РЕГЛАМЕНТИ
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/98 НА КОМИСИЯТА
от 21 януари 2019 година
за откриване на тръжна процедура за изкупуване на обезмаслено мляко на прах през периода на
публична интервенция от 1 март до 30 септември 2019 г.
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за
установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72,
(ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1),
като взе предвид Регламент (ЕС) № 1370/2013 на Съвета от 16 декември 2013 г. за установяване на мерки за
определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански
продукти (2), и по-специално член 3, параграф 6 от него,
като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 на Комисията от 18 май 2016 г. за определяне на правила за
прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на публичната
интервенция и помощта за частно складиране (3), и по-специално член 12, параграф 1 от него,
като има предвид, че:
(1)

Съгласно член 12 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 публичната интервенция за обезмаслено мляко на прах се
прилага от 1 март до 30 септември.

(2)

Съгласно Регламент (ЕС) № 1370/2013 количественото ограничение за изкупуване на обезмаслено мляко на прах
на фиксирана цена се определя на нула тона за 2019 г.

(3)

Следователно в съответствие с член 3, параграф 2 oт Регламент (EС) № 1370/2013 следва да се открие тръжна
процедура за изкупуване на обезмаслено мляко на прах от началото на периода на публична интервенция през
2019 г.

(4)

В дял II, глава II, раздел 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 са определени правила за изкупуване чрез
тръжна процедура.

(5)

В съответствие с член 9, параграф 1, буква б) от Регламент за изпълнение (EС) 2016/1240 следва да се определи
срокът, в който държавите членки да уведомяват Комисията за всички допустими тръжни предложения.

(6)

В интерес на ефикасното администриране държавите членки следва да използват за своите уведомления до
Комисията информационните системи в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2017/1183 на Комисията (4) и
Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185 на Комисията (5),

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

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.
ОВ L 346, 20.12.2013 г., стр. 12.
ОВ L 206, 30.7.2016 г., стр. 71.
Делегиран регламент (ЕС) 2017/1183 на Комисията от 20 април 2017 г. за допълване на регламенти (ЕС) № 1307/2013 и (ЕС)
№ 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на уведомленията до Комисията относно информация и документи
(ОВ L 171, 4.7.2017 г., стр. 100).
(5) Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185 на Комисията от 20 април 2017 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕС)
№ 1307/2013 и (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на уведомленията до Комисията относно
информация и документи и за изменение и отмяна на няколко регламента на Комисията (ОВ L 171, 4.7.2017 г., стр. 113).
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ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Откриване на тръжната процедура
Открива се тръжна процедура от 1 март до 30 септември 2019 г. за изкупуване на обезмаслено мляко на прах за
интервенция, при условията, предвидени в дял II, глава II, раздел 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 и в
настоящия регламент.
Член 2
Подаване на тръжни предложения
1.
Периодите, през които могат да се подават тръжни предложения, изтичат в 11:00 ч. (брюкселско време) в третия
вторник от месеца. През август обаче крайният срок за подаване на тръжни предложения изтича в 11:00 ч. (брюкселско
време) в четвъртия вторник от месеца.
Ако вторник е официален празник, срокът изтича в 11:00 ч. (брюкселско време) на предишния работен ден.
2.

Тръжните предложения се подават до одобрените от държавите членки разплащателни агенции (6).
Член 3
Уведомяване на Комисията

Уведомяването, предвидено в член 9, параграф 1, буква б) от Регламент за изпълнение (EС) 2016/1240, се извършва до
16:00 ч. (брюкселско време) на крайните дати за подаване на тръжни предложения, посочени в член 2 от настоящия
регламент, в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2017/1183 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185.
Член 4
Влизане в сила
Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския
съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 21 януари 2019 година.
За Комисията,
от името на председателя,
Jerzy PLEWA

Генерален директор
Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските
райони“

(6) Адресите на разплащателните агенции са на разположение на уебсайта на Европейската комисия http://ec.europa.
eu/agriculture/milk/policy-instruments/index_en.htm
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/99 НА КОМИСИЯТА
от 22 януари 2019 година
за прекратяване на подновеното разследване относно изчерпването на ефекта от мерките по
отношение на вноса на тръби от пластичен чугун (наричан също „сферографитен чугун“) с
произход от Индия, без да се изменят действащите мерки
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу
дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (1) („основния регламент“), и по-специално член 9,
параграф 2 и член 12 от него,
като има предвид, че:
1. ПРОЦЕДУРА
1.1. Действащи мерки
(1)

Действащите понастоящем мерки са окончателно антидъмпингово мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС)
2016/388 на Комисията (2) за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на тръби от пластичен
чугун (наричан също сферографитен чугун) с произход от Индия, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС)
2016/1369 (3).

(2)

Разглежданият продукт е предмет също и на окончателно изравнително мито, наложено с Регламент за изпълнение
(ЕС) 2016/387 на Комисията (4). Изравнителното мито обаче не е предмет на настоящото подновено разследване.
1.2. Искане за подновяване на разследването относно изчерпването на ефекта от мерките

(3)

Комисията получи искане за подновяване на разследването относно изчерпването на ефекта от действащите
антидъмпингови мерки съгласно член 12 от основния регламент.

(4)

Искането е подадено на 16 март 2018 г. от Saint-Gobain PAM, Saint-Gobain PAM Deutschland GmbH, SaintGobain PAM España S.A. и Duktus (Production) GmbH („заявителя“) — четирима производители от Съюза, които
представляват над 90 % от общото производство на Съюза на тръби от пластичен чугун.

(5)

Заявителят представи достатъчно доказателства, които обосноваха подновяването на антидъмпинговото
разследване. Заявителят изтъкна, че цените на препродажба за несвързани клиенти в Съюза са спаднали след
първоначалния разследван период и след налагането на антидъмпинговото мито, като това е възпрепятствало
настъпването на търсения коригиращ ефект от действащите мерки. От доказателствата в искането беше видно, че
спадът на цените на препродажба не може да се обясни с други фактори, например промени в цените на
суровините.
1.3. Подновяване на антидъмпинговото разследване

(6)

На 30 април 2018 г. с известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз („Известието за
подновяване“), Комисията обяви, че подновява антидъмпинговото разследване (5).

(7)

Разследването се отнасяше до действащото антидъмпингово мито в размер на 14,1 %, приложимо за Jindal Saw
Limited („Jindal“) и свързаните с него дружества и за „всички други дружества“, както е посочено в член 1 от
Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/388.

(1) ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21.
(2) Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/388 на Комисията от 17 март 2016 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса
на тръби от пластичен чугун (наричан също сферографитен чугун) с произход от Индия (ОВ L 73, 18.3.2016 г., стр. 53).
(3) Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1369 на Комисията от 11 август 2016 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/388 за
налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на тръби от пластичен чугун (наричан също сферографитен чугун) с произход
от Индия (ОВ L 217, 12.8.2016 г., стр. 4).
(4) Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/387 на Комисията от 17 март 2016 г. за налагане на окончателно изравнително мито върху вноса на
тръби от пластичен чугун (наричан също сферографитен чугун) с произход от Индия (ОВ L 73, 18.3.2016 г., стр. 1).
(5) ОВ C 151, 30.4.2018 г., стр. 57.
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1.4. Заинтересовани страни
(8)

В известието за подновяване Комисията прикани заинтересованите страни да се свържат с нея, за да вземат участие
в разследването. Освен това Комисията изрично уведоми заявителя, производителите износители и вносителите, за
които е известно, че са засегнати, както и представителите на засегнатата държава, че започва разследване относно
изчерпването на ефекта от мерките, и ги прикани да вземат участие в него.

(9)

На заинтересованите страни беше предоставена възможността да изразят становищата си в писмена форма и да
поискат да бъдат изслушани от Комисията и/или от служителя по изслушванията при търговските процедури.
Jindal поиска изслушване от Комисията и то му беше предоставено.
1.5. Подновяване на разследването на производителите износители

(10)

Комисията изпрати въпросник на Jindal и свързаните с него дружества и прикани другите производители
износители да заявят своя интерес в срок от 15 дни от датата на публикуването на известието за подновяване.

(11)

Един индийски производител износител, Electrosteel Castings Limited, заяви интерес в рамките на срока, но той не
беше засегнат от подновеното разследване, тъй като не подлежи на окончателното антидъмпингово мито, посочено
в член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/388.

(12)

Други двама индийски производители износители, Electrotherm (India) Ltd и Tata Metaliks Limited, заявиха
интерес след изтичането на срока. Тези дружества подлежат на ставката, приложима за „всички други дружества“
съгласно член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/388, която беше определена на равнището на индиви
дуалното антидъмпингово мито за Jindal — 14,1 % — в първоначалното разследване. Двете дружества са
реализирали незначителни продажби в Съюза през периода на подновеното разследване относно изчерпването на
ефекта от мерките. С оглед на факта, че тези дружества се отзоваха твърде късно, Комисията не им изпрати
въпросник.
1.6. Изготвяне на извадка от несвързани вносители

(13)

За да реши дали е необходимо изготвянето на извадка и ако е необходимо — да направи подбор, Комисията
поиска от несвързаните вносители да предоставят информацията, посочена в известието за подновяване на разслед
ването. Никой от тях не заяви интерес.
1.7. Отговори на въпросника

(14)

Комисията изпрати въпросник на Jindal, на който дружеството отговори.
1.8. Контролни посещения

(15)

Комисията потърси и провери цялата информация, която счете за необходима за целите на настоящото
разследване. В съответствие с член 16 от основния регламент беше извършено контролно посещение в обектите на
следното дружество: Jindal Saw Italia SpA, Trieste, Италия („Jindal Италия“). Jindal Италия е единственото
дружество на територията на Съюза, което е свързано с Jindal (вж. раздел 3.1).
1.9. Разгласяване

(16)

На 24 октомври 2018 г. Комисията изпрати на всички заинтересовани страни документ за разгласяване, съдържащ
съществените факти и съображения, въз основа на които Комисията предложи да прекрати подновеното
разследване. Заинтересованите страни бяха информирани за крайния срок, в който могат да представят своите
коментари по отношение на разгласената информация. На разгласяването се отзоваха два субекта — заявителят и
Jindal. Заявителят поиска изслушване от Комисията и то му беше предоставено. Представените от заинтересованите
страни коментари бяха разгледани и взети под внимание, когато това бе обосновано.
1.10. Периоди, обхванати от подновеното разследване относно изчерпването на ефекта от мерките

(17)

Периодът на подновеното разследване относно изчерпването на ефекта от мерките беше от 1 април 2017 г. до
31 март 2018 г. Разглежданият период беше от 1 април 2016 г. до 31 март 2018 г. Първоначалният разследван
период беше от 1 октомври 2013 г. до 30 септември 2014 г.
2. РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ

(18)

Разглежданият продукт се определя като тръби от пластичен чугун (наричан също „сферографитен чугун“), с
изключение на тръбите от пластичен чугун без вътрешно и външно покритие („непокрити тръби“), класирани
понастоящем в кодове по КН ex 7303 00 10 и ex 7303 00 90 (кодове по ТАРИК 7303 00 10 10,
7303 00 90 10), с произход от Индия („разглежданият продукт“).

23.1.2019 г.
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3. КОНСТАТАЦИИ
(19)

При подновяване на разследване относно изчерпването на ефекта от мерките съгласно член 12 от основния
регламент целта е да се установи дали след налагането на първоначалните мерки цените са се понижили или няма
колебание на цените на препродаване или на последващите продажни цени на внесените продукти в Съюза, или че
това колебание е недостатъчно. Втората стъпка е, ако се установи, че мярката е следвало да повлияе на
колебанието на тези цени, тогава с цел да се отстрани установената по-рано вреда в съответствие с член 3 от
основния регламент, експортните цени се определят отново в съответствие с член 2 от основния регламент и
дъмпинговите маржове се преизчисляват, така че да отчетат новоопределените експортни цени.
3.1. Промени в бизнес модела на Jindal и неговите продажби в рамките на Съюза

(20)

След налагането на мерките продажбите на Jindal в Съюза са спаднали с около 90 % в сравнение с първоначалния
разследван период. Продажбите на Jindal в Съюза, възлизащи на [по-малко от 2 000 метрични тона], сега
съставляват [под 0,5 %] от потреблението в Съюза.

(21)

Освен това след първоначалния разследван период в структурата на продажбите на Jindal са настъпили промени.
През първоначалния разследван период Jindal е имало три свързани дружества за продажби, съответно в
Обединеното кралство, Испания и Италия, докато през периода на подновеното разследване е останало само
свързаното дружество в Италия. По-голямата част от продажбите на Jindal в Съюза са реализирани от Jindal
Италия, а количеството на прекия износ е много ограничено.

(22)

Освен това през периода на подновеното разследване Jindal е продавало на значително по-малко клиенти ([помалко от половината в сравнение с първоначалния разследван период]) в по-малко държави членки ([по-малко от
половината в сравнение с първоначалния разследван период]), отколкото при първоначалното разследване. Jindal
също така е продало значително по-малко количество видове на продукта (кодов номер на продукта —КНП): [помалко от половината в сравнение с първоначалния разследван период].
3.2. Анализ на изменението на цените

(23)

За да прецени дали е имало понижение на експортните цени, Комисията обичайно установява експортните цени
на всеки разглеждан производител износител през периода на подновеното разследване и ги сравнява със
съответните експортни цени, определени през първоначалния разследван период. Предвид много по-малките обеми
на преките експортни продажби обаче, както е описано в съображение (21), не можа да се направи валидно
сравнение на цената на преките експортни продажби на Jindal за независими клиенти в Съюза. Тъй като анализът
на цените следва да се основава на цената за първия независим клиент и с оглед на това, че свързаните дружества
на Jindal в Испания и Обединеното кралство вече не съществуват, Комисията основа своя анализ единствено на
цената на препродажба на Jindal Италия за първия несвързан клиент.

(24)

Предвид много ограничените разглеждани обеми и промените във видовете на продукта, посочени в раздел 3.1,
сравнението на база „КНП спрямо КНП“ не беше представително и не доведе до обоснован анализ.

(25)

За целите на примерен анализ Комисията направи сравнение на общата среднопретеглена цена на килограм за
всички видове на продукта за реализираните от Jindal Италия продажби за първия несвързан клиент. Тя установи,
че цената на препродажба на Jindal е нараснала средно с [над 10 %] между периода на подновеното разследване и
първоначалния разследван период, което отразява [над 80 %] от антидъмпинговото мито, възлизащо на 14,1 %.

(26)

Освен това част от продажбите на Jindal през периода на подновеното разследване са реализирани на фиксирани
цени, посочени в тръжни оферти, преди налагането на мерките. Не може да се очаква, че продажните цени на тези
продажби са подлежали на промени, поради което сравнението на цените е с ограничено значение.

(27)

След разгласяването заявителят направи няколко твърдения. Първо, заявителят твърди, че Комисията трябва да
вземе под внимание три външни фактора: изравнителното мито в размер на 8,7 %, конвенционалното мито в
размер на 3,2 % и обменният курс на INR към EUR.

(28)

Що се отнася до изравнителното мито, заявителят твърди, че обяснението за повишението на цената на
препродажба трябва да се отдаде на изравнителното мито в размер до 8,7 %. Комисията отбелязва, че подновеното
разследване е ограничено до предполагаемото изчерпване на ефекта от антидъмпинговото мито. При всички случаи
констатациите в настоящото разследване показват, че Jindal Италия е повишило цените си над равнището на
изравнителното мито, наложено през 2016 г. Поради това твърдението беше отхвърлено.

(29)

Що се отнася до конвенционалното мито, заявителят отбеляза факта, че конвенционалното мито за разглеждания
продукт се е изменило между първоначалния разследван период и периода на подновеното разследване от 0 % на
3,2 %. Действително продуктите, съответстващи на Общата схема от преференции, категория S-15a, в която са
включени продукти, обхванати в глава 73, включително и разглежданият продукт, понастоящем са предмет на
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конвенционално мито в размер на 3,2 %. Заявителят твърди, че това изменение следва да се вземе предвид при
определяне на повишението на цената на препродажба. Комисията потвърди, че митото вече е взето предвид при
анализа, разгласен на заинтересованите страни. Тя обаче изтъкна, че ако повишението на конвенционалното мито
не беше взето предвид, установеното повишение на цената щеше да е още по-значително. Тъй като и двата подхода
не биха променили констатациите относно достатъчното повишение на цените, Комисията остави открит въпроса
дали при сравнението на цените в този случай трябва да се разглежда повишаването на конвенционалното мито.
(30)

Що се отнася до обменния курс, заявителят твърди, че следва да бъде взета под внимание промяната в обменния
курс на INR към EUR. Той заяви, че с повишаването на курса на INR спрямо EUR ценовата конкурентоспособност
на индийския внос е намаляла. Комисията счита, че промените във валутните обменни курсове може да са фактор,
който да се вземе предвид, когато фактурирането се извършва в чуждестранна валута. В този случай обаче
сравнението е направено въз основа на цената на препродажба, която е фактурирана в EUR както през първона
чалния разследван период, така и през периода на подновеното разследване, така че за изчисляването на
повишението на цената е използвана една и съща валута. Поради това корекциите, дължащи се на промени в
обменния курс на INR към EUR, не бяха обосновани и искането беше отхвърлено.

(31)

Второ, заявителят също така твърди, че продажбите в рамките на тръжни процедури не са непредставителни и
следва да бъдат включени. Комисията поясни, че тези продажби не са били изключени при сравнението на цените
(вж. съображение (26) по-горе).

(32)

Трето, заявителят твърди, че за да бъде считана за значителна, промяната на цената на препродажба е трябвало да
бъде най-малкото еквивалентна на размера на наложеното мито. Комисията отбеляза, че оценката е индивидуална
за конкретния случай и че законоустановеният праг за установяване на изчерпване на ефекта на мярката не е дали
колебанието на цената е значително, а дали изобщо е имало колебание на цената на препродажба, с което се
неутрализира ефектът от антидъмпинговото мито. В този случай Комисията установи, че повишение на цените с
над 10 % не може да се счита за незначително.

(33)

Четвърто, заявителят поиска от Комисията да разследва внесените от Jindal Италия продукти от завода на Jindal в
Обединените арабски емирства или от всеки друг източник, за да потвърди, че този внос не е с произход от Индия
или е бил неправилно класиран по друг начин. Комисията отбеляза, че това се отнася по-скоро за твърдението за
заобикаляне на мерките, което не е предмет на разследването относно изчерпването на ефекта от мерките.

(34)

Пето, заявителят изказа твърдението, че Комисията е трябвало да сравнява не само цената на препродажба от
Jindal Италия през периода на подновеното разследване с тази на Jindal Италия през първоначалния разследван
период, но и с цената на препродажба на предишните дъщерни дружества на Jindal в Испания и Обединеното
кралство през първоначалния разследван период. Заявителят твърди, че този подход е обоснован, тъй като
антидъмпинговото мито се отнася до всички продажби на Jindal.

(35)

Комисията счита, че такова сравнение не е подходящо и няма да доведе до обосновани резултати, като се имат
предвид най-вече различията в продуктовия асортимент, условията на доставка и валутите на фактуриране. Поради
това тя поддържа становището, че сравнението на цените на продажбите само на Jindal Италия е било
подходящият референтен показател. Въпреки това за по-голяма изчерпателност Комисията направи симулация, в
която сравни цената на препродажба на Jindal Италия през периода на подновеното разследване с цената на
препродажба на всички дъщерни дружества на Jindal през първоначалния разследван период. Симулацията показа,
че цената на препродажба би се увеличила допълнително средно (с [над 13 %]) между периода на подновеното
разследване и първоначалния разследван период. Поради това такъв анализ, въпреки ограниченото му значение, би
подкрепил заключението на Комисията в настоящото подновено разследване.

(36)

На последно място, заявителят зададе въпрос относно преките продажби на Jindal в рамките на Съюза. Комисията
отбеляза, че обемите не могат да се считат за значителни ([по-малко от 300 тона]) и са били продавани основно
при различни условия на доставка от тези в първоначалното разследване. Поради това не беше възможно да се
извърши обосновано сравнение. Затова тези продажби бяха изключени от сравнението на цените.

3.3. Заключение
(37)

С оглед на ограничените обеми и липсата на съпоставимост Комисията не беше в състояние да извърши убедителен
и подробен анализ на цените на Jindal. Въпреки това, както е посочено в съображение (25), Комисията установи,
че като цяло цената на препродажба на Jindal Италия се е повишила спрямо първоначалния разследван период и
поради това мерките са довели до положителна промяна в цените, съизмерима със съответното мито. Освен това,
като се има предвид значителният спад в обемите, Комисията установи, че ефектът от мерките не е бил засегнат.

23.1.2019 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 20/7

(38)

При липсата на съдействие и с оглед на незначителните обеми ([по-малко от 0,1 %] от потреблението в Съюза),
продавани от други индийски производители износители, обхванати от настоящото подновено разследване,
Комисията счита, че гореизложените констатации са приложими и за „всички други дружества“. В този смисъл
Комисията отбелязва, че наличните статистически данни за „всички други дружества“ не могат да бъдат считани за
значими предвид малкия обем и липсата на информация за каналите за продажби от други индийски произво
дители износители, обхванати от настоящото подновено разследване. При все това Комисията отбеляза като
индикация, че данните за цените на незначителния обем на продажбите, взети от базата данни за статистиката на
вноса съгласно член 14, параграф 6 от основния регламент, показват средна цена на „всички други дружества“,
подобна на средната цена на Jindal.

(39)

Поради това Комисията счита, че мерките са имали ефект по отношение на Jindal и „всички други дружества“,
посочени в член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/388.

(40)

С оглед на тези констатации Комисията не сметна за нужно да продължи с преизчислението на митото.
4. РАЗГЛАСЯВАНЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(41)

Както е посочено в раздел 1.9 по-горе, Комисията информира всички заинтересовани страни за основните факти и
съображения, въз основа на които възнамерява да прекрати подновеното разследване относно изчерпването на
ефекта от мерките. Коментарите бяха анализирани и взети предвид, когато това бе обосновано.

(42)

Поради гореизложените причини Комисията стигна до заключението, че подновеното разследване относно
изчерпването на ефекта от мерките следва да бъде прекратено без изменение на действащите мерки.

(43)

Настоящият регламент е в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно член 15, параграф 1 от
Регламент (ЕС) 2016/1036,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Съгласно член 12 от Регламент (ЕС) 2016/1036 се прекратява подновеното разследване относно изчерпването на ефекта
от мерките по отношение на вноса на тръби от пластичен чугун (наричан също „сферографитен чугун“) с произход от
Индия, без да се изменят действащите мерки.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 22 януари 2019 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER
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РЕШЕНИЯ
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/100 НА КОМИСИЯТА
от 22 януари 2019 година
за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за
контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави
членки
(нотифицирано под номер С(2019) 615)
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по
отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9,
параграф 4 от нея,
като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните проверки, приложими при
търговията в Съюза с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване на изграждането на вътрешния
пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,
като взе предвид Директива 2002/99/EО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни
правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински
произход за консумация от човека (3), и по-специално член 4, параграф 3 от нея,
като има предвид, че:
(1)

С Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията (4) се определят мерки за контрол на здравето на животните
във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки, където са били потвърдени случаи на
болестта при домашни или диви свине („засегнатите държави членки“). В части I—IV от приложението към
посоченото решение за изпълнение се изброяват определени области в засегнатите държави членки, разграничени в
зависимост от степента на риска въз основа на епидемиологичната обстановка по отношение на тази болест, и се
определят техните граници. Приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС е изменяно неколкократно,
за да бъдат взети предвид промените в епидемиологичната обстановка във връзка с африканската чума по свинете в
Съюза, които е необходимо да бъдат отразени в посоченото приложение. Приложението към Решение за
изпълнение 2014/709/ЕС бе последно изменено с Решение за изпълнение (ЕС) 2018/2015 на Комисията (5) след
неотдавнашни случаи на африканска чума по свинете в Латвия, Литва и Полша.

(2)

Рискът от разпространение на африканската чума по свинете при дивите животни е свързан с естественото бавно
разпространение на болестта сред популациите от диви свине, както и с дейността на човека, както е видно от
последните промени в епидемиологична обстановка в Съюза във връзка с тази болест и както е документирано от
Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) в научното становище на Експертната група по въпросите на
здравето на животните и хуманното отношение към тях, публикувано на 14 юли 2015 г.; в научния доклад на
ЕОБХ относно епидемиологичния анализ на африканската чума по свинете в прибалтийските държави и в Полша,
публикуван на 23 март 2017 г.; в научния доклад на ЕОБХ относно епидемиологичния анализ на африканската
чума по свинете в прибалтийските държави и в Полша, публикуван на 8 ноември 2017 г.; и в научния доклад на
ЕОБХ относно епидемиологичния анализ на африканската чума по свинете в Европейския съюз, публикуван на
29 ноември 2018 г. (6)

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

ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.
ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.
ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.
Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията от 9 октомври 2014 г. относно мерките за контрол на здравето на животните във
връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки и за отмяна на Решение за изпълнение 2014/178/ЕС (ОВ L 295,
11.10.2014 г., стр. 63).
(5) Решение за изпълнение (ЕС) 2018/2015 на Комисията от 17 декември 2018 г. за изменение на приложението към Решение за изпълнение
2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки
(ОВ L 322, 18.12.2018 г., стр. 57).
(6) EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2015;13(7):4163; EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017;15(3):4732; EFSA Journal (Бюлетин на
ЕОБХ), 2017;15(11):5068; EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2018;16(11):5494.
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(3)

С Директива 2002/60/ЕО на Съвета (7) се определят минималните мерки на Съюза, които да бъдат предприети за
борба с африканската чума по свинете. По-специално, с член 9 от Директива 2002/60/ЕО се предвижда
въвеждането на защитна и надзорна зона, когато болестта африканска чума по свинете е официално потвърдена за
свине от даден свиневъден обект, а с членове 10 и 11 от същата директива се определят мерките, които трябва да
бъдат предприети в защитните и надзорните зони, за да се предотврати разпространението на болестта. Освен това
с член 15 от Директива 2002/60/ЕО се предвиждат мерки, които да се предприемат, когато бъде потвърдена
болестта африканска чума по свинете при диви свине, включително поставяне под официален надзор на
свиневъдните обекти в определената заразена област. Натрупаният наскоро опит показа, че мерките, определени в
Директива 2002/60/ЕО, са ефективни при ограничаването на разпространението на тази болест, и по-специално
мерките за почистване и дезинфекция на заразените свиневъдни обекти.

(4)

Като се отчита ефективността на мерките, прилагани в държавите членки в съответствие с Директива 2002/60/ЕО,
и по-специално на мерките, предвидени в член 10, параграф 4, буква б), член 10, параграф 5 и член 15 от нея, и
в съответствие с мерките за намаляване на риска по отношение на африканската чума по свинете, посочени в
Здравния кодекс за сухоземните животни на Световната организация за здравеопазване на животните, някои
области в Полша, понастоящем изброени в част III от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС,
сега следва да бъдат включени в част II от посоченото приложение с оглед на изтичането на периода от три месеца
от датата на окончателното почистване и дезинфекция на заразените свиневъдни обекти. Предвид факта, че в
част III от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС са изброени областите, в които епидемиоло
гичната обстановка все още е нестабилна и доста динамична, когато се извършват изменения на вписванията за
областите, включени в посочената част, трябва винаги да се обръща специално внимание на въздействието върху
околните области.

(5)

Освен това през ноември 2018 г. в област Добрич в България бяха констатирани няколко случая на африканска
чума по свинете при диви свине. В отговор на тези случаи беше прието Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1698 на
Комисията (8). Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1698 се прилага до 10 февруари 2019 г. и в него се предвижда,
че заразената област, определена от България и в която се прилагат мерките, предвидени в член 15 от Директива
2002/60/ЕО, трябва да включва най-малко областите, изброени в приложението към посоченото решение за
изпълнение.

(6)

Случаите на африканска чума по свинете в България представляват повишено ниво на риск, което следва да бъде
отразено в приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Съответно заразената област в област Добрич
в България следва да бъде включена в част II от посоченото приложение.

(7)

След датата на приемане на Решение за изпълнение (ЕС) 2018/2015 бяха констатирани още случаи на африканска
чума по свинете при диви свине в Полша, Унгария и Белгия, които също трябва да бъдат отразени в приложението
към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС.

(8)

През декември 2018 г. бяха констатирани няколко случая на африканска чума по свинете при диви свине в
окръзите elbląski и rycki в Полша в области, включени в част I от приложението към Решение за
изпълнение 2014/709/ЕС. Тези случаи на африканска чума по свинете при диви свине представляват повишено
ниво на риска, което следва да бъде отразено в посоченото приложение. Поради това областите в Полша, засегнати
от африканската чума по свинете, следва да бъдат включени в списъка в част II от приложението към Решение за
изпълнение 2014/709/ЕС вместо в част I от него.

(9)

Освен това през декември 2018 г. бяха констатирани няколко случая на африканска чума по свинете при диви
свине в окръзите kętrzyński, sochaczewski, garwoliński, giżycki, lidzbarski, bielski и suwalski в Полша в близост
до области, включени в част I от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Тези случаи на
африканска чума по свинете при диви свине представляват повишено ниво на риска, което следва да бъде отразено
в посоченото приложение. Поради това областите в Полша, засегнати от африканската чума по свинете, следва да
бъдат включени в списъка в част II от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС вместо в част I от
него.

(10)

През декември 2018 г. бяха констатирани няколко случая на африканска чума по свинете при диви свине в
окръзите Heves и Borsod-Abaúj-Zemplén в Унгария в близост до област, включена в част I от приложението към
Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Тези случаи на африканска чума по свинете при диви свине представляват
повишено ниво на риска, което следва да бъде отразено в посоченото приложение. Поради това областите в
Унгария, засегнати от африканската чума по свинете, следва да бъдат включени в списъка в част II от
приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС вместо в част I от него.

(7) Директива 2002/60/ЕО на Съвета от 27 юни 2002 г. за определяне на специфични разпоредби за борба с африканската чума по свинете и
за отмяна на Директива 92/119/EИО относно болестта на Тешен и африканската чума по свинете (ОВ L 192, 20.7.2002 г., стр. 27).
(8) Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1698 на Комисията от 9 ноември 2018 г. относно определени мерки за защита във връзка с болестта
африканска чума по свинете в България (ОВ L 282, 12.11.2018 г., стр. 15).
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(11)

През декември 2018 г. и януари 2019 г. бяха констатирани няколко случая на африканска чума по свинете при
диви свине в провинция Luxembourg в Белгия в области, включени в част I, и в области, които са в близост до
области, включени в част I от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Тези случаи на африканска
чума по свинете при диви свине представляват повишено ниво на риска, което следва да бъде отразено в
посоченото приложение. Поради това тези области в Белгия, засегнати от африканската чума по свинете, следва да
бъдат включени в списъка в част II от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС вместо в част I от
него.

(12)

С цел да бъдат взети под внимание най-актуалните промени на епидемиологичната обстановка по отношение на
африканската чума по свинете в Съюза и да се предприемат изпреварващи мерки за ограничаване на рисковете,
свързани с разпространението на болестта, следва да се определят границите на нови, достатъчно големи по обхват
области в Белгия, България, Унгария и Полша, които са изложени на повишен риск, и те да бъдат надлежно
включени в части I и II от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Поради това приложението
към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС следва да бъде съответно изменено.

(13)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по
растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС се заменя с текста на приложението към настоящото решение.
Член 2
Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 22 януари 2019 година.
За Комисията
Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС се заменя със следното:
„ПРИЛОЖЕНИЕ
ЧАСТ I

1. Белгия
Следните области в Белгия:
в провинция Luxembourg:
— областта е очертана по посока на часовниковата стрелка:
— границата с Франция,
— Rue Mersinhat,
— N818,
— N83: Le Buisson des Cailles,
— Rue des Sources,
— Rue Antoine,
— Rue de la Cure,
— Rue du Breux,
— Rue Blondiau,
— Nouvelle Chiyue,
— Rue de Martué,
— Rue du Chêne,
— Rue des Aubépines,
— N85: Rue des Iles,
— N894: Rue de Chiny, Rue de la Fontenelle, Rue du Millénaire, Rue de la Goulette, Pont saint Nicolas, Rue des
Combattants, Rue du Pré au bois,
— N801: Rue Notre-Dame,
— N894: Rue des Combattants, Rue des Tilleuls, Naleumont, Rue de Rindchay, Rue de la Distillerie,
— N40: Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,
— Rue du Tombois,
— Rue Du Pierroy,
— Rue Saint-Orban,
— Rue Saint-Aubain,
— Rue des Cottages,
— Rue de Relune,
— Rue de Rulune,
— Route de l'Ermitage,
— N87: Route de Habay,
— Chemin des Ecoliers,
— Le Routy,
— Rue Burgknapp,
— Rue de la Halte,
— Rue du Centre,
— Rue de l'Eglise,
— Rue du Marquisat,
— Rue de la Carrière,
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— Rue de la Lorraine,
— Rue du Beynert,
— Millewée,
— Rue du Tram,
— Millewée,
— N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,
— границата с Великото херцогство Люксембург,
— границата с Франция,
— La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,
— La N871 jusque son intersection avec la N88,
— La N88 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange,
— La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange,
— La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,
— La E25-E411 jusque son intersection avec la N897,
— La N897 jusque son intersection avec la N879,
— La N879 jusque son intersection avec la N891,
— La N891 jusque son intersection avec la N83,
— La N83 jusque son intersection avec la N85,
— La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France,
— границата с Франция.
2. България
Следните области в България:
в област Силистра:
— цялата община Главиница,
— цялата община Тутракан,
— цялата община Дулово,
— в община Ситово:
— Босна,
— Гарван,
— Ирник,
— Искра,
— Нова Попина,
— Поляна,
— Попина,
— Ситово,
— Ястребна,
в област Добрич:
— цялата община Балчик,
— цялата община Генерал Тошево,
— цялата община Добрич,
— цялата община Добрич—селска (Добричка),
— в община Крушари:
— Северняк,
— Абрит,
— Добрин,
— Александрия,
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— Полковник Дяково,
— Поручик Кърджиево,
— Загорци,
— Земенци,
— Коритен,
— Крушари,
— Бистрец,
— Ефрейтор Бакалово,
— Телериг,
— Лозенец,
— Крушари,
— Северняк,
— Северци,
— в община Каварна:
— Крупен,
— Белгун,
— Било,
— Септемврийци,
— Травник,
— цялата община Тервел, с изключение на Брестница и Коларци, и
в област Русе:
— в община Сливо поле:
— Бабово,
— Бръшлен,
— Голямо Враново,
— Малко Враново,
— Ряхово,
— Сливо поле,
— Борисово,
— в община Русе:
— Сандрово,
— Просена,
— Николово,
— Мартен,
— Долно Абланово,
— Русе,
— Червена вода,
— Басарбово,
— в община Иваново:
— Красен,
— Божичен,
— Пиргово,
— Мечка,
— Тръстеник,
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— в община Борово:
— Батин,
— Горно Абланово,
— Екзарх Йосиф,
— Обретеник,
— Батин,
— в община Ценово:
— Кривина,
— Беляново,
— Новград,
— Джулюница,
— Белцов,
— Ценово,
— Пиперково,
— Караманово,
в област Велико Търново:
— в община Свищов:
— Совата,
— Вардим,
— Свищов,
— Царевец,
— Българско Сливово,
— Ореш,
в област Плевен:
— в община Белене:
— Деков,
— Белене,
— Кулина вода,
— Бяла вода,
— в община Никопол:
— Лозица,
— Драгаш войвода
— Любеново,
— Никопол,
— Дебово,
— Евлогиево,
— Муселиево,
— Жернов,
— Черковица,
— в община Гулянци:
— Сомовит,
— Долни вит,
— Милковица,
— Шияково,
— Ленково,
— Крета,
— Гулянци,
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— Брест,
— Дъбован,
— Загражден,
— Гиген,
— Искър,
— в община Долна Митрополия:
— Комарево,
— Байкал,
— Славовица,
— Брегаре,
— Ореховица,
— Крушовене,
— Ставерци,
— Гостиля,
в област Враца:
— в община Оряхово:
— Долни Вадин,
— Горни Вадин,
— Остров,
— Галово,
— Лесковец,
— Селановци,
— Оряхово,
— в община Мизия:
— Сараево,
— Мизия,
— Войводово,
— Софрониево,
— в община Козлодуй:
— Хърлец,
— Гложене,
— Бутан,
— Козлодуй,
в област Монтана:
— в община Вълчедръм:
— Долни Цибър,
— Горни Цибър,
— Игнатово,
— Златия,
— Разград,
— Ботево,
— Вълчедръм,
— Мокреш,
— в община Лом:
— Ковачица,
— Станево,
— Лом,
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— Замфир,
— Долно Линево,
— Трайково,
— Сталийска махала,
— Орсоя,
— Сливата,
— Добри дол,
— в община Брусарци:
— Василовци,
— Дондуково,
в област Видин:
— в община Ружинци:
— Динково,
— Тополовец,
— Дреновец,
— в община Димово:
— Арчар,
— Септемврийци,
— Ярловица,
— Воднянци,
— Шипот,
— Извор,
— Мали Дреновец,
— Лагошевци,
— Държаница,
— в община Видин:
— Въртоп,
— Ботево,
— Гайтанци,
— Цар Симеоново,
— Ивановци,
— Жеглица,
— Синаговци,
— Дунавци,
— Буковец,
— Бела Рада,
— Слана бара,
— Новоселци,
— Рупци,
— Акациево,
— Видин,
— Иново,
— Капитановци,
— Покрайна,
— Антимово,
— Кутово,
— Сланотрън,
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— Кошава,
— Гомотарци.
3. Чехия
Следните области в Чехия:
— okres Uherské Hradiště,
— okres Kroměříž,
— okres Vsetín,
— katastrální území obcí v okrese Zlín:
— Bělov,
— Biskupice u Luhačovic,
— Bohuslavice nad Vláří,
— Brumov,
— Bylnice,
— Divnice,
— Dobrkovice,
— Dolní Lhota u Luhačovic,
— Drnovice u Valašských Klobouk,
— Halenkovice,
— Haluzice,
— Hrádek na Vlárské dráze,
— Hřivínův Újezd,
— Jestřabí nad Vláří,
— Kaňovice u Luhačovic,
— Kelníky,
— Kladná-Žilín,
— Kochavec,
— Komárov u Napajedel,
— Křekov,
— Lipina,
— Lipová u Slavičína,
— Ludkovice,
— Luhačovice,
— Machová,
— Mirošov u Valašských Klobouk,
— Mysločovice,
— Napajedla,
— Návojná,
— Nedašov,
— Nedašova Lhota,
— Nevšová,
— Otrokovice,
— Petrůvka u Slavičína,
— Pohořelice u Napajedel,
— Polichno,
— Popov nad Vláří,
— Poteč,
— Pozlovice,
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— Rokytnice u Slavičína,
— Rudimov,
— Řetechov,
— Sazovice,
— Sidonie,
— Slavičín,
— Smolina,
— Spytihněv,
— Svatý Štěpán,
— Šanov,
— Šarovy,
— Štítná nad Vláří,
— Tichov,
— Tlumačov na Moravě,
— Valašské Klobouky,
— Velký Ořechov,
— Vlachova Lhota,
— Vlachovice,
— Vrbětice,
— Žlutava.
4. Естония
Следните области в Естония:
— Hiiu maakond.
5. Унгария
Следните области в Унгария:
— Borsod-Abaúj-Zemplén megye 651100, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802,
651803, 651900, 652000, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800,
652900, 653000, 653100, 653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900,
654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900,
655000, 655100, 655200, 655300, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100,
656200, 656300, 656400, 656600, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000,
658100, 658201, 658202, 658403, 659220, 659300, 659400, 659500, és 659602 kódszámú vadgazdálkodási
egységeinek teljes területe,
— Hajdú-Bihar megye 900750, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901250, 901260, 901270,
901350, 901450, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 901750, 901950, 902050,
902150, 902250, 902350, 902450, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903250, 903350,
903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550, 904650, 904750, 904760, 905450 és 905550
kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Heves megye 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610,
703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850,
704950, 705050, 705250, 705350, és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650,
750750, 750850, 750950, 751150, 752150 és 755550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Nógrád megye 550710, 550810, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 552010, 552150, 552250,
552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950,
552960, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910 és 554050
kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950,
573360, 573450, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
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— Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852350, 852450, 852550,
852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250,
855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050,
856150, 856260, 857050, 857150, 857350 és 857450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.
6. Латвия
Следните области в Латвия:
— Aizputes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kazdangas pagasts un Aizputes pilsēta,
— Alsungas novads,
— Durbes novada Dunalkas un Tadaiķu pagasts,
— Kuldīgas novada Gudenieku pagasts,
— Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,
— Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un
Dauguļupītes,
— Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,
— Grobiņas novada Bārtas un Gaviezes pagasts,
— Rucavas novada Dunikas pagasts.
7. Литва
Следните области в Литва:
— Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,
— Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytyvėnų
seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių
seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos,
— Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos,
— Pagėgių savivaldybė,
— Plungės rajono savivaldybė,
— Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių,
Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,
— Rietavo savivaldybė,
— Skuodo rajono savivaldybė: Barstyčių ir Ylakių seniūnijos,
— Šilalės rajono savivaldybė,
— Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,
— Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygaičių seniūnijos.
8. Полша
Следните области в Полша:
w województwie warmińsko-mazurskim:
— gmina Ruciane – Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz
miasto Pisz w powiecie piskim,
— gmina Miłki, część gminy Ryn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn,
część gminy wiejskiej Giżycko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od
zachodniej granicy gminy do granicy miasta Giżycko, na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 63
biegnącą od południowej granicy gminy do granicy miasta Giżycko i na południe od granicy miasta Giżycko
w powiecie giżyckim,
— gminy Mikołajki, Piecki, część gminy Sorkwity położona na południe od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej
Mrągowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy
do granicy miasta Mrągowo oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej
granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim,
— gminy Dźwierzuty i Świętajno w powiecie szczycieńskim.
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— część gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 513
biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Lidzbark Warmiński oraz na południowy
wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 51 i część gminy Kiwity położona na południe od linii wyznaczonej
przez drogę nr 513 w powiecie lidzbarskim,
— gminy Elbląg, Gronowo Elbląskie, Markusy, Rychliki i część gminy Tolkmicko niewymieniona w części II
załącznika w powiecie elbląskim oraz strefa wód przybrzeżnych Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej,
— powiat miejski Elbląg,
— gminy Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Jeziorany i Świątki w powiecie olsztyńskim,
— gminy Miłakowo, Małdyty i część gminy Morąg położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 519
biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 527 i na wschód od linii wyznaczonej przez
drogę nr 527 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 519 do południowo - wschodniej granicy gminy w powiecie
ostródzkim;
w województwie podlaskim:
— gminy Rudka, Wyszki, część gminy Brańsk położona na północ od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66
biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk i miasto Brańsk w powiecie bielskim,
— gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,
— gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,
— gmina Poświętne w powiecie białostockim,
— gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, część gminy Zambrów położona na południe od linii wyznaczonej
przez drogę nr S8 i miasto Zambrów w powiecie zambrowskim,
— gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem
Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,
— gminy Miastkowo, Nowogród i Zbójna w powiecie łomżyńskim;
w województwie mazowieckim:
— gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej
przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez
drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,
— gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i miasto Węgrów w powiecie
węgrowskim,
— gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,
— powiat miejski Ostrołęka,
— powiat ostrowski,
— gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,
— gmina Krasne w powiecie przasnyskim,
— gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie płockim,
— gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Glinojeck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk
w powiecie ciechanowskim,
— gminy Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i Załuski w powiecie
płońskim,
— gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez
drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
— gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od
linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
— gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,
— gminy Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów, część gminy Cegłów położona na północ od linii wyznaczonej
przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Wiciejów, Mienia, Cegłów i na wschód
od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Cegłów, Skwarne i Podskwarne biegnącą do wschodniej
granicy gminy i część gminy Mińsk Mazowiecki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92
biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mińsk Mazowiecki i na północ od linii wyznaczonej
przez drogę biegnącą od wschodniej granicy miasta Mińsk Mazowiecki łączącą miejscowości Targówka, Budy
Barcząckie do wschodniej granicy gminy w powiecie mińskim,
— gmina Żelechów w powiecie garwolińskim,
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— gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim,
— gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,
— powiat żyrardowski,
— gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,
— gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i część gminy Stromiec położona na południe od linii
wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,
— gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,
— gminy Iłów, Nowa Sucha, Rybno, Teresin, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na południe od linii
wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Sochaczew oraz na
południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 50 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy
miasta Sochaczew i część miasta Sochaczew położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogi
nr 50 i 92 w powiecie sochaczewskim,
— gmina Policzna w powiecie zwoleńskim,
— gmina Solec nad Wisłą w powiecie lipskim;
w województwie lubelskim:
— gminy Bełżyce, Borzechów, Niedrzwica Duża, Jabłonna, Krzczonów, Jastków, Konopnica, Wólka, Głusk,
Strzyżewice i Wojciechów w powiecie lubelskim,
— gminy Miączyn, Nielisz, Sitno, Stary Zamość, Komarów-Osada i część gminy wiejskiej Zamość położona na
północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie zamojskim,
— powiat miejski Zamość,
— gminy Jeziorzany i Kock w powiecie lubartowskim,
— gminy Adamów i Serokomla w powiecie łukowskim,
— gminy Kłoczew, Nowodwór, Ryki, Ułęż i miasto Dęblin w powiecie ryckim,
— gminy Janowiec, i część gminy wiejskiej Puławy położona na zachód od rzeki Wisły w powiecie puławskim,
— gminy Chodel, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa i Wilków w powiecie opolskim,
— gminy Mełgiew, Rybczewice, miasto Świdnik i część gminy Piaski położona na południe od linii wyznaczonej
przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na zachód od
linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan
Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;
— gminy Gorzków, Rudnik i Żółkiewka w powiecie krasnostawskim,
— gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Rachanie, Susiec, Ulhówek i część gminy Łaszczów położona na
południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 852 w powiecie tomaszowskim,
— gminy Łukowa i Obsza w powiecie biłgorajskim,
— powiat miejski Lublin,
— gminy Kraśnik z miastem Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz i Zakrzówek w powiecie
kraśnickim,
— gminy Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim;
w województwie podkarpackim:
— gminy Horyniec-Zdrój, Narol, Stary Dzików, Wielkie Oczy i część gminy Oleszyce położona na południe od linii
wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy przez miejscowość Borchów do skrzyżowania
z drogą nr 865 w miejscowości Oleszyce, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 865
biegnącą w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą biegnąca w kierunku północno-zachodnim
przez miejscowość Lubomierz - na południe od linii wyznaczonej przez tę drogę do skrzyżowania z drogą
łączącą miejscowości Uszkowce i Nowy Dzików – na zachód od tej drogi w powiecie lubaczowskim,
— gminy Laszki i Wiązownica w powiecie jarosławskim,
— gminy Pysznica, Zaleszany i miasto Stalowa Wola w powiecie stalowowolskim,
— gmina Gorzyce w powiecie tarnobrzeskim;
w województwie świętokrzyskim:
— gminy Tarłów i Ożarów w powiecie opatowskim,
— gminy Dwikozy, Zawichost i miasto Sandomierz w powiecie sandomierskim.
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9. Румъния
Следните области в Румъния:
— Județul Alba cu următoarea delimitare:
— La nord de drumul național nr. 7,
— Județul Arad cu următoarea delimitare:
— La nord de linia descrisă de următoarele localități:
— Macea,
— Șiria,
— Bârzava,
— Toc, care se află la joncțiunea cu drumul național nr. 7,
— La nord de drumul național nr. 7,
— Restul județului Argeș care nu a fost inclus în partea III,
— Județul Bistrița,
— Județul Brașov,
— Județul Cluj,
— Județul Covasna,
— Județul Harghita,
— Județul Hunedoara cu următoarea delimitare:
— La nord de linia descrisă de următoarele localități:
— Brănișca,
— Municipiul Deva,
— Turdaș,
— Localitățile Zam și Aurel Vlaicu, care se află la joncțiunea cu drumul național nr. 7,
— La nord de drumul național nr. 7,
— Județul Iași,
— Județul Neamț,
— Județul Vâlcea,
— Județul Bistrița Nasaud,
— Restul județului Maramureș care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:
— Comuna Vișeu de Sus,
— Comuna Borșa,
— Comuna Oarța de Jos,
— Comuna Suciu de Sus,
— Comuna Moisei,
— Comuna Coroieni,
— Comuna Târgu Lăpuș,
— Comuna Vima Mică,
— Comuna Boiu Mare,
— Comuna Valea Chioarului,
— Comuna Ulmeni,
— Comuna Băsești,
— Comuna Baia Mare,
— Comuna Tăuții Magherăuș,
— Comuna Cicărlău,
— Comuna Seini,
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— Comuna Ardusat,
— Comuna Farcasa,
— Comuna Salsig,
— Comuna Asuaju de Sus,
— Comuna Băița de sub Codru,
— Comuna Bicaz,
— Comuna Grosi,
— Comuna Recea,
— Comuna Baia Sprie,
— Comuna Sisesti,
— Comuna Cernesti,
— Copalnic Mănăstur,
— Comuna Dumbrăvița,
— Comuna Cupseni,
— Comuna Șomcuța Mare,
— Comuna Sacaleșeni,
— Comuna Remetea Chioarului,
— Comuna Mireșu Mare,
— Comuna Ariniș.
— Restul județului Mehedinți care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:
— Comuna Garla Mare,
— Hinova,
— Burila Mare,
— Gruia,
— Pristol,
— Dubova,
— Municipiul Drobeta Turnu Severin,
— Eselnița,
— Salcia,
— Devesel,
— Svinița,
— Gogoșu,
— Simian,
— Orșova,
— Obârșia Closani,
— Baia de Aramă,
— Bala,
— Florești,
— Broșteni,
— Corcova,
— Isverna,
— Balta,
— Podeni,
— Cireșu,
— Ilovița,
— Ponoarele,
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— Ilovăț,
— Patulele,
— Jiana,
— Iyvoru Bârzii,
— Malovat,
— Bălvănești,
— Breznița Ocol,
— Godeanu,
— Padina Mare,
— Corlățel,
— Vânju Mare,
— Vânjuleț,
— Obârșia de Câmp,
— Vânători,
— Vladaia,
— Punghina,
— Cujmir,
— Oprișor,
— Dârvari,
— Căzănești,
— Husnicioara,
— Poroina Mare,
— Prunișor,
— Tămna,
— Livezile,
— Rogova,
— Voloiac,
— Sisești,
— Sovarna,
— Bălăcița,
— Județul Gorj.
ЧАСТ II

1. Белгия
Следните области в Белгия:
в провинция Luxembourg:
— областта е очертана по посока на часовниковата стрелка:
— Границата с Франция,
— La N85 jusque son intersection avec la N83 au niveau de Florenville,
— La N83 jusque son intersection avec la N891,
— La N891 jusque son intersection avec la N879 au niveau de Marbehan,
— La N879 jusque son intersection avec la N897 au niveau de Marbehan,
— La N897 jusque son intersection avec la E25 - E411,
— La E25 - E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,
— La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange,
— La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d'Aubange,
— La N88 jusque son intersection avec la N871,
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— La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy,
— La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France,
— Границата с Франция.
2. България
Следните области в България:
в област Силистра:
— в община Кайнарджа:
— Войново,
— Кайнарджа,
— Краново,
— Зарник,
— Добруджанка,
— Голеш,
— Светослав,
— Полковник Чолаково,
— Каменци,
— Господиново,
— Давидово,
— Средище,
— Стрелково,
— Попрусаново,
— Посев,
— в община Алфатар:
— Алфатар,
— Алеково,
— Бистра,
— Кутловица,
— Цар Асен,
— Чуковец,
— Васил Левски,
— в община Силистра:
— Главан,
— Силистра,
— Айдемир,
— Бабук,
— Попкралево,
— Богорово,
— Брадвари,
— Срацимир,
— Българка,
— Ценович,
— Сърпово,
— Сребърна,
— Смилец,
— Професор Иширково,
— Полковник Ламбриново,
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— Калипетрово,
— Казимир,
— Йорданово,
— в община Ситово:
— Добротица,
— Любен,
— Слатина,
в област Добрич:
— в община Крушари:
— Капитан Димитрово,
— Огняново,
— Зимница,
— Габер,
— в община Тервел:
— Брестница,
— Коларци,
— в община Шабла:
— Шабла,
— Тюленово,
— Божаново,
— Горун,
— Горичане,
— Пролез,
— Езерец,
— Захари Стояново,
— Ваклино,
— Граничар,
— Дуранкулак,
— Крапец,
— Смин,
— Стаевци,
— Твърдица,
— Черноморци,
— в община Каварна:
— Българево,
— Божурец,
— Вранино,
— Видно,
— Иречек,
— Каварна,
— Камен бряг,
— Могилище,
— Нейково,
— Поручик Чунчево,
— Раковски,
— Свети Никола,
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— Селце,
— Топола,
— Травник,
— Хаджи Димитър,
— Челопечене.
3. Чехия
Следните области в Чехия:
— katastrální území obcí v okrese Zlín:
— Bohuslavice u Zlína,
— Bratřejov u Vizovic,
— Březnice u Zlína,
— Březová u Zlína,
— Březůvky,
— Dešná u Zlína,
— Dolní Ves,
— Doubravy,
— Držková,
— Fryšták,
— Horní Lhota u Luhačovic,
— Horní Ves u Fryštáku,
— Hostišová,
— Hrobice na Moravě,
— Hvozdná,
— Chrastěšov,
— Jaroslavice u Zlína,
— Jasenná na Moravě,
— Karlovice u Zlína,
— Kašava,
— Klečůvka,
— Kostelec u Zlína,
— Kudlov,
— Kvítkovice u Otrokovic,
— Lhota u Zlína,
— Lhotka u Zlína,
— Lhotsko,
— Lípa nad Dřevnicí,
— Loučka I,
— Loučka II,
— Louky nad Dřevnicí,
— Lukov u Zlína,
— Lukoveček,
— Lutonina,
— Lužkovice,
— Malenovice u Zlína,
— Mladcová,
— Neubuz,

L 20/27

L 20/28

BG

Официален вестник на Европейския съюз

23.1.2019 г.

— Oldřichovice u Napajedel,
— Ostrata,
— Podhradí u Luhačovic,
— Podkopná Lhota,
— Provodov na Moravě,
— Prštné,
— Příluky u Zlína,
— Racková,
— Raková,
— Salaš u Zlína,
— Sehradice,
— Slopné,
— Slušovice,
— Štípa,
— Tečovice,
— Trnava u Zlína,
— Ublo,
— Újezd u Valašských Klobouk,
— Velíková,
— Veselá u Zlína,
— Vítová,
— Vizovice,
— Vlčková,
— Všemina,
— Vysoké Pole,
— Zádveřice,
— Zlín,
— Želechovice nad Dřevnicí.
4. Естония
Следните области в Естония:
— Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).
5. Унгария
Следните области в Унгария:
— Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850,
700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850,
701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150, 705450 és
705510 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550,
851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160,
853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750,
854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856250, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650,
856760, 856850, 856950, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550,
852150, 852250 és 857550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

851560,
853250,
854850,
856750,
852050,

— Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610,
550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551810 és 551821 kódszámú vadgazdálkodási
egységeinek teljes területe,
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— Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800,
650900, 651000, 651200, 652100, 655400, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 658310,
658401, 658402, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100,
659210, 659601, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és
660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670 és 901850
kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.
6. Латвия
Следните области в Латвия:
— Ādažu novads,
— Aizputes novada Kalvenes pagasts,
— Aglonas novads,
— Aizkraukles novads,
— Aknīstes novads,
— Alojas novads,
— Alūksnes novads,
— Amatas novads,
— Apes novads,
— Auces novads,
— Babītes novads,
— Baldones novads,
— Baltinavas novads,
— Balvu novads,
— Bauskas novads,
— Beverīnas novads,
— Brocēnu novada Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109,
— Burtnieku novads,
— Carnikavas novads,
— Cēsu novads,
— Cesvaines novads,
— Ciblas novads,
— Dagdas novads,
— Daugavpils novads,
— Dobeles novads,
— Dundagas novads,
— Durbes novada Durbes un Vecpils pagasts,
— Engures novads,
— Ērgļu novads,
— Garkalnes novads,
— Gulbenes novads,
— Iecavas novads,
— Ikšķiles novads,
— Ilūkstes novads,
— Inčukalna novads,
— Jaunjelgavas novads,
— Jaunpiebalgas novads,
— Jaunpils novads,
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— Jēkabpils novads,
— Jelgavas novads,
— Kandavas novads,
— Kārsavas novads,
— Ķeguma novads,
— Ķekavas novads,
— Kocēnu novads,
— Kokneses novads,
— Krāslavas novads,
— Krimuldas novads,
— Krustpils novads,
— Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un
Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,
— Lielvārdes novads,
— Līgatnes novads,
— Limbažu novads,
— Līvānu novads,
— Lubānas novads,
— Ludzas novads,
— Madonas novads,
— Mālpils novads,
— Mārupes novads,
— Mazsalacas novads,
— Mērsraga novads,
— Naukšēnu novads,
— Neretas novads,
— Ogres novads,
— Olaines novads,
— Ozolnieku novads,
— Pārgaujas novads,
— Pļaviņu novads,
— Preiļu novads,
— Priekules novads,
— Priekuļu novads,
— Raunas novads,
— republikas pilsēta Daugavpils,
— republikas pilsēta Jelgava,
— republikas pilsēta Jēkabpils,
— republikas pilsēta Jūrmala,
— republikas pilsēta Rēzekne,
— republikas pilsēta Valmiera,
— Rēzeknes novads,
— Riebiņu novads,
— Rojas novads,
— Ropažu novads,
— Rugāju novads,
— Rundāles novads,
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— Rūjienas novads,
— Salacgrīvas novads,
— Salas novads,
— Salaspils novads,
— Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Pampāļu, Šķēdes, Nīgrandes, Zaņas, Ezeres, Rubas, Jaunauces un
Vadakstes pagasts,
— Saulkrastu novads,
— Sējas novads,
— Siguldas novads,
— Skrīveru novads,
— Skrundas novads,
— Smiltenes novads,
— Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un
Dauguļupītes,
— Strenču novads,
— Talsu novads,
— Tērvetes novads,
— Tukuma novads,
— Vaiņodes novads,
— Valkas novads,
— Varakļānu novads,
— Vārkavas novads,
— Vecpiebalgas novads,
— Vecumnieku novads,
— Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts,
Piltenes pilsēta,
— Viesītes novads,
— Viļakas novads,
— Viļānu novads,
— Zilupes novads.
7. Литва
Следните области в Литва:
— Alytaus rajono savivaldybė: Alovės, Butrimonių, Daugų, Krokialaukio, Miroslavo, Nemunaičio, Pivašiūnų Simno ir
Raitininkų seniūnijos,
— Anykščių rajono savivaldybė,
— Biržų miesto savivaldybė,
— Biržų rajono savivaldybė,
— Druskininkų savivaldybė,
— Elektrėnų savivaldybė,
— Ignalinos rajono savivaldybė,
— Jonavos rajono savivaldybė,
— Joniškio rajono savivaldybė: Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio ir Satkūnų seniūnijos,
— Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Jurbarko miesto ir Jurbarkų seniūnijos,
— Kaišiadorių miesto savivaldybė,
— Kaišiadorių rajono savivaldybė,
— Kalvarijos savivaldybė,
— Kauno miesto savivaldybė,
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— Kauno rajono savivaldybė,
— Kazlų Rūdos savivaldybė,
— Kelmės rajono savivaldybė: Tytuvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio
Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio
ir Šaukėnų seniūnijos,
— Kėdainių rajono savivaldybė,
— Kupiškio rajono savivaldybė,
— Lazdijų rajono savivaldybė: Būdveičių, Kapčiamiesčio, Krosnos, Kūčiūnų ir Noragėlių seniūnijos,
— Marijampolės savivaldybė: Igliaukos, Gudelių, Liudvinavo, Sasnavos, Šunskų seniūnijos,
— Mažeikių rajono savivaldybė: Šerkšnėnų, Židikų ir Sedos seniūnijos,
— Molėtų rajono savivaldybė,
— Pakruojo rajono savivaldybė,
— Panevėžio rajono savivaldybė,
— Pasvalio rajono savivaldybė,
— Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų seniūnija, Baisogalos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 144,
Radviliškio, Radviliškio miesto seniūnija, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A9 ir į vakarus
nuo kelio Nr. 3417,Tyrulių, Pakalniškių, Sidabravo, Skėmių, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio
Nr. A9 ir į rytus nuo kelio Nr. 3417, ir Šiaulėnų seniūnijos,
— Prienų miesto savivaldybė,
— Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Šilavoto ir Veiverių
seniūnijos,
— Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų, Šiluvos, Kalnųjų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos
dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,
— Rokiškio rajono savivaldybė,
— Šakių rajono savivaldybė,
— Šalčininkų rajono savivaldybė,
— Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija,
— Širvintų rajono savivaldybės,Švenčionių rajono savivaldybė,
— Tauragės rajono savivaldybė: Batakių ir Gaurės seniūnijos,
— Telšių rajono savivaldybė: Degaičių, Gadūnavo, Luokės, Nevarėnų, Ryškėnų, Telšių miesto, Upynos, Varnių,
Viešvėnų ir Žarėnų seniūnijos,
— Trakų rajono savivaldybė,
— Ukmergės rajono savivaldybė,
— Utenos rajono savivaldybė,
— Varėnos rajono savivaldybė,
— Vilniaus miesto savivaldybė,
— Vilniaus rajono savivaldybė,
— Vilkaviškio rajono savivaldybė,
— Visagino savivaldybė,
— Zarasų rajono savivaldybė.
8. Полша
Следните области в Полша:
w województwie warmińsko-mazurskim:
— Gminy Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,
— gminy Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłęk i część obszaru lądowego gminy Tolkmicko położona na południe od
linii brzegowej Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej do granicy z gminą wiejską Elbląg w powiecie elbląskim,
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— gminy Kruklanki, Wydminy, część gminy Ryn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości
Giżycko i Kętrzyn i część gminy wiejskiej Giżycko położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59
biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Giżycko, na północ od linii wyznaczonej przez drogę
nr 63 biegnącą od południowej granicy gminy do granicy miasta Giżycko i na północ od granicy miasta Giżycka
i miasto Giżycko w powiecie giżyckim,
— gmina Gołdap, Dubeninki i część gminy Banie Mazurskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę
nr 650 w powiecie gołdapskim,
— gmina Pozezdrze i część gminy Węgorzewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63
biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na południe od
linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą
biegnącą do miejscowości Przystań i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań,
Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim,
— powiat olecki,
— gminy Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58
w powiecie piskim,
— gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie, Bisztynek, część gminy wiejskiej Bartoszyce położona na
zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 51 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą
nr 57 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 51 do
południowej granicy gminy i miasto Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,
— gmina Kolno w powiecie olsztyńskim,
— powiat braniewski,
— gminy Kętrzyn z miastem Kętrzyn, Reszel i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez
drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii
wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590
w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe
od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590
w powiecie kętrzyńskim,
— gminy Lubomino, Orneta, część gminy Kiwity położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 513,
część gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 51 biegnącą
od południowo - zachodniej granicy gminy do południowo - zachodniej granicy miasta Lidzbark Warmiński i na
północ od granic miasta Lidzbark Warmiński oraz linii wyznaczonej przez drogę nr 513 biegnącą od wschodniej
granicy gminy do wschodniej granicy miasta Lidzbark Warmiński w powiecie lidzbarskim,
— część gminy Sorkwity położona na północ od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na północ
od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz
na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta
Mrągowo w powiecie mrągowskim;
w województwie podlaskim:
— powiat grajewski,
— powiat moniecki,
— powiat sejneński,
— gminy Łomża, Piątnica, Śniadowo, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,
— powiat miejski Łomża,
— gminy Mielnik, Nurzec – Stacja, Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce i Siemiatycze z miastem
Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,
— powiat hajnowski,
— gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,
— część gminy Zambrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie zambrowskim,
— gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,
— gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż,
Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,
— gminy Boćki, Orla, Bielsk Podlaski z miastem Bielsk Podlaski i część gminy Brańsk położona na południe od linii
od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk
w powiecie bielskim,
— powiat suwalski,
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— powiat miejski Suwałki,
— powiat augustowski,
— powiat sokólski,
— powiat miejski Białystok;
w województwie mazowieckim:
— gminy Korczew, Kotuń, Paprotnia, Przesmyki, Wodynie, Skórzec, Mokobody, Mordy, Siedlce, Suchożebry
i Zbuczyn i część gminy Kotuń położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości
Nowa Dąbrówka, Pieróg, Kotuń wzdłuż ulicy Gorzkowskiego i Kolejowej do przejazdu kolejowego łączącego się
z ulicą Siedlecką, Broszków, Żuków w powiecie siedleckim,
— powiat miejski Siedlce,
— gminy Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63
i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63
w powiecie sokołowskim,
— powiat łosicki,
— gminy Brochów, Młodzieszyn, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na północ od linii wyznaczonej przez
drogę nr 92 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Sochaczew oraz na północny wschód od
linii wyznaczonej przez drogę nr 50 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Sochaczew i część
miasta Sochaczew położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92 w powiecie
sochaczewskim,
— powiat nowodworski,
— gminy Joniec i Nowe Miasto w powiecie płońskim,
— gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę
łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
— gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,
— część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
— gminy Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mrozy, Siennica, Sulejówek, część gminy Cegłów położona na południe
od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Wiciejów, Mienia,
Cegłów i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Cegłów, Skwarne i Podskwarne
biegnącą do wschodniej granicy gminy, część gminy Mińsk Mazowiecki położona na południe od linii
wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mińsk Mazowiecki i na
południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy miasta Mińsk Mazowiecki łączącą
miejscowości Targówka, Budy Barcząckie do wschodniej granicy gminy i miasto Mińsk Mazowiecki w powiecie
mińskim,
— gminy Borowie, Wilga, Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice,
Parysów, Pilawa, Miastków Kościelny, Sobolew i Trojanów w powiecie garwolińskim,
— powiat otwocki,
— powiat warszawski zachodni,
— powiat legionowski,
— powiat piaseczyński,
— powiat pruszkowski,
— gminy Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,
— gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,
— gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,
— część gminy Stromiec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,
— powiat miejski Warszawa;
w województwie lubelskim:
— gminy Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Wohyń i Radzyń Podlaski z miastem Radzyń
Podlaski w powiecie radzyńskim,
— gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Krzywda, Stanin, część
gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej
granicy gminy do granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od
wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i miasto Łuków w powiecie
łukowskim,
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— gminy Janów Podlaski, Kodeń, Tuczna, Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała
Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski
w powiecie bialskim,
— powiat miejski Biała Podlaska,
— gmina Łęczna i część gminy Spiczyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie
łęczyńskim,
— część gminy Siemień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów
położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,
— gminy Niedźwiada, Ostrówek, Abramów, Firlej, Kamionka, Michów i Lubartów z miastem Lubartów, w powiecie
lubartowskim,
— gminy Niemce i Garbów w powiecie lubelskim,
— część gminy Piaski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy
gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od
skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie
świdnickim;
— gmina Fajsławice, Izbica, Kraśniczyn, część gminy Krasnystaw położona na zachód od linii wyznaczonej przez
drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw, miasto Krasnystaw
i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie
krasnostawskim,
— gminy Dołhobyczów, Mircze, Trzeszczany, Werbkowice i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na
południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74
i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,
— gmina Telatyn, Tyszowce i część gminy Łaszczów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 852
w powiecie tomaszowskim,
— część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy
gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,
— gmina Grabowiec i Skierbieszów w powiecie zamojskim,
— gminy Markuszów, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Żyrzyn, Baranów, część gminy
wiejskiej Puławy położona na wschód od rzeki Wisły i miasto Puławy w powiecie puławskim,
— gminy Annopol, Dzierzkowice i Gościeradów w powiecie kraśnickim,
— gmina Józefów nad Wisłą w powiecie opolskim,
— gmina Stężyca w powiecie ryckim;
w województwie podkarpackim:
— gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim.
ЧАСТ III

1. Латвия
Следните области в Латвия:
— Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109,
Brocēnu pilsēta,
— Saldus novada Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta.
2. Литва
Следните области в Литва:
— Akmenės rajono savivaldybė,
— Alytaus miesto savivaldybė,
— Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Punios seniūnijos,
— Birštono savivaldybė,
— Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus,Skirsnemunės, Šimkaičiųir Veliuonos
seniūnijos,
— Joniškio rajono savivaldybė: Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Rudiškių, Skaistgirio, Žagarės seniūnijos,
— Lazdijų rajono savivaldybė: Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventežerio, Teizių ir Veisiejų seniūnijos,
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— Marijampolės savivaldybė:Degučių, Mokolų, Narto, Marijampolės seniūnijos,
— Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,
— Prienų rajono savivaldybė: Jiezno ir Stakliškių seniūnijos,
— Radviliškio rajono savivaldybė: Baisogalos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 144, Grinkiškio ir Šaukoto
seniūnijos,
— Raseinių rajono savivaldybė: Kalnųjų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,
— Šiaulių miesto savivaldybė,
— Šiaulių rajono savivaldybė,
— Telšių rajono savivaldybė: Tryškių seniūnija,
3. Полша
Следните области в Полша:
w województwie warmińsko-mazurskim:
— gmina Sępopol i część gminy wiejskiej Bartoszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 51
biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 57 i na wschód od linii wyznaczonej przez
drogę nr 57 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 51 do południowej granicy gminy w powiecie bartoszyckim,
— gminy Srokowo, Barciany i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą
od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę
łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny,
a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez
drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,
— gmina Budry i część gminy Węgorzewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą
od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na północ od linii
wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do
miejscowości Przystań i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo,
Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim,
— część gminy Banie Mazurskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie
gołdapskim,
w województwie mazowieckim:
— gminy Domanice i Wiśniew w powiecie siedleckim,
w województwie lubelskim:
— gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec,
Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na
wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do
południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,
— powiat miejski Chełm,
— gmina Siennica Różana część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę
nr 17 i część gminy Krasnystaw położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od
północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw w powiecie krasnostawskim,
— gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie
włodawskim,
— gminy Cyców, Ludwin, Puchaczów, Milejów i część gminy Spiczyn położona na wschód od linii wyznaczonej
przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim,
— gmina Trawniki w powiecie świdnickim,
— gminy Jabłoń, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Parczew, Sosnowica, część gminy Siemień położona na wschód od
linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr 813 w powiecie
parczewskim,
— gminy Sławatycze, Sosnówka, i Wisznice w powiecie bialskim,
— gmina Ulan Majorat w powiecie radzyńskim,
— gminy Ostrów Lubelski, Serniki i Uścimów w powiecie lubartowskim,
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— gmina Wojcieszków i część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63
biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków, a następnie na północ, zachód, południe
i wschód od linii stanowiącej północną, zachodnią, południową i wschodnią granicę miasta Łuków do jej
przecięcia się z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej
granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków w powiecie łukowskim,
— gminy Horodło, Uchanie i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez
drogę nr 844 biegnącą od zachodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów do granicy miasta Hrubieszów oraz na
północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy miasta Hrubieszów do
wschodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,
w województwie podkarpackim:
— gminy Cieszanów, Lubaczów z miastem Lubaczów i część gminy Oleszyce położona na północ od linii
wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy przez miejscowość Borchów do skrzyżowania
z drogą nr 865 w miejscowości Oleszyce, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 865
biegnącą w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą biegnąca w kierunku północno-zachodnim
przez miejscowość Lubomierz - na północ od linii wyznaczonej przez tę drogę do skrzyżowania z drogą łączącą
miejscowości Uszkowce i Nowy Dzików – na wschód od tej drogi w powiecie lubaczowskim.
4. Румъния
Следните области в Румъния:
— Zona orașului București,
— Județul Constanța,
— Județul Satu Mare,
— Județul Tulcea,
— Județul Bacău,
— Județul Bihor,
— Județul Brăila,
— Județul Buzău,
— Județul Călărași,
— Județul Dâmbovița,
— Județul Galați,
— Județul Giurgiu,
— Județul Ialomița,
— Județul Ilfov,
— Județul Prahova,
— Județul Sălaj,
— Județul Vaslui,
— Județul Vrancea,
— Județul Teleorman,
— Partea din județul Maramureș cu următoarele delimitări:
— Comuna Petrova,
— Comuna Bistra,
— Comuna Repedea,
— Comuna Poienile de sub Munte,
— Comuna Vișeu e Jos,
— Comuna Ruscova,
— Comuna Leordina,
— Comuna Rozavlea,
— Comuna Strâmtura,
— Comuna Bârsana,
— Comuna Rona de Sus,
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— Comuna Rona de Jos,
— Comuna Bocoiu Mare,
— Comuna Sighetu Marmației,
— Comuna Sarasau,
— Comuna Câmpulung la Tisa,
— Comuna Săpânța,
— Comuna Remeti,
— Comuna Giulești,
— Comuna Ocna Șugatag,
— Comuna Desești,
— Comuna Budești,
— Comuna Băiuț,
— Comuna Cavnic,
— Comuna Lăpuș,
— Comuna Dragomirești,
— Comuna Ieud,
— Comuna Saliștea de Sus,
— Comuna Săcel,
— Comuna Călinești,
— Comuna Vadu Izei,
— Comuna Botiza,
— Comuna Bogdan Vodă,
— Localitatea Groșii Țibileșului, comuna Suciu de Sus,
— Localitatea Vișeu de Mijloc, comuna Vișeu de Sus,
— Localitatea Vișeu de Sus, comuna Vișeu de Sus.
— Partea din județul Mehedinți cu următoarele comune:
— Comuna Strehaia,
— Comuna Greci,
— Comuna Brejnita Motru,
— Comuna Butoiești,
— Comuna Stângăceaua,
— Comuna Grozesti,
— Comuna Dumbrava de Jos,
— Comuna Băcles,
— Comuna Bălăcița,
— Partea din județu Arges cu următoarele comune:
— Comuna Bârla,
— Comuna Miroși,
— Comuna Popești,
— Comuna Ștefan cel Mare,
— Comuna Slobozia,
— Comuna Mozăceni,
— Comuna Negrași,
— Comuna Izvoru,
— Comuna Recea,
— Comuna Căldăraru,
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— Comuna Ungheni,
— Comuna Hârsești,
— Comuna Stolnici,
— Comuna Vulpești,
— Comuna Rociu,
— Comuna Lunca Corbului,
— Comuna Costești,
— Comuna Mărăsești,
— Comuna Poiana Lacului,
— Comuna Vedea,
— Comuna Uda,
— Comuna Cuca,
— Comuna Morărești,
— Comuna Cotmeanaâ,
— Comuna Răchițele de Jos,
— Comuna Drăganu-Olteni,
— Comuna Băbana,
— Comuna Bascov,
— Comuna Moșoaia,
— Municipiul Pitești,
— Comuna Albota,
— Comuna Oarja,
— Comuna Bradu,
— Comuna Suseni,
— Comuna Căteasca,
— Comuna Rătești,
— Comuna Teiu,
— Județul Olt,
— Județul Dolj.
ЧАСТ IV

Италия
Следните области в Италия:
— tutto il territorio della Sardegna.“
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АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С
МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ
РЕШЕНИЕ № 1/2018 НА МИТНИЧЕСКИЯ ПОДКОМИТЕТ ЕС — УКРАЙНА
от 21 ноември 2018 година
за замяна на протокол I към Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Украйна
по отношение на определението на понятието „продукти с произход“ и методите на
административно сътрудничество [2019/101]
МИТНИЧЕСКИЯT ПОДКОМИТЕТ ЕС — УКРАЙНА,

като взе предвид Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и
Украйна, от друга страна (1), и по-специално член 26, параграф 2 от него,
като взе предвид протокол I относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно
сътрудничество към Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна,
и Украйна, от друга страна,
като има предвид, че:
(1)

В член 26, параграф 2 от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от
една страна, и Украйна, от друга страна („споразумението“) се съдържа препратка към протокол I към споразу
мението („протокол I“) по отношение на правилата за произход.

(2)

Споразумението влезе в сила на 1 септември 2017 г.

(3)

В член 39 от протокол I се предвижда, че митническият подкомитет, създаден съгласно дял IV, глава 5, член 83 от
споразумението може да приеме изменения на разпоредбите на посочения протокол и да замени предвидените в
него правила за произход.

(4)

Целта на Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход (2)
(„Конвенцията“) е да бъдат заменени протоколите относно правилата за произход, които са в сила в държавите от
паневросредиземноморския регион, с единен правен акт.

(5)

Европейският съюз подписа Конвенцията на 15 юни 2011 г. На 16 май 2017 г. Съвместният комитет, създаден по
силата на член 3 параграф 1 от Конвенцията, реши, че Украйна следва да бъде поканена да се присъедини към
Конвенцията (3).

(6)

Европейският съюз депозира своя акт за приемане при депозитаря на Конвенцията на 26 март 2012 г. Украйна
депозира своя акт за приемане при депозитаря на Конвенцията на 19 декември 2017 г. В резултат на това и
съгласно член 10, параграфи 2 и 3 от Конвенцията тя влезе в сила съответно на 1 май 2012 г. за Съюза и на
1 февруари 2018 г. за Украйна.

(7)

Поради това протокол I следва да бъде заменен с нов протокол, в който се съдържа препратка към Конвенцията,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Протокол I относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество
към Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Украйна, от
друга страна се заменя с текста, съдържащ се в приложението към настоящото решение.
Член 2
Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и в Официален бюлетин на Украйна.
(1) ОВ L 161, 29.5.2014 г., стр. 3.
(2) ОВ L 54, 26.2.2013 г., стр. 4.
(3) Решение № 1/2017 на Съвместния комитет на Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за
произход от 16 май 2017 г. по отношение на молбата на Украйна да стане договаряща страна по Регионалната конвенция за паневросреди
земноморските преференциални правила за произход [2017/1367] (ОВ L 191, 22.7.2017 г., стр. 11).

23.1.2019 г.
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Член 3
Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.
Той се прилага от 1 януари 2019 г.

Съставено в Брюксел на 21 ноември 2018 година.

За митническия подкомитет ЕС – Украйна
Председател
F.P. DE PINNINCK

Секретари
D. WENCEL

N. BILOUS
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРОТОКОЛ I
ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ПОНЯТИЕТО „ПРОДУКТИ С ПРОИЗХОД“ И МЕТОДИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 1
Приложими правила за произход
1.
За целите на изпълнението на настоящото споразумение се прилагат допълнение I и относимите разпоредби от
допълнение II към Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход (1)
(„Конвенцията“).
2.
Всички препратки към „съответното споразумение“ в допълнение I и в съответните разпоредби от допълнение II към
Конвенцията се тълкуват като препратки към настоящото споразумение.
Член 2
Уреждане на спорове
1.
При възникване на спорове във връзка с процедурите за проверка по член 32 от допълнение I към Конвенцията,
които не могат да бъдат уредени между митническите органи, поискали проверката, и митническите органи, отговорни за
извършването на тази проверка, тези спорове се отнасят до митническия подкомитет. Разпоредбите относно механизма за
уреждане на спорове, които се съдържат в глава 14 („Уреждане на спорове“) от дял IV („Търговия и свързани с търговията
въпроси“) от настоящото споразумение, не се прилагат.
2.
Във всички случаи уреждането на спорове между вносителя и митническите органи на държавата вносител се
извършва съгласно законодателството на посочената държава.
Член 3
Изменения на протокола
Митническият подкомитет може да вземе решение за изменение на разпоредбите на настоящия протокол.
Член 4
Оттегляне от Конвенцията
1.
Ако Европейският съюз или Украйна изпратят писмено предизвестие до депозитаря на Конвенцията за намерението
си да се оттеглят от Конвенцията в съответствие с член 9 от нея, Европейският съюз и Украйна започват незабавно
преговори по правилата за произход за целите на изпълнението на настоящото споразумение.
2.
До влизането в сила на такива новодоговорени правила за произход, по отношение на настоящото споразумение
продължават да се прилагат правилата за произход, съдържащи се в допълнение I и – ако е целесъобразно – в съответните
разпоредби от допълнение II към Конвенцията, които се прилагат към момента на оттеглянето. Независимо от това от
момента на оттеглянето правилата за произход, които се съдържат в допълнение I и – ако е целесъобразно – в съответните
разпоредби от допълнение II към Конвенцията, се тълкуват така, че да позволяват двустранна кумулация единствено
между Европейския съюз и Украйна.
Член 5
Преходни разпоредби — кумулация
Независимо от член 16, параграф 5 и член 21, параграф 3 от допълнение I към Конвенцията, когато кумулацията обхваща
само държавите от ЕАСТ, Фарьорските острови, Европейския съюз, Турция, участниците в процеса на стабилизиране и
асоцииране, Република Молдова, Грузия и Украйна, доказателството за произход може да бъде сертификат за движение
EUR.1 или декларация за произход.

(1) ОВ L 54, 26.2.2013 г., стр. 4.
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