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II
(Незаконодателни актове)

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ
РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/1803 НА СЪВЕТА
от 18 юли 2019 година
за подписване и сключване на Споразумението между Европейския съюз и правителството на
Социалистическа Република Виетнам за създаване на рамка за участието на Виетнам в операции на
Европейския съюз за управление на кризи

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 37 от него, във връзка с член 218, параграфи 5 и 6 от
Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност,
като има предвид, че:
(1)

На 8 април 2019 г. Съветът прие решение за разрешаване на започването на преговори за споразумение между
Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам за създаване на рамка за участието ѝ в операциите на
Съюза за управление на кризи („споразумението“).

(2)

Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност впоследствие
договори посоченото споразумение в съответствие с член 37 от Договора за Европейския съюз.

(3)

Споразумението следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Споразумението между Европейския съюз и правителството на Социалистическа република Виетнам за създаване на рамка за
участието на Виетнам в операции на Европейския съюз за управление на кризи („споразумението“), се одобрява от името на
Съюза.
Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2
Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето(ата), упълномощено(и) да подпише(ат) споразумението, така че да
бъде обвързан Съюзът.
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Член 3
Председателят на Съвета извършва нотификацията, предвидена в член 17, параграф 1 от споразумението, от името на
Съюза (1).
Член 4
Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 18 юли 2019 година.
За Съвета
Председател
T. TUPPURAINEN

(1) Датата на влизане в сила на споразумението ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от генералния секретариат
на Съвета.
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ПРЕВОД

СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейския съюз и правителството на Социалистическа република Виетнам за създаване на
рамка за участието на Виетнам в операции на Европейския съюз за управление на кризи

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ („Съюзът“ или „ЕС“), от една страна, и ВИЕТНАМ, от друга страна, наричани заедно „страните“,

като има предвид, че:
(1)

В рамките на своята обща политика за сигурност и отбрана Европейският съюз може да реши да предприеме операции
за управление на кризи, които могат да включват, в зависимост от съответното решение на Съвета, задачите,
предвидени в член 42, параграф 1 и член 43, параграф 1 от Договора за Европейския съюз.

(2)

Виетнам и ЕС отчитат значението на световния мир за развитието на всички държави и потвърждават ангажимента си
да допринасят за поддържането на мира и сигурността в съответните съседни на тях региони и по света като цяло, въз
основа на принципите на Устава на ООН.

(3)

Като вземат предвид ангажимента на страните да засилят своето сътрудничество по въпросите, свързани със
сигурността и отбраната, и като отчитат, че способностите и възможностите на Виетнам биха могли да се използват в
операции на ЕС за управление на кризи.

(4)

Виетнам и ЕС желаят да установят общите условия за участието на Виетнам в операции на ЕС за управление на кризи
посредством споразумение, с което се създава рамка за такова евентуално бъдещо участие, вместо да определят тези
условия поотделно за всяка отделна операция.

(5)

Такова споразумение не следва да засяга самостоятелността на Съюза при вземането на решения и не следва да бъде
пречка за това решенията на Виетнам да участва в операции на ЕС за управление на кризи да бъдат вземани
поотделно за всеки конкретен случай.

(6)

Съюзът ще решава дали трети държави да бъдат поканени да участват в дадена операция на ЕС за управление на
кризи. Виетнам може да приеме поканата на Съюза и да предложи свой принос. В такъв случай Съюзът ще реши дали
да приеме предложения принос,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:
РАЗДЕЛ I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1
Решения във връзка с участието
1.
След решението на Съюза да покани Виетнам да участва в операция на ЕС за управление на кризи, Виетнам, в
изпълнение на настоящото споразумение, съобщава на Европейския съюз решението на своя компетентен орган относно
участието, включително предлагания принос.
2.

Съюзът оценява предложения от Виетнам принос, като се консултира с него.

3.
Във възможно най-кратки срокове Съюзът предоставя на Виетнам предварителна оценка за вероятния размер на
приноса към общите разходи по операцията, за да съдейства на Виетнам при изготвянето на неговото предложение.
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4.
Съюзът съобщава писмено на Виетнам резултата от своята оценка и решението си по предлагания от Виетнам принос,
за да се осигури участието на Виетнам в съответствие с разпоредбите на настоящото споразумение.
5.
Предложението на Виетнам съгласно параграф 1 и приемането му от ЕС съгласно параграф 4 съставляват основата за
прилагането на настоящото споразумение за всяка конкретна операция за управление на кризи.
6.
По своя собствена инициатива или по искане на Съюза и след консултации между страните Виетнам може по всяко
време да се оттегли изцяло или частично от участие в операция на ЕС за управление на кризи.

Член 2
Рамка
1.
Виетнам се асоциира към съответното решение на Съвета, с което Съветът на Европейския съюз решава, че Съюзът ще
проведе операция за управление на кризи, и към всяко друго решение, с което Съветът на Европейския съюз решава да
удължи дадена операция на ЕС за управление на кризи, в съответствие с разпоредбите на настоящото споразумение и всички
необходими договорености за прилагането му.
2.
Приносът на Виетнам към дадена операция на ЕС за управление на кризи не засяга самостоятелността на Съюза за
вземане на решения.

Член 3
Статут на персонала и силите на Виетнам
1.
Статутът на персонала, който Виетнам командирова за участие в гражданска операция на ЕС за управление на кризи, и/
или на силите, които Виетнам предоставя за военна операция на ЕС за управление на кризи, се урежда със съответното
споразумение относно статута на силите/мисията, ако такова споразумение е сключено, или с всякаква друга договореност
между Съюза и държавата (държавите), в която (които) се провежда операцията. Виетнам се уведомява за това.
2.
Статутът на персонала, предоставен на щаба или командните състави, разположени извън държавата (държавите), в
която (които) се провежда операцията на ЕС за управление на кризи, се урежда с договорености между съответния щаб и
командни състави и компетентните органи на Виетнам.
3.
Без да се засяга споразумението относно статута на силите/мисията, посочено в параграф 1, Виетнам упражнява
юрисдикция върху своя персонал, участващ в операцията на ЕС за управление на кризи. Когато силите на Виетнам действат
на борда на плавателен съд или въздухоплавателно средство на държава – членка на Европейския съюз, тази държава членка
може да упражнява юрисдикция при спазване на условията на евентуални действащи и/или бъдещи споразумения и в
съответствие със своите законови и подзаконови актове, и с международното право.
4.
Виетнам отговаря на предявени претенции във връзка с участието в операция на ЕС за управление на кризи от страна на
членове на своя персонал или отнасящи се до тях, както и за предприемането на всякакви действия, по-специално от правен
или дисциплинарен характер, срещу членове на своя персонал в съответствие със своите законови и подзаконови актове.
5.
Страните се договарят да се откажат от всякакви евентуални претенции една към друга, освен договорните претенции,
във връзка с вреди, щети или унищожаване на активи, притежавани или използвани от някоя от страните, или с увреждане
или смърт на членове на персонала на някоя от страните, настъпили при изпълнение на служебните им задължения във
връзка с дейности по настоящото споразумение, освен в случаите на груба небрежност или умишлено нарушение. Случаите
на груба небрежност или умишлено нарушение се уреждат между страните с дипломатически средства.
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6.
Виетнам се задължава да направи декларация във връзка с отказ от претенции срещу всяка една държава, участваща в
операция на ЕС за управление на кризи, в която участва и Виетнам, като тази декларация се прави при подписването на
настоящото споразумение.
7.
Съюзът се задължава да осигури от страна на държавите — членки не Европейския съюз декларация във връзка с отказ
от претенции, свързани с бъдещо участие на Виетнам в операции на ЕС за управление на кризи, като тази декларация се
прави при подписването на настоящото споразумение.
Член 4
Класифицирана информация
1.
Виетнам взема необходимите мерки, за да гарантира, че класифицираната информация на ЕС е защитена в съответствие
с правилата за сигурност на Съвета за защита на класифицирана информация на ЕС, съдържащи се в Решение 2013/488/ЕС
на Съвета (1), както и в съответствие с другите указания, давани от компетентните органи, включително от командващия
операцията на ЕС във връзка с военна операция на ЕС за управление на кризи или от ръководителя на мисията във връзка с
гражданска операция на ЕС за управление на кризи.
2.
Когато страните са сключили споразумение относно процедурите за сигурност при обмена на класифицирана
информация, това споразумение се прилага за операции на ЕС за управление на кризи.
РАЗДЕЛ II
РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО УЧАСТИЕТО В ГРАЖДАНСКИ ОПЕРАЦИИ НА ЕС ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ

Член 5
Персонал, командирован за участие в гражданска операция на ЕС за управление на кризи
1.

Виетнам:

а) гарантира, че персоналът му, командирован за участие в гражданска операция на ЕС за управление на кризи, изпълнява
своята мисия в съответствие със:
i)

съответното решение на Съвета и последващите му изменения, както е посочено в член 2, параграф 1;

ii) оперативния план;
iii) приложимите договорености за прилагане;
iv) приложимата политика за гражданските операции на ЕС за управление на кризи,
б) своевременно информира командващия гражданската операция за всяко изменение на приноса си към гражданската
операция на ЕС за управление на кризи.
2.
Персоналът, командирован от Виетнам за участие в гражданска операция на ЕС за управление на кризи, преминава
медицински преглед, ваксинира се и получава от компетентен орган във Виетнам медицинско свидетелство, удостоверяващо
неговата годност за служба, и представя копие от това свидетелство.
3.
Персоналът, командирован от Виетнам, изпълнява своите задължения и се съобразява единствено с интересите на
гражданската операция на ЕС за управление на кризи, като спазва най-високите стандарти на поведение, посочени в
политиките, приложими за гражданските операции на ЕС за управление на кризи.
Член 6
Командна верига
1.
Целият персонал на Виетнам, участващ в гражданска операция на ЕС за управление на кризи, остава изцяло под
командването на органите на Виетнам.
2.
Командващият гражданската операция на ЕС упражнява оперативния контрол върху целия персонал, участващ в
гражданската операция на ЕС за управление на кризи. За тази цел преди разполагането се сключват договорености за
изпълнение от командващия гражданската операция на ЕС и органите на Виетнам.
(1) Решение 2013/488/ЕС на Съвета от 23 септември 2013 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицирана информация на
ЕС (ОВ L 274, 15.10.2013 г., стр. 1).
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3.
Командващият гражданската операция поема отговорността за гражданската операция на ЕС за управление на кризи и
осигурява нейното командване и контрол на стратегическо равнище.
4.
Ръководителят на мисията поема отговорността за гражданската операция на ЕС за управление на кризи и осигурява
нейното командване и контрол на мястото на операцията, както и ежедневното ѝ управление.
5.
Виетнам има същите права и задължения по отношение на ежедневното управление на операцията като участващите в
операцията държави – членки на Европейския съюз, в съответствие с правните актове, посочени в член 2, параграф 1.
6.
Ръководителят на мисията е отговорен за дисциплинарния контрол върху персонала на гражданската операция на ЕС
за управление на кризи. Виетнам отговаря за предприемането на необходимите действия, по-специално от правно или
дисциплинарно естество, срещу членовете на своя персонал в съответствие със своите закони, норми и политики.
7.
Виетнам определя лице за контакт към националния контингент (ЛКНК), което да представлява националния
контингент в рамките на операцията. ЛКНК докладва на ръководителя на мисията по въпроси, засягащи операцията, и
отговаря за ежедневната дисциплина на контингента на Виетнам.
8.
Решението за прекратяване на операцията се взема от Съюза след консултации с Виетнам, ако към датата на
прекратяване на операцията Виетнам все още участва в гражданската операция на ЕС за управление на кризи.

Член 7
Финансови аспекти
1.
Без да се засяга член 8, Виетнам поема всички разходи, свързани с участието му в гражданска операция на ЕС за
управление на кризи, с изключение на текущите разходи, както е предвидено в оперативния бюджет на операцията.
2.
В случай на смърт, увреждане, щета или вреда, причинени на физически или юридически лица от държавата
(държавите), в която (които) се провежда операцията, въпросите за евентуалната отговорност и обезщетение от страна на
Виетнам се уреждат според условията, предвидени в приложимото споразумение за статута на мисията, посочено в член 3,
параграф 1, или съгласно други приложими алтернативни разпоредби.

Член 8
Участие в оперативния бюджет
1.
При условията на параграф 4 от настоящия член, включително по отношение на собствените способности на Виетнам,
и след решение на Виетнам да участва в гражданска операция на ЕС за управление на кризи в съответствие с член 1, параграф
5, Виетнам изразява желание да допринесе за финансирането на оперативния бюджет на съответната гражданска операция
на ЕС за управление на кризи.
2.
Приносът, посочен в параграф 1, се изчислява въз основа на една от следните формули, като се използва тази, в
резултат на която се получава по-малка сума:
а) дела от референтната сума за оперативния бюджет, пропорционално съответстващ на съотношението между брутния
национален доход (БНД) на Виетнам и общия БНД на всички държави, участващи в оперативния бюджет на операцията;
или
б) дела от референтната сума за оперативния бюджет, пропорционално съответстващ на съотношението между броя на
персонала от Виетнам, участващ в операцията, и общия брой на персонала от всички държави, участващи в операцията.
3.
Независимо от параграфи 1 и 2, Виетнам не участва във финансирането на дневните надбавки, изплащани на персонала
на държавите – членки на Европейския съюз.

29.10.2019 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 276/7

4.
Независимо от параграф 1, Съюзът по принцип освобождава Виетнам от финансов принос в определена гражданска
операция на ЕС за управление на кризи, когато:
а) Съюзът реши, че Виетнам предоставя значимо участие, което е съществено за тази операция;
или
б) Виетнам има БНД на глава от населението, който не надвишава този на никоя държава – членка на Съюза.
5.
При условията на параграф 1, всяка договореност за изплащането на финансовия принос на Виетнам в оперативния
бюджет на гражданска операция на ЕС за управление на кризи се сключва между компетентните органи на страните и,
наред с другото, включва разпоредби относно:
а) размера на съответния финансов принос;
б) условията и реда за плащане на финансовия принос; и
в) процедурата за одит.
РАЗДЕЛ II
РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО УЧАСТИЕТО ВЪВ ВОЕННИ ОПЕРАЦИИ НА ЕС ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ

Член 9
Участие във военна операция на ЕС за управление на кризи
1.
Виетнам гарантира, че неговите сили и персонал, участващи във военна операция на ЕС за управление на кризи,
изпълняват своята мисия в съответствие със:
а) съответното решение на Съвета и последващите му изменения съгласно член 2, параграф 1;
б) оперативния план;
в) приложимите договорености за прилагане; и
г) приложимата политика за военните операции на ЕС за управление на кризи.
2.

Виетнам уведомява своевременно командващия операцията на ЕС за всяка промяна на участието си в операцията.

3.
Персоналът, командирован от Виетнам, изпълнява своите задължения и се съобразява единствено с интересите на
военната операция на ЕС за управление на кризи, като спазва най-високите стандарти на поведение, посочени в политиките,
приложими за военните операции на ЕС за управление на кризи.

Член 10
Командна верига
1.
Всички сили и целият персонал на Виетнам, участващи във военна операция на ЕС за управление на кризи, остава
изцяло под командването на органите на Виетнам.
2.
Командващият операцията на ЕС упражнява оперативното и тактическо командване и/или контрол над всички сили и
персонал на държавите, участващи във военна операция на ЕС за управление на кризи. За тази цел преди разполагането се
сключват договорености относно изпълнението между командващия операцията на ЕС и органите на Виетнам.
3.
Виетнам има същите права и задължения по отношение на ежедневното управление на операцията като участващите в
операцията държави – членки на Европейския съюз, в съответствие с правните актове, посочени в член 2, параграф 1.
4.
Командващият операцията на ЕС може във всеки един момент след консултации с Виетнам да поиска оттеглянето на
участието на Виетнам.
5.
Виетнам назначава висш военен представител (ВВП), който представлява националния му контингент в рамките на
военната операция на ЕС за управление на кризи. ВВП провежда консултации с командващия силите на ЕС по всички
въпроси, свързани с операцията, и отговаря за ежедневната дисциплина на контингента на Виетнам.
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Член 11
Финансови аспекти
1.
Без да се засяга член 12 от настоящото споразумение, Виетнам поема всички разходи, свързани с участието му в
операцията, освен ако разходите не подлежат на съвместно финансиране, съгласно предвиденото в правните актове,
посочени в член 2, параграф 1, както и в Решение (ОВППС) 2015/528 на Съвета (2).
2.
В случай на смърт, увреждане, щета или вреда, причинени на физически или юридически лица от държавата
(държавите), в която (които) се провежда операцията, въпросите за евентуалната отговорност и обезщетение от страна на
Виетнам се уреждат според условията, предвидени в приложимото споразумение за статута на силите, посочено в член 3,
параграф 1, или съгласно други приложими алтернативни разпоредби.

Член 12
Участие в общите разходи
1.
При условията на параграф 3 от настоящия член, включително по отношение на собствените способности на Виетнам,
и след решение на Виетнам да участва във военна операция на ЕС за управление на кризи в съответствие с член 1, параграф 5,
Виетнам изразява желание да допринесе за финансирането на общите разходи на съответната военна операция на ЕС за
управление на кризи.
2.
Приносът към общите разходи се изчислява въз основа на една от следните формули, като се използва тази, в резултат
на която се получава по-малка сума:
а) дела от общите разходи, пропорционално съответстващ на съотношението между БНД на Виетнам и общия БНД на
всички държави, участващи в общите разходи на операцията; или
б) дела от общите разходи, пропорционално съответстващ на съотношението между броя на персонала от Виетнам,
участващ в операцията, и общия брой на персонала от всички държави, участващи в операцията.
Когато се използва формулата по буква б) и когато Виетнам участва с персонал само към щаба на операцията или щаба на
силите, се взема съотношението между този персонал и общата численост на персонала на съответния щаб. В останалите
случаи се взема съотношението между целия персонал, с който участва Виетнам, и общия персонал на операцията.
3.
Независимо от параграф 1, Съюзът по принцип освобождава Виетнам от финансов принос в определена военна
операция на ЕС за управление на кризи, когато:
а) Съюзът реши, че Виетнам предоставя значимо участие, което е съществено за тази операция;
или
б) Виетнам има БНД на глава от населението, който не надвишава този на никоя държава – членка на Съюза.
4.
При спазване на параграф 1, всяка договореност за плащането на финансовия принос на Виетнам към общите разходи
се сключва между компетентните органи на страните и, наред с другото, включва разпоредби относно:
а) размера на съответния финансов принос;
б) условията и реда за плащане на финансовия принос; и
в) процедурата за одит.
(2) Решение (ОВППС) 2015/528 на Съвета от 27 март 2015 г. за създаване на механизъм за администриране на финансирането на общите
разходи за операциите на Европейския съюз с военни последици или последици в областта на отбраната (Athena) и за отмяна на
Решение 2011/871/ОВППС (ОВ L 84, 28.3.2015 г., стр. 39).
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РАЗДЕЛ IV
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 13
Договорености за прилагане на споразумението
Без да се засягат член 8, параграф 5 и член 12, параграф 4, техническите и административните договорености, необходими за
прилагането на настоящото споразумение, се сключват между компетентните органи на страните.
Член 14
Компетентни органи
За целите на настоящото споразумение компетентен орган на Виетнам е Министерството на националната отбрана на
Виетнам, освен ако Европейският съюз не бъде уведомен за друго.
Член 15
Неизпълнение
Ако някоя от страните не изпълни задълженията си по настоящото споразумение, другата страна има правото да прекрати
настоящото споразумение с едномесечно писмено предизвестие.
Член 16
Уреждане на спорове
Споровете относно тълкуването или прилагането на настоящото споразумение се уреждат между страните с дипломатически
средства.
Член 17
Влизане в сила, срок на действие и прекратяване
1.
Настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от първия месец след датата, на която страните са се
нотифицирали взаимно за приключването на вътрешните правни процедури, необходими за влизането в сила на настоящото
споразумение.
2.

Настоящото споразумение се преразглежда по искане на която и да е от страните.

3.
Настоящото споразумение може да бъде изменяно въз основа на взаимно писмено споразумение между страните.
Измененията влизат в сила в съответствие с процедурата, предвидена в параграф 1.
4.
Настоящото споразумение може да бъде денонсирано от всяка от страните чрез писмено известие за денонсиране,
изпратено на другата страна. Денонсирането поражда действие шест месеца след получаването на известието от другата
страна.
В ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА КОЕТО двамата долуподписани, надлежно упълномощени от съответната страна представители,
подписаха настоящото споразумение.

Съставено в Брюксел на 17 октомври 2019 година в два еднообразни екземпляра на английски и виетнамски език, като
двата текста са еднакво автентични. При несъответствия в тълкуването предимство има текстът на английски език.
За Европейския съюз

За правителството на
Социалистическа република Виетнам
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ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДЪРЖАВИТЕ – ЧЛЕНКИ НА ЕС, ПРИЛАГАЩИ РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕС ЗА
ОПЕРАЦИЯ НА ЕС ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ, В КОЯТО УЧАСТВА ВИЕТНАМ, ОТНОСНО
ОТКАЗА ОТ ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ, ПОСОЧЕН В ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 5
„Държавите – членки на ЕС, прилагащи решение на Съвета на ЕС относно операция на ЕС за управление на кризи, в която
участва Виетнам, ще се стремят, доколкото позволяват националните им правни системи, да се въздържат във възможно найголяма степен от претенции към Виетнам във връзка с увреждане или смърт на членове на техния персонал, или вреда или
щета, засягаща притежавани от тях активи, използвани от операцията на ЕС за управление на кризи, ако това увреждане,
смърт, вреда или щета:
— са били причинени от персонала, предоставен от Виетнам за участие в операция на ЕС за управление на кризи, при
изпълнение на неговите задължения във връзка със съответната операция, освен в случаите на груба небрежност или
умишлено нарушение; или
— са произтекли в резултат на използването на активи, притежавани от Виетнам, при условие че активите са били
използвани във връзка с операцията и освен в случаите на груба небрежност или умишлено нарушение от страна на
персонала, предоставен от Виетнам за участие в операцията на ЕС за управление на кризи, ползващ тези активи.“
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ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВИЕТНАМ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОТКАЗА ОТ ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ
КЪМ КОЯТО И ДА Е ДЪРЖАВА, УЧАСТВАЩА В ОПЕРАЦИИ НА ЕС ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ,
ПОСОЧЕН В ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 5
„След като е приел да участва в операция на ЕС за управление на кризи, Виетнам ще се стреми, доколкото позволява
националната му правна система, да се въздържа във възможно най-голяма степен от претенции към държави, участващи в
операцията на ЕС за управление на кризи, във връзка с увреждане или смърт на членове от неговия персонал или вреда или
щета, засягаща притежавани от него активи и използвани от операцията на ЕС за управление на кризи, ако това увреждане,
смърт, вреда или щета:
— са били причинени от персонала при изпълнение на неговите задължения във връзка с операцията на ЕС за управление на
кризи, освен в случаите на груба небрежност или умишлено нарушение; или
— са произтекли в резултат на използването на активи, притежавани от държавите, участващи в операцията на ЕС за
управление на кризи, при условие че активите са били използвани във връзка с операцията, освен в случаите на груба
небрежност или умишлено нарушение от страна на членове на персонала на операцията на ЕС за управление на кризи,
ползващ тези активи.“
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РЕГЛАМЕНТИ
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1804 на Комисията
от 28 октомври 2019 година
за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 във връзка с измененията на
заявленията за помощ или исканията за плащане, проверките в интегрираната система за
администриране и контрол и системата за контрол по отношение на кръстосаното съответствие

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно
финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО)
№ 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 (1) на Съвета, и
по-специално член 62, параграф 2, първа алинея, букви а) — г) и буква з), член 78, първа алинея, букви б) и в) и член 96,
параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 14, параграф 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 (2) на Комисията държавите членки имат
право да разрешат на бенефициерите на плащане за земеделски практики, благоприятни за климата и околната среда
съгласно Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3) , да изменят в надлежно
обосновани случаи своите единни заявления по отношение на ползването на земеделските парцели, декларирани
след крайния срок за подаване на единното заявление. През вегетативния период обаче може да се наложи
бенефициерите да адаптират плана за обработка по отношение на културата или нейното местоположение. Това
може да се дължи на промени в метеорологичните условия или на други земеделски условия. Бенефициерите на
плащането, посочено в член 30 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета (4), могат да
се окажат в подобно положение, особено по отношение на междинните култури. Следователно е целесъобразно да се
предостави право на държавите членки да разрешат и на тези бенефициери да изменят единното заявление или
искането за плащане по отношение на ползването на парцелите, декларирани за целите на плащането, посочено в
член 30 от Регламент (ЕС) № 1305/2013. Освен това този параграф следва да се заличи от член 14 от Регламент за
изпълнение (ЕС) № 809/2014 и да се включи в член 15 от него, тъй като той се отнася до изменения на единното
заявление или искане за плащане. Следва да се поясни също така, че тези изменения могат да се правят след общите
срокове за съобщаване на измененията, като държавите членки могат да определят краен срок за тяхното съобщаване.

(2)

С член 15, параграф 1б се предвиждат изменения на единното заявление или искането за плащане, когато се
извършват проверки чрез мониторинг. Целесъобразно е да се поясни, че тази разпоредба се отнася до възможността
за изменение на единното заявление или исканията за плащане след предварителните резултати от проверките чрез
мониторинг. Следва да се уточни и обхватът на тези изменения.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.
(2) Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС)
№ 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за
развитие на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ L 227, 31.7.2014 г., стр. 69).
(3) Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни
плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (OВ L 347, 20.12.2013 г., стp. 608).
(4) Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на
селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487).
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(3)

С член 15, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 се определя крайният срок за изменение на
единното заявление или искането за плащане. С член 15, параграф 3 от този регламент се определят случаите, при
които вече не е възможно изменение на единното заявление или искането за плащане. Тези правила не се прилагат,
ако бенефициерите подлежат на проверки чрез мониторинг, поради специфичните особености на тези видове
проверки. Поради това е целесъобразно да се поясни кога тези бенефициери могат да правят такива изменения. Освен
това е целесъобразно да се разреши на компетентните органи да определят датата за съобщаване на такива изменения
на равнището на схемата за помощ, мярката за подпомагане или вида на операцията, проверявана чрез мониторинг.

(4)

Държавите членки могат да изберат да извършват проверки чрез мониторинг на определени схеми за помощ, мерки за
подпомагане, видове операции или изисквания и стандарти, отнасящи се до кръстосаното съответствие, и
същевременно да запазят проверките на място въз основа на извадки за други схеми, мерки, видове операции или
изисквания и стандарти. Това може да доведе до ситуации, при които при проверките чрез мониторинг се правят
констатации, които са от значение за установяване на спазването на правилата на схемите, мерките, видовете
операции или стандартите и изискванията, отнасящи се до кръстосаното съответствие, които подлежат на проверки
въз основа на извадки. Поради това е целесъобразно да се предвидят правила за това как да се вземат предвид тези
констатации.

(5)

Следва да се поясни, че задължението за взаимно уведомяване, предвидено в член 27 от Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 809/2014, се прилага и за изисквания и стандарти, отнасящи се до кръстосаното съответствие. Поради това член
27 следва да бъде съответно изменен.

(6)

Член 38 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 се отнася до измерване на площта. Въпреки това параграф 1 от
този член се отнася до възможността за ограничаване на проверките за допустимост и на измерването на площта до
подбрана на случаен принцип извадка от поне 50 % от земеделските парцели, за които е подадено заявление за
помощ или искане за плащане. За по-голяма яснота правилата относно проверката на условията за допустимост
следва да бъдат заличени от член 38 и да бъдат включени в член 39.

(7)

Държавите членки могат да изберат да извършват проверки чрез мониторинг на определени схеми за помощ, мерки за
подпомагане или видове операции в съответствие с член 40а от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014, като
същевременно запазят за други схеми, мерки или операции проверките на място въз основа на извадки, които
включват измерване на площта съгласно член 38 от този регламент. Това може да доведе до ситуации, при които
земеделски парцел, измерен при проверката на място въз основа на извадки, се различава от площта, определена като
основа за изчисляване на помощта или подпомагането, когато се прилагат проверки чрез мониторинг. Поради това в
член 38 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 следва да се поясни коя от площите има предимство в тези
случаи.

(8)

Всички земеделски парцели, декларирани от бенефициера и избрани за проверка на място, трябва да бъдат измерени
съгласно член 38 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014, а условията за тяхната допустимост — проверени
съгласно член 39 от същия този регламент. Това включва земеделски парцели с големи по размер постоянно
затревени площи или постоянни пасища, съвместно използвани от няколко бенефициери, което може да доведе до
голям обем работа за компетентните органи. С цел да се ограничи обемът на работа и същевременно да се поддържа
подходящо равнище на защита на средствата на Съюза, е целесъобразно да се предвиди възможност за замяна на
измерванията и проверките на критериите за допустимост, ангажиментите и другите задължения с проверки въз
основа на ортоснимките, използвани за редовните актуализации на системата за идентификация на земеделските
парцели, и да се определят условията, при които компетентните органи могат да използват тази възможност.

(9)

Когато проверката на допустимостта на земеделските парцели при проверките на място на мерките за развитие на
селските райони е ограничена до подбрана на случаен принцип извадка от поне 50 % от земеделските парцели, за
които е подадено искане за плащане, може да се случаи така, че някои от критериите за допустимост, ангажиментите
и другите задължения да не бъдат адекватно проверени. Поради това е целесъобразно в член 39 от Регламент за
изпълнение (ЕС) № 809/2014 да се предвиди подбор на допълнителна, основана на риска извадка, която дава
възможност за проверката на такива критерии за допустимост, ангажимент или други задължения.

(10)

Основна цел на проверките чрез мониторинг е да се подпомогнат бенефициерите при изпълнението на критериите за
допустимост, ангажиментите и другите задължения и да им се даде възможност да отстранят установените проблеми.
За тази цел е важно да се изясни задължението на компетентните органи да осъществяват своевременна комуникация
с бенефициерите, по-специално относно предупрежденията и предварителните резултати от автоматизирания анализ
на времева поредица от спътникови данни. Поради това в член 40а, параграф 1, първа алинея, буква г) от Регламент
за изпълнение (ЕС) № 809/2014 следва да се определят ключови принципи относно съобщаването на
предварителните резултати от проверките чрез мониторинг от страна на компетентните органи.
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(11)

Член 40а, параграф 1, втора алинея от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 се отнася до физическите проверки.
Важно е да се поясни, че тези физически проверки не предполагат измерване на площта, освен ако не е необходимо да
се направи заключение относно допустимостта на поисканата помощ или подпомагане.

(12)

Когато компетентните органи извършват проверки на място въз основа на извадки в съответствие с член 38 и член 39
от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014, те могат да ограничат проверките до подбрана на случаен принцип
извадка от поне 50 % от земеделските парцели, за които е подадено заявление за помощ или искане за плащане.
Целесъобразно е да се позволи същото равнище на гъвкавост, когато в съответствие с член 40а, параграф 1, първа
алинея, буква в) проверките чрез мониторинг изискват основан на извадки контрол на земеделските парцели на
бенефициерите, за които са приложими критерии, за които не може да се извърши мониторинг.

(13)

При автоматизираната процедура, използвана в рамките на проверките чрез мониторинг, може да се направят
констатации, които са от значение за определяне на допустимостта за схеми според площта, мерки според площта
или изисквания и стандарти, отнасящи се до кръстосаното съответствие, които не се проверяват чрез мониторинг. С
цел да се даде възможност на компетентните органи да се адаптират плавно към все по-широкото използване на
проверките чрез мониторинг, е целесъобразно да се предостави на тези органи известна гъвкавост при прилагането на
изискването, съгласно което цялата необходима информация, с която разполагат, трябва да се вземе предвид, за да се
установи дали са изпълнени критериите за допустимост, ангажиментите и другите задължения, както и изискванията
и стандартите, отнасящи се до кръстосаното съответствие. Тази гъвкавост следва да бъде ограничена във времето, за да
се осигури равно третиране на земеделските стопани. Поради това член 40а следва да бъде съответно изменен. Освен
това, когато се използва такава гъвкавост, компетентните органи следва да вземат предвид съответните констатации за
подбора на основаната на риска част от контролната извадка на схемите, мерките или видовете операции, както и
кръстосаното съответствие през следващата референтна година. Поради това член 34, параграфи 2 и 3 и член 69,
параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 следва да бъдат съответно изменени.

(14)

Съгласно член 40б държавите членки се задължават да уведомят Комисията за решението си да започнат да извършват
проверки чрез мониторинг, включително и да предоставят определени данни. За да се гарантира, че в уведомлението
ще бъде включена ключова информация, която може да се промени с разширяване на прилагането на проверките
чрез мониторинг от страна на компетентните органи в държавите членки, всяка година до 1 ноември Комисията
следва да предоставя на държавите членки образец за уведомленията. Поради това е целесъобразно да се измени
съответно член 40б, първа алинея. Целесъобразно е също така да се заличи втората алинея от член 40б, тъй като тя
се отнася само за референтната 2018 г. и следователно тази алинея е остаряла.

(15)

С член 40а от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 се определя правната рамка за заменяне на проверките на
място, свързани с площта, с проверки чрез мониторинг въз основа на данни от спътниците „Сентинел“ по програма
„Коперник“ или други, най-малкото равностойни данни. Тези данни биха могли да бъдат от значение и за
установяване на спазването на някои изисквания и стандарти, отнасящи се до кръстосаното съответствие. С цел да се
намали тежестта на контрола и да се увеличат максимално необходимите инвестиции, за да могат компетентните
органи да заменят съществуващия метод, основан на проверки на място, с проверки чрез мониторинг, следва
съответно да бъде предоставена правна рамка, с която да се определят условията, при които проверките чрез
мониторинг могат да заменят проверките на място по отношение на кръстосаното съответствие.

(16)

Целесъобразно е да се определи минимален брой проверки, за да се гарантира, че проверките на изискванията и
стандартите, отнасящи се до кръстосаното съответствие, са задоволителни при обстоятелства, при които данните от
спътниците „Сентинел“ по програма „Коперник“ не са приложими. Физическите проверки на терен следва да бъдат
необходими само ако доказателствата, събрани чрез използване на нови технологии, като например геолокали
зираните снимки и безпилотните летателни системи, или съответните документни доказателства, не водят до
категорични резултати, или ако според компетентните органи нито един от тези видове доказателства няма да е
ефективен за проверка на изискванията и стандартите, които не могат да бъдат подложени на мониторинг.

(17)

Проверките чрез мониторинг също така биха могли да подпомогнат бенефициерите при спазване на изискванията и
стандартите, отнасящи се до кръстосаното съответствие. Това може да се постигне, като се изиска от националните
органи да създадат подходящи инструменти, чрез които своевременно да съобщават на бенефициерите
предварителните резултати от проверките чрез мониторинг на изискванията и стандартите, отнасящи се до
кръстосаното съответствие, и като се предвиди възможността бенефициерът да предприемa действия в отговор на
ситуацията или да я отстрани, преди заключенията да бъдат представени в доклада за проверката. Тази възможност
не следва да засяга системата за ранно предупреждение съгласно член 99, параграф 2 от Регламент (ЕС)
№ 1306/2013.

(18)

За да може да се наблюдава извършването на проверките чрез мониторинг с оглед на кръстосаното съответствие, за
държавите членки следва да бъде предвидено задължение за уведомяване.
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(19)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 следва да бъде съответно изменен.

(20)

Гъвкавостта, която ще бъде въведена с новия параграф 4 от член 40а и с член 70а, параграф 3 от Регламент за
изпълнение (ЕС) № 809/2014, следва да се прилага от 1 януари 2019 г., за да се изпълни целта ѝ, тъй като именно
от тази дата държавите членки започват да прилагат проверки чрез мониторинг и да използват новата технология,
свързана с тези проверки, и те могат да се сблъскат с трудности при спазване на изискването, съгласно което цялата
необходима информация трябва да се вземе под внимание, за да се определи дали са изпълнени критериите за
допустимост, ангажиментите и другите задължения, както и изискванията и стандартите, отнасящи се до
кръстосаното съответствие.

(21)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за директните плащания
и на Комитета за развитие на селските райони,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 се изменя, както следва:
1)

В член 14 параграф 4 се заличава.

2)

Член 15 се заменя със следния текст:
„Член 15
Изменения на единното заявление или на искането за плащане
1.
След изтичане на срока за подаване на единното заявление или искането за плащане, индивидуални земеделски
парцели или индивидуални права на плащане могат да се добавят или коригират в единното заявление или искането за
плащане, при условие че са спазени изискванията по съответните схеми за директни плащания или мерки за развитие на
селските райони.
При същите условия могат да се правят промени, свързани с ползването на схемата за директно плащане или с мярката
за развитие на селските райони по отношение на индивидуалните земеделски парцели или по отношение на правата на
плащане, които вече са декларирани в единното заявление.
Когато измененията, посочени в първа и втора алинея, имат отражение върху подлежащи на представяне
удостоверителни документи или договори, тези документи или договори могат да бъдат съответно изменени.
1а.
Когато даден бенефициер е уведомен за резултатите от предварителните проверки, както е посочено в член 11,
параграф 4, посоченият бенефициер може да изменя единното заявление или искането за плащане така, че да включи
всички необходими корекции по отношение на отделните парцели в съответствие с резултатите от посочените
кръстосани проверки, ако те са установили потенциално несъответствие.
1б.
Когато проверките чрез мониторинг се извършват в съответствие с член 40а и компетентните органи са
съобщили предварителните резултати на ниво парцел, както е посочено в член 40а, параграф 1, буква г),
бенефициерите могат да изменят единното заявление или искането за плащане по отношение на коригирането или
използването на индивидуални земеделски парцели, проверени чрез мониторинг, при условие че са спазени
изискванията по съответните схеми за директни плащания или мерки за развитие на селските райони. Могат да се
добавят индивидуални права на плащане в случаите, когато изменението на единното заявление или искането за
плащане води до увеличение на декларираната площ.
2.
Измененията, направени в съответствие с параграф 1, първа и втора алинея, се съобщават на компетентния орган
до 31 май на съответната година, освен в случаите на Естония, Латвия, Литва, Финландия и Швеция, където те се
съобщават до 15 юни на съответната година.
Чрез дерогация от първа алинея, държавите членки могат да определят по-ранна крайна дата за съобщаване на такива
изменения. Тази дата обаче не може да бъде по-рано от 15 календарни дни след крайната дата за подаване на единното
заявление или искането за плащане, определена в съответствие с член 13, параграф 1.
Чрез дерогация от първа и втора алинея, в надлежно обосновани случаи държавите членки могат да разрешат на
бенефициера да измени на по-късна дата единното заявление или искането за плащане по отношение на използването
на земеделските парцели, декларирани за целите на плащането за земеделски практики, благоприятни за климата и
околната среда в съответствие с дял III, глава 3 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, или за плащането по „Натура 2000“ и
по Рамковата директива за водите в съответствие с член 30 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, при условие че това не
поставя бенефициера в по-благоприятно положение по отношение на изпълнението на задълженията въз основа на
първоначалното заявление. В този случай държавите членки могат да решат да определят крайна дата за съобщаване на
тези изменения на компетентния орган.
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Тези съобщения се изпращат в писмена форма или чрез формуляр на геопространствено заявление за помощ.
2а.
Измененията в резултат на предварителните проверки, извършени в съответствие с параграф 1а, се съобщават на
компетентния орган най-късно девет календарни дни след крайната дата за съобщаване на бенефициера на резултатите
от предварителните проверки, посочена в член 11, параграф 4.
Тези съобщения се изпращат в писмена форма или чрез формуляр на геопространствено заявление за помощ.
2б.
Измененията, направени в съответствие с параграф 1б след съобщаването на предварителните резултати на ниво
парцел, както е посочено в член 40а, параграф 1, буква г), се съобщават на компетентния орган до датата, определена от
този компетентен орган на равнището на схемата за помощ, мярката за подпомагане или вида на операцията. Датата
трябва да бъде най-малко 15 календарни дни преди датата, на която следва да бъдат изплатени първата вноска или
авансовите плащания в съответствие с член 75 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.
Тези съобщения се изпращат в писмена форма или чрез формуляр на геопространствено заявление за помощ.
3.
Когато компетентният орган вече е информирал бенефициера за евентуален случай на неспазване в единното
заявление или искането за плащане или когато компетентният орган е уведомил бенефициера за намерението си да
извърши проверка на място, или когато при проверката на място се установи неспазване, не се разрешават изменения
по параграф 1 по отношение на земеделските парцели, засегнати от неспазването.
За целите на първа алинея задължението, предвидено в член 40а, параграф 1, буква г), не се смята за уведомяване на
бенефициера за намерението на компетентния орган да извърши проверка на място.“
3)

В член 27 втора алинея се заменя със следното:
„Държавите членки гарантират, че за всички съответни констатации, направени в рамките на проверките за спазване на
критериите за допустимост, ангажиментите и другите задължения по отношение на схемите, включени в приложение I
към Регламент (ЕС) № 1307/2013, изискванията и стандартите, отнасящи се до кръстосаното съответствие, и/или
подпомагането по мерките за развитие на селските райони в обхвата на интегрираната система, се изпращат взаимни
уведомления на съответния компетентен орган, отговарящ за предоставяне на съответното плащане. Държавите членки
също така гарантират, че публичните или частните органи за сертифициране, посочени в член 38 от Делегиран
регламент (ЕС) № 639/2014, уведомяват компетентния орган, отговарящ за отпускане на плащането за земеделските
практики, които са благоприятни за климата и околната среда, за всяка констатация, имаща отношение към
коректното отпускане на това плащане на бенефициери, които са избрали да изпълняват задълженията си в рамките на
еквивалентността чрез сертифициране.“

4)

Член 34 се изменя както следва:
а) в параграф 2 се добавя следната четвърта алинея:
„Когато компетентният орган реши да приложи възможността, предвидена в член 40а, параграф 4 или в член 70а,
параграф 3, констатациите, установени при проверките чрез мониторинг през предходната референтна година, се
вземат предвид при анализа на риска, посочен във втора алинея, буква г).“;
б) в параграф 3 първа алинея се заменя със следния текст:
„За целите на членове 32 и 33 между 20 % и 25 % от минималния брой бенефициери, подлежащи на проверки на
място, а когато се прилага член 32, параграф 2а — 100 % от колективите и между 20 % и 25 % от ангажиментите,
подлежащи на проверки на място, се подбират на случаен принцип. Оставащият брой бенефициери и ангажименти,
подлежащи на проверки на място, се подбират въз основа на анализ на риска. Когато компетентният орган реши да
приложи възможността, предвидена в член 40а, параграф 4 или в член 70а, параграф 3, констатациите, установени
при проверките чрез мониторинг през предходната референтна година, се вземат предвид при анализа на риска.“

5)

Член 38 се изменя, както следва:
а) параграф 1 се заменя със следния текст:
„1.
Измерването на действителната площ на земеделския парцел в рамките на проверката на място може да бъде
ограничено до подбрана на случаен принцип извадка от поне 50 % от земеделските парцели, за които е подадено
заявление за помощ или искане за плащане по свързаните с площ схеми за помощ или мерки за развитие на
селските райони. Когато при тази проверка на извадката се установи неспазване, всички земеделски парцели се
измерват или заключенията от извадката се екстраполират.“;
б) добавят се следните параграфи 9 и 10:
„9.
Когато допустимата площ, измерена в съответствие с параграфи 1 — 8, е различна от площта, определена като
основа за изчисляване на помощта или подпомагането в случаите, когато се прилагат проверки чрез мониторинг в
съответствие с член 40а, предимство има площта, измерена в съответствие с параграфи 1 — 8 от настоящия член.
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10.
В конкретния случай на земеделски парцели с постоянно затревени площи или постоянни пасища, съвместно
използвани от няколко бенефициери, действителното измерване може да бъде заменено с проверки въз основа на
ортоснимките, използвани за актуализиране на системата за идентификация на земеделските парцели, посочена в
член 70 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, при условие че тези проверки се извършват на всички такива парцели в
рамките на период от максимум три години и компетентният орган може да докаже, че са налице ефективни
оперативни процедури, съответстващи на правилата, установени в член 7 от настоящия регламент, и той
възстановява средствата по съответния начин.“
6)

Член 39 се изменя, както следва:
а) параграф 1 се заменя със следния текст:
„1.
Проверката на критериите за допустимост, ангажиментите и другите задължения на земеделските парцели в
рамките на проверката на място може да бъде ограничена до подбрана на случаен принцип извадка от поне 50 % от
земеделските парцели, за които е подадено заявление за помощ или искане за плащане по свързаните с площ схеми
за помощ или мерки за развитие на селските райони.
Въпреки това, в случай на мерки за развитие на селските райони, когато някои критерии за допустимост,
ангажименти или други задължения на земеделските парцели не могат да бъдат адекватно проверени при
ограничаване на проверките до подбрана на случаен принцип извадка в съответствие с първа алинея, се изготвя
допълнителна, основана на риска извадка, позволяваща проверка на тези критерии, ангажименти или задължения.
Когато въз основа на подбраната на случаен принцип извадка или основаната на риска извадка се установи
неспазване, всички земеделски парцели подлежат на проверка на критериите за допустимост, ангажиментите и
другите задължения или заключенията от извадката се екстраполират.
Допустимостта на земеделските парцели се проверява с всички подходящи средства, в т.ч. доказателства, представени
от бенефициера по искане на компетентния орган. Когато е целесъобразно, проверката включва и проверка на
културите. За тази цел се изискват допълнителни доказателства, когато е необходимо.“;
б) параграф 4 се заменя със следния текст:
„4.
В конкретния случай на земеделски парцели с постоянно затревени площи или постоянни пасища, съвместно
използвани от няколко бенефициери, проверката на критериите за допустимост, ангажиментите и другите
задължения може да бъде заменена с проверки въз основа на ортоснимките, използвани за актуализиране на
системата за идентификация на земеделските парцели, посочена в член 70 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, при
условие че тези проверки се извършват на всички такива парцели в рамките на период от максимум три години и
компетентният орган може да докаже, че са налице ефективни оперативни процедури, съответстващи на правилата,
установени в член 7 от настоящия регламент, и той възстановява средствата по съответния начин.“

7)

Член 40а се изменя, както следва:
а) параграф 1 се изменя, както следва:
i)

в първа алинея буква г) се заменя със следния текст:
„г) уведомяват бенефициерите за решението да извършват проверки чрез мониторинг и създават подходящи
средства за комуникация с бенефициерите, най-малко във връзка с предварителните резултати на ниво
парцел от процедурата, установена в съответствие с буква а) от настоящата алинея, предупрежденията и
изисканите доказателства за целите на букви б) и в). Компетентните органи осъществяват своевременна
комуникация с бенефициерите, за да ги подпомогнат при изпълнението на критериите за допустимост,
ангажиментите и другите задължения, и за да им дадат възможност да предприемат действия в отговор на
ситуацията или да я отстранят, преди заключенията да бъдат представени в доклада за проверката, посочен
в член 41.“;

ii) втора алинея се заменя със следния текст:
„За целите на първа алинея, букви б) и в) се извършват физически проверки на терен в случаите, когато
съответните доказателства, в т.ч. доказателствата, представени от бенефициера по искане на компетентния
орган, не позволяват да се направи заключение относно допустимостта на поисканата помощ или подпомагане.
Физическите проверки на терен може да бъдат ограничени до проверки на критериите за допустимост,
ангажиментите и другите задължения, които са от значение, за да се направи заключение относно
допустимостта на поисканата помощ или подпомагане. Тези физически проверки включват измерване на
площта само когато е необходимо, за да се направи заключение относно спазването на тези критерии за
допустимост, ангажиментите или другите задължения.“;
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iii) добавя се следната трета алинея:
„За целите на първа алинея, буква в) проверките на критериите за допустимост, ангажиментите и другите
задължения, които не могат да бъдат извършени чрез мониторинг посредством данни от спътниците „Сентинел“
по програма „Коперник“ или други, най-малкото равностойни данни, могат да се ограничат до извадка,
съставена от поне 50 % от земеделските парцели, декларирани от бенефициера. Компетентният орган може да
подбере тази извадка на случаен принцип или въз основа на други критерии. Когато извадката от земеделски
парцели е подбрана на случаен принцип и при проверките се установи неспазване, компетентният орган
екстраполира заключенията от извадката или проверява всички земеделски парцели. Когато извадката е
подбрана въз основа на други критерии и при проверките се установи неспазване, компетентният орган
проверява всички земеделски парцели.“;
б) добавя се следният параграф 4:
4.
„Когато при процедурата, посочена в параграф 1, буква а), се направят констатации, отнасящи се до схемите за
директни плащания, мерките за развитие на селските райони и изискванията и/или стандартите, които не са
проверени чрез мониторинг, компетентните органи могат да решат да вземат предвид тези констатации само по
отношение на бенефициерите, избрани в съответствие с членове 30, 31, 32 и 68 за проверките на място на схемите
за директни плащания, мерките за развитие на селските райони и изискванията и/или стандартите, които не са
проверени чрез мониторинг. Дерогацията е ограничена до три години след 1 януари на календарната година, през
която компетентният орган е започнал да извършва проверки чрез мониторинг.“
8)

Член 40б се изменя, както следва:
а) първият параграф се заменя със следния текст:
„Държавите членки уведомяват Комисията за решението си да използват проверки чрез мониторинг до 1 декември
на календарната година, предхождаща календарната година, през която ще започнат да извършват такива проверки,
и посочват схемите, мерките или видовете операции, както и, когато е целесъобразно, площите по съответните схеми
или мерки, подлежащи на проверки чрез мониторинг, и използваните критерии за подбора им. До 1 ноември на
всяка календарна година Комисията предоставя образец за подаване на уведомленията, в който са подробно
описани елементите, които трябва да бъдат включени в това уведомление.“;
б) вторият параграф се заличава.

9)

В член 41, параграф 2 третата алинея се заменя със следния текст:
„Когато проверката на място се извършва чрез дистанционно наблюдение в съответствие с член 40 или посредством
мониторинг в съответствие с член 40а, държавите членки могат да решат да не дават възможност на бенефициера да
подпише доклада за проверката, ако по време на проверката чрез дистанционно наблюдение или мониторинг не е
констатирано неспазване. Ако вследствие на такива проверки или на извършения мониторинг бъде констатирано
неспазване, възможността за подписване на доклада се предоставя, преди въз основа на констатациите компетентният
орган да направи своите заключения относно евентуалните намаления, откази, оттегляния или административни
санкции. Когато се прилагат проверки чрез мониторинг, това задължение се счита за изпълнено, ако чрез средствата за
комуникация с бенефициерите, създадени в съответствие с член 40а, параграф 1, буква г), бенефициерите бъдат
уведомени за неспазване и на бенефициерите се предостави възможност да оспорят неспазването, преди въз основа на
констатациите компетентният орган да направи своите заключения относно евентуалните намаления, откази,
оттегляния или административни санкции.“

10) В член 69, параграф 1 първата алинея се заменя със следния текст:
„Подборът на извадката от стопанства за проверка в съответствие с член 68 се основава, когато е приложимо, на анализ
на риска съгласно приложимото законодателство или на анализ на риска, подходящ за изискванията или стандартите.
Този анализ на риска може да бъде направен на нивото на отделно стопанство или на нивото на категории стопанства
или географски зони. Когато компетентният орган реши да приложи възможността, предвидена в член 40а, параграф 4
или в член 70а, параграф 3, констатациите, установени при проверките чрез мониторинг през предходната референтна
година, се вземат предвид при анализа на риска.“
11) В член 70 се добавя следният параграф 4:
4.
„Компетентните органи могат да извършват проверки на изискванията и стандартите, отнасящи се до
кръстосаното съответствие, посредством проверките чрез мониторинг, извършвани в съответствие с член 70а от
настоящия регламент.“
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12) Добавят се следните членове 70а и 70б:

„Член 70а
Проверки чрез мониторинг
1.
Компетентните органи могат да извършват проверки чрез мониторинг. В случаите, когато изберат да направят
това, компетентните органи:
а) създават процедура за редовно и систематично наблюдение, проследяване и оценка на всички изисквания и
стандарти, отнасящи се до кръстосаното съответствие, чийто мониторинг може да се осъществява посредством
данни от спътниците „Сентинел“ по програма „Коперник“ или други, най-малкото равностойни данни, за срок,
който позволява да се направи заключение относно спазването на изискванията и стандартите;
б) извършват подходящи последващи дейности, когато това е необходимо и с цел да направят заключение относно
установяване на спазването на изискванията и стандартите;
в) извършват проверки на 1 % от бенефициерите, за които мониторингът на изискванията и стандартите, отнасящи се
до кръстосаното съответствие, не може да се осъществява посредством данни от спътниците „Сентинел“ по програма
„Коперник“ или други, най-малкото равностойни данни, и които са от значение, за да се направи заключение
относно спазването на изискванията и стандартите. Между 20 % и 25 % от този 1 % бенефициери се подбират на
случаен принцип. Останалите бенефициери се подбират въз основа на анализ на риска;
г) уведомяват бенефициерите за решението да извършват проверки чрез мониторинг и създават подходящи средства за
комуникация с бенефициерите, най-малко във връзка с предварителните резултати на ниво парцел от процедурата,
установена в съответствие с буква а) от настоящия параграф, предупрежденията и изисканите доказателства за
целите на букви б) и в). Компетентните органи осъществяват своевременна комуникация с бенефициерите, за да ги
подпомогнат при спазването на изискванията и стандартите и им предоставят възможност, без да се засяга системата
за ранно предупреждение съгласно член 99, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, да предприемат действия в
отговор на ситуацията или да я отстранят, преди заключенията да бъдат представени в доклада за проверката,
посочен в член 72, но не по-късно от един месец след съобщаването на предварителните резултати.
За целите на букви б) и в) се извършват физически проверки на терен в случаите, когато съответните доказателства, в
т.ч. доказателствата, представени от бенефициера по искане на компетентния орган, не позволяват да се направи
заключение относно спазването на изискванията и стандартите, отнасящи се до кръстосаното съответствие, които
подлежат на проверки чрез мониторинг. Физическите проверки на терен може да бъдат ограничени до проверки на
изискванията и стандартите, които са от значение, за да се направи заключение относно спазването на изискванията
и стандартите, отнасящи се до кръстосаното съответствие, които подлежат на проверки чрез мониторинг.
2.
В случай че компетентният орган извършва проверки чрез мониторинг в съответствие с параграф 1, може да
докаже, че са налице ефективни оперативни процедури, които отговарят на правилата, установени в членове 7 и 29, и
е доказал качеството на системата за идентификация на земеделските парцели, оценена в съответствие с член 6 от
Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014, не се прилагат членове 25, 68, 69 и 71 от настоящия регламент.
3.
Когато при процедурата, посочена в параграф 1, буква а), се направят констатации, отнасящи се до схемите за
директни плащания, мерките за развитие на селските райони и изискванията и/или стандартите, които не са проверени
чрез мониторинг, компетентните органи могат да решат да вземат предвид тези констатации само по отношение на
бенефициерите, избрани в съответствие с членове 30, 31, 32 и 68 за проверките на място на схемите за директни
плащания, мерките за развитие на селските райони и изискванията и/или стандартите, които не са проверени чрез
мониторинг. Дерогацията е ограничена до три години след 1 януари на календарната година, през която
компетентният орган е започнал да извършва проверки чрез мониторинг.

Член 70б
Уведомления
Държавите членки уведомяват Комисията за решението си да използват проверки чрез мониторинг в съответствие с член
70а до 1 декември на календарната година, предхождаща календарната година, през която ще започнат да извършват
такива проверки чрез мониторинг.“

L 276/20

BG

Официален вестник на Европейския съюз

29.10.2019 г.

13) Член 72 се изменя, както следва:
а) в параграф 1 се добавя следната четвърта алинея:
„Когато проверките чрез мониторинг се извършват в съответствие с член 70а, не се прилага втора алинея, буква а),
подточки ii) и iii) от настоящия параграф. В доклада за проверките се посочват резултатите от проверките чрез
мониторинг на ниво парцел.“;
б) параграф 2 се заменя със следния текст:
2.
„Параграф 1 се прилага независимо дали въпросният бенефициер е бил избран за проверката на място в
съответствие с член 69, проверен на място съгласно законодателството, приложимо към актовете и стандартите в
съответствие с член 68, параграф 2, проверен чрез мониторинг в съответствие с член 70а, или като последващи
действия при случаи на неспазване, доведени до знанието на компетентния контролен орган по някакъв друг
начин.“;
в) в параграф 3 първата алинея се заменя със следния текст:
„Бенефициерът бива информиран за всяко установено неспазване в рамките на три месеца след датата на проверката
на място. Когато проверките чрез мониторинг се извършват в съответствие с член 70а, бенефициерът бива
информиран за всяко установено неспазване в рамките на три месеца след изтичането на срока, предоставен на
бенефициера за предприемане на действия в отговор на ситуацията или за нейното отстраняване в съответствие с
член 70а, параграф 1, буква г).“;
г) в параграф 4 първата алинея се заменя със следния текст:
„Без да се засягат конкретни разпоредби, съдържащи се в законодателството, приложимо към изискванията и
стандартите, докладът за проверката бива приключен в срок от един месец след проверката на място. Когато
проверките чрез мониторинг се извършват в съответствие с член 70а, докладът за проверката бива приключен в
срок от един месец след изтичането на срока, предоставен на бенефициера за предприемане на действия в отговор
на ситуацията или за нейното отстраняване в съответствие с член 70а, параграф 1, буква г). Въпреки това този срок
може да бъде удължен до три месеца при надлежно обосновани обстоятелства, особено ако това се налага поради
химически или физически анализ.“
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Следните точки на член 1 се прилагат от 1 януари 2019 г.:
а) точка 7, буква б);
б) точка 12 по отношение на член 70а, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 28 октомври 2019 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER
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РЕШЕНИЯ
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1805 НА КОМИСИЯТА
от 28 октомври 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 C(2019) 7807)
(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, в които 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 са изброени 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 границите на тези
области. 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.
Приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС бе последно изменено с Решение за изпълнение (ЕС)
2019/1679 на Комисията (5) след случаи на африканска чума по свинете в България и Унгария.

(2)

С Директива 2002/60/ЕО на Съвета (6) 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. 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, както и другите
мерки, свързани с ликвидирането на тази болест.

(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) 2019/1679 на Комисията от 4 октомври 2019 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 257, 8.10.2019 г., стр. 25).
6
( ) 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 изменение на Директива 92/119/ЕИО относно болестта на Тешен и африканската чума по свинете (ОВ L 192, 20.7.2002 г., стр. 27).

L 276/22

BG

Официален вестник на Европейския съюз

29.10.2019 г.

(3)

Като се взема предвид ефективността на мерките, прилагани в Латвия в съответствие с Директива 2002/60/ЕО, и поспециално на мерките, посочени в член 10, параграф 4, буква б) и член 10, параграф 5 от нея, както 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 окръзите
Aizputes и Durbes в Латвия, 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 заразения свиневъден обект, както и поради
липсата на огнища на африканска чума по свинете в посочените области през последните три месеца. Предвид факта,
че в част III от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС са изброени областите, в които
епидемиологичната обстановка все още е нестабилна и доста динамична, когато се извършват изменения на
вписванията за областите, изброени в посочената част, трябва винаги да се обръща специално внимание на
въздействието върху околните области.

(4)

Също така след датата на приемане на Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1679 бяха констатирани още случаи на
африканска чума по свинете при домашни и диви свине в Унгария, Словакия, Румъния, Латвия и Полша. След тези
неотдавнашни случаи на болестта и предвид епидемиологичната обстановка в Съюза регионализацията в тези пет
държави членки беше преразгледана и актуализирана. Освен това бяха преразгледани и актуализирани въведените
мерки за управление на риска. Тези промени трябва да бъдат отразени в приложението към Решение за изпълнение
2014/709/ЕС.

(5)

През октомври 2019 г. бяха констатирани два случая на африканска чума по свинете при диви свине в окръзите JászNagykun-Szolnok и Hajdú-Bihar в Унгария, в области, понастоящем включени в част II от приложението към
Решение за изпълнение 2014/709/ЕС, в близост до области, включени в част I от същото приложение. Тези случаи
на африканска чума по свинете представляват повишено ниво на риска, което следва да бъде отразено в посоченото
приложение. Поради това тези области в Унгария, включени в част I от приложението към Решение за изпълнение
2014/709/ЕС, които са в близост до области, включени в част II и засегната от неотдавнашните случаи на
африканска чума по свинете, следва да бъдат включени в списъка в част II от посоченото приложение вместо в част I
от него.

(6)

През октомври 2019 г. беше констатиран един случай на африканска чума по свинете при дива свиня в окръг Trebišov
в Словакия, в област, която понастоящем е включена в част III от приложението към Решение за изпълнение
2014/709/ЕС, разположена в непосредствена близост до област, включена в част I от приложението към него. Този
случай на африканска чума по свинете при дива свиня представлява повишено ниво на риска, което следва да бъде
отразено в посоченото приложение. Поради това тази област в Словакия, включена в част I от приложението към
Решение за изпълнение 2014/709/ЕС, която е в близост до област, включена в част III и засегната от този
неотдавнашен случай на африканска чума по свинете, следва да бъде включена в списъка в част II от посоченото
приложение вместо в част I от него.

(7)

През октомври 2019 г. бяха констатирани четири огнища на африканска чума по свинете при домашни свине в
окръзите Neamț и Sibiu в Румъния в области, които понастоящем са включени в част I от приложението към
Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Тези огнища на африканска чума по свинете при домашни свине представляват
повишено ниво на риска, което следва да бъде отразено в посоченото приложение. Поради това тези области в
Румъния, засегнати от африканската чума по свинете, следва да бъдат включени в списъка в част III от приложението
към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС вместо в част I от него.

(8)

През октомври 2019 г. беше констатирано едно огнище на африканска чума по свинете при домашни свине в окръг
Białostocki в Полша в област, която понастоящем е включена в част II от приложението към Решение за изпълнение
2014/709/ЕС. Това огнище на африканска чума по свинете при домашни свине представлява повишено ниво на
риска, което следва да бъде отразено в посоченото приложение. Поради това тази област в Полша, засегната от
африканската чума по свинете, следва да бъде включена в списъка в част III от приложението към Решение за
изпълнение 2014/709/ЕС вместо в част II от него.

(9)

През октомври 2019 г. беше констатиран един случай на африканска чума по свинете при дива свиня в окръг
Olsztyński в Полша, в област, която понастоящем е включена в част I от приложението към Решение за изпълнение
2014/709/ЕС. Този случай на африканска чума по свинете при дива свиня представлява повишено ниво на риска,
което следва да бъде отразено в посоченото приложение. Поради това тази област в Полша, засегната от
африканската чума по свинете, следва да бъде включена в списъка в част II от приложението към Решение за
изпълнение 2014/709/ЕС вместо в част I от него.
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(10)

През октомври 2019 г. беше констатиран един случай на африканска чума по свинете при дива свиня в окръг
Aizputes в Латвия, в област, която понастоящем е включена в част III от приложението към Решение за изпълнение
2014/709/ЕС, разположена в непосредствена близост до област, включена в част I от приложението към него. Този
случай на африканска чума по свинете при дива свиня представлява повишено ниво на риска, което следва да бъде
отразено в посоченото приложение. Поради това тази област в Латвия, включена в част I от приложението към
Решение за изпълнение 2014/709/ЕС, която е в близост до област, включена в част III и засегната от този
неотдавнашен случай на африканска чума по свинете, следва да бъде включена в списъка в част II от посоченото
приложение вместо в част I от него.

(11)

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, които са изложени на повишен риск, в Латвия, Унгария, Словакия, Румъния и Полша и те да бъдат
надлежно включени в части I, II и III от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Поради това
приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС следва да бъде съответно изменено.

(12)

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 28 октомври 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:
— Frontière avec la France,
— Rue Mersinhat,
— La N818jusque son intersection avec la N83,
— La N83 jusque son intersection avec la N884,
— La N884 jusque son intersection avec la N824,
— La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,
— Le Routeux,
— Rue d’Orgéo,
— Rue de la Vierre,
— Rue du Bout-d’en-Bas,
— Rue Sous l’Eglise,
— Rue Notre-Dame,
— Rue du Centre,
— La N845 jusque son intersection avec la N85,
— La N85 jusque son intersection avec la N40,
— La N40 jusque son intersection avec la N802,
— La N802 jusque son intersection avec la N825,
— La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,
— La E25-E411jusque son intersection avec la N40,
— N40: Burnaimont, 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,
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— Rue du Marquisat,
— Rue de la Carrière,
— Rue de la Lorraine,
— Rue du Beynert,
— Millewée,
— Rue du Tram,
— Millewée,
— N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,
— Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,
— Frontière avec la France,
— 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 rue Baillet Latour,
— La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811,
— La N811 jusque son intersection avec la N88,
— La N88 jusque son intersection avecla N 883 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 N40,
— La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet,
— Rue du Fet,
— Rue de l’Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume,
— Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères,
— Rue des Bruyères,
— Rue de Neufchâteau,
— Rue de la Motte,
— La N894 jusque son intersection avec laN85,
— La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France.
2. Естония
Следните области в Естония:
— Hiiu maakond.
3. Унгария
Следните области в Унгария:
— Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 950950,
950960, 950970, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750,
951950, 952050, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 952750, 952850, 953270, 953350, 953450,
953510, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes
területe,
— Bács-Kiskun megye 601650, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú
vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Будапеща: 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,
— Csongrád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási
egységeinek teljes területe,
— Fejér megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 404650, 404750, 405450, 405550, 405650,
405750, 405850, 406450, 406550, 406650 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
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— Hajdú-Bihar megye 900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590,
901650, 901660, 902450, 902550, 902650, 902660, 902670, 902750, 903650, 903750, 903850, 903950,
903960, 904050, 904060, 904150, 904250, 904350, 904950, 904960, 905050, 905060, 905070, 905080,
905150, 905250 és 905260 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Heves megye 702550, 703360, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, és 705350
kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 751250, 751260,
754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450
kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Komárom-Esztergom megye 252460, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350 és
253450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Nógrád megye 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620,
552710, 552850, 552860, 552950, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750,
553850, 553910és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 571050, 571150, 571250,
571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850,
572950, 573150, 573350, 573360, 573450, 573850, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750,
574950, 575050,575150, 575250, 575350, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576950,
577050, 577150, 577250, 577350, 577450, 577950, 578850, 578950, 579250, 579550, 579650, 579750,
580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850,
853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855350, 855450, 855550, 855650, 855660 és 855850
kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.
4. Латвия
Следните области в Латвия:
— Alsungas novads,
— Kuldīgas novada Gudenieku pagasts,
— Pāvilostas novads,
— Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un
Dauguļupītes,
— Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,
— Grobiņas novads,
— Rucavas novada Dunikas pagasts.
5. Литва
Следните области в Литва:
— Klaipėdos rajono savivaldybės: Agluonėnų, Priekulės, Veiviržėnų, Judrėnų, Endriejavo ir Vėžaičių seniūnijos,
— Plungės rajono savivaldybės: Alsėdžių, Babrungo, Kulių, Nausodžio, Paukštakių, Platelių, Plungės miesto, Šateikių ir
Žemaičių Kalvarijos seniūnijos,
— Skuodo rajono savivaldybė,
6. Полша
Следните области в Полша:
w województwie warmińsko-mazurskim:
— gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,
— gminy Janowiec Kościelny, Janowo i Kozłowo w powiecie nidzickim,
— powiat działdowski,
— gminy Łukta, Miłomłyn, Dąbrówno, Grunwald i Ostróda z miastem Ostróda w powiecie ostródzkim,
— gminy Kisielice, Susz, Iława z miastem Iława, Lubawa z miastem Lubawa, w powiecie iławskim,
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w województwie podlaskim:
— gmina Rudka, 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,
— część gminy Poświętne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 681 w powiecie białostockim,
— gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie,
Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,
— gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,
— powiat zambrowski,
w województwie mazowieckim:
— powiat ostrołęcki,
— powiat miejski Ostrołęka,
— gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno i Stara Biaław powiecie
płockim,
— powiat miejski Płock,
— powiat sierpecki,
— powiat żuromiński,
— gminy Andrzejewo, Brok, Małkinia Górna, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne i Ostrów
Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka w powiecie ostrowskim,
— gminy Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, miasto Mława, Radzanów, Szreńsk, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna, w
powiecie mławskim,
— powiat przasnyski,
— powiat makowski,
— 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 Puszcza Mariańska, Wiskitki i miasto Żyrardów w powiecie żyrardowskim,
— gminy Błędów, Nowe Miasto nad Pilicą i Mogielnica w powiecie grójeckim,
— gminy Stara Błotnica, Wyśmierzyce i Radzanów w powiecie białobrzeskim,
— gminy Iłża, Jedlińsk, Kowala, Przytyk, Skaryszew, Wierzbica, Wolanów i Zakrzew w powiecie radomskim,
— powiat miejski Radom,
— powiat szydłowiecki,
— powiat przysuski,
— gmina Kazanów w powiecie zwoleńskim,
— gminy Ciepielów, Chotcza, Lipsko, Rzeczniów i Sienno w powiecie lipskim,
— powiat gostyniński,
w województwie lubelskim:
— gminy Bełżyce, Borzechów, Niedrzwica Duża, Konopnica i Wojciechów w powiecie lubelskim,
— gminy Kraśnik z miastem Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Wilkołaz, Zakrzówek i część gminy Urzędów
położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 833 w powiecie kraśnickim,
— gminy Batorz, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim,
— gmina Potok Górny w powiecie biłgorajskim,
w województwie podkarpackim:
— gminy Wielkie Oczy i Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,
— gminy Laszki, Wiązownica, Radymno z miastem Radymno i gmina wiejska Jarosław w powiecie jarosławskim,
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— gminy Bojanów, Pysznica, Zaleszany i miasto Stalowa Wola w powiecie stalowowolskim,
— powiat tarnobrzeski,
— gmina Sieniawa i Tryńcza w powiecie przeworskim,
— powiat leżajski,
— powiat niżański,
w województwie świętokrzyskim:
— gminy Lipnik, Opatów, Wojciechowice, Sadowie i część gminy Ożarów położona na południe od linii wyznaczonej
przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim,
— powiat sandomierski,
— gmina Brody w powiecie starachowickim,
— powiat ostrowiecki,
w województwie łódzkim:
— gminy Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii
wyznaczonej przez drogę nr 92 i Nieborów w powiecie łowickim,
— gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim,
— gminy Bolimów, Kowiesy, Nowy Kawęczyn i Skierniewice w powiecie skierniewickim,
— powiat miejski Skierniewice,
w województwie pomorskim:
— powiat nowodworski,
— gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,
— gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,
— powiat gdański,
— Miasto Gdańsk,
— powiat tczewski,
— powiat kwidzyński.
7. Румъния
Следните области в Румъния:
— Județul Cluj,
— Județul Harghita,
— Județul Suceava,
— Județul Mureș.
8. Словакия
Следните области в Словакия:
— целия окръг Vranov nad Topľou,
— целия окръг Humenné,
— целия окръг Snina,
— целия окръг Sobrance,
— целия окръг на Košice-mesto,
— в окръг Michalovce — целите общини Tušice, Moravany, Pozdišovce, Michalovce, Zalužice, Lúčky, Závadka, Hnojné,
Poruba pod Vihorlatom, Jovsa, Kusín, Klokočov, Kaluža, Vinné, Trnava pri Laborci, Oreské, Staré, Zbudza, Petrovce
nad Laborcom, Lesné, Suché, Rakovec nad Ondavou, Nacina Ves, Voľa, Pusté Čemerné и Strážske,
— в окръг Košice-okolie — целите общини, които не са включени в част II.
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ЧАСТ II

1. Белгия
Следните области в Белгия:
в провинция Luxembourg:
— областта е очертана по посока на часовниковата стрелка:
— La frontière avec la France au niveau de Florenville,
— La N85 jusque son intersection avec la N894au niveau de Florenville,
— La N894 jusque son intersection avec larue de la Motte,
— La rue de la Motte jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau,
— La rue de Neufchâteau,
— La rue des Bruyères jusque son intersection avec la rue de la Gaume,
— La rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue de l’Accord,
— La rue de l’Accord,
— La rue du Fet,
— La N40 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 N811,
— La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,
— La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88,
— La N88 jusque son intersection avec la N871,
— La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy,
— La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France.
2. България
Следните области в България:
— цялата област Хасково,
— цялата област Ямбол,
— цялата област Сливен,
— цялата област Стара Загора,
— цялата област Габрово,
— цялата област Перник,
— цялата област Кюстендил,
— цялата област Добрич,
— цялата област Пловдив,
— цялата област Пазарджик,
— цялата област Смолян,
— цялата област Бургас, с изключение на областите в част III,
— цялата област Велико Търново, с изключение на областите в част III,
— цялата област Шумен, с изключение на областите в част III,
— цялата област Варна, с изключение на областите в част III.
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3. Естония
Следните области в Естония:
— Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).
4. Унгария
Следните области в Унгария:
— Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900,
651000, 651100, 651200, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900,
652000, 652100, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 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,
655400, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400,
656600, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700,
657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500,
658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400,
659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502,
660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 901850, 900850,
900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350,
902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903250, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550,
904450, 904460, 904550 és 904650, 904750, 904760, 904850, 904860, 905350, 905360, 905450 és 905550
kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— 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, 702350, 702450, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250,
703350, 703370, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704850, 704950, 705050,
705150,705250, 705450,705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Jász-Nagykun-Szolnok megye 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160,
751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 7151850, 751950, 752150, 752250,
752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150,
753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150,
754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes
területe,
— Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610,
550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550,
551650, 553910és 552960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Pest megye 570950, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási
egységeinek teljes területe,
— Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650,
851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260,
853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860,
854870, 854950, 855050, 855150, 855250, 855460, 855750, 855950, 855960, 856051, 856150, 856250,
856260, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857050, 857150,
857350, 857450, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150,
852250, 857550, 850650, 850850, 851851 és 851852 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.
5. Латвия
Следните области в Латвия:
— Ādažu novads,
— Aizputes novads,
— Aglonas novads,
— Aizkraukles novads,
— Aknīstes novads,
— Alojas novads,
— Alūksnes novads,
— Amatas novads,
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— Apes novads,
— Auces novads,
— Babītes novads,
— Baldones novads,
— Baltinavas novads,
— Balvu novads,
— Bauskas novads,
— Beverīnas novads,
— Brocēnu novads,
— Burtnieku novads,
— Carnikavas novads,
— Cēsu novads,
— Cesvaines novads,
— Ciblas novads,
— Dagdas novads,
— Daugavpils novads,
— Dobeles novads,
— Dundagas novads,
— Durbes novads,
— Engures novads,
— Ērgļu novads,
— Garkalnes novads,
— Gulbenes novads,
— Iecavas novads,
— Ikšķiles novads,
— Ilūkstes novads,
— Inčukalna novads,
— Jaunjelgavas novads,
— Jaunpiebalgas novads,
— Jaunpils novads,
— 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,
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— 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,
— Rūjienas novads,
— Salacgrīvas novads,
— Salas novads,
— Salaspils novads,
— Saldus novads,
— Saulkrastu novads,
— Sējas novads,
— Siguldas novads,
— Skrīveru novads,
— Skrundas novads,
— Smiltenes novads,
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— 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.
6. Литва
Следните области в Литва:
— Alytaus miesto,
— Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, Raitininkų
seniūnijos,
— Anykščių rajono savivaldybė,
— Akmenės rajono savivaldybė: Ventos ir Papilės seniūnijos,
— 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,
— Kaišiadorių rajono savivaldybė,
— Kalvarijos savivaldybė: Akmenynų, Liubavo, Kalvarijos seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 131 ir į pietus nuo
kelio Nr. 200 ir Sangrūdos seniūnijos,
— Kauno miesto savivaldybė,
— Kauno rajono savivaldybė: Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Lapių, Linksmakalnio,
Neveronių, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos ir Vilkijos seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio
A1, Užliedžių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1907,
— Kelmės rajono savivaldybė, Kėdainių rajono savivaldybė,
— Kupiškio rajono savivaldybė,
— Lazdijų rajono savivaldybė: Būdviečio, Kapčiamieščio, Kučiūnų ir Noragėlių seniūnijos,
— Marijampolės savivaldybė: Degučių, Mokolų ir Narto seniūnijos,
— Mažeikių rajono savivaldybė: Šerkšnėnų, Sedos ir Židikų seniūnijos,
— Molėtų rajono savivaldybė,
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— Pagėgių savivaldybė,
— Pakruojo rajono savivaldybė,
— Panevėžio rajono savivaldybė,
— Panevėžio miesto savivaldybė,
— Pasvalio rajono savivaldybė,
— Radviliškio rajono savivaldybė,
— Rietavo savivaldybė,
— Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos,
— Plungės rajono savivaldybė: Žlibinų ir Stalgėnų seniūnijos,
— Raseinių rajono savivaldybė,
— Rokiškio rajono savivaldybė,
— Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Sintautų, Slavikų. Sudargo,
Žvirgždaičių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio
Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 140 ir į pietvakarius nuo kelio Nr. 137,
— Šalčininkų rajono savivaldybė,
— Šiaulių miesto savivaldybė,
— Šiaulių rajono savivaldybė: Šiaulių kaimiškoji seniūnija,
— Šilutės rajono savivaldybė,
— Širvintų rajono savivaldybė,
— Šilalės rajono savivaldybė,
— Švenčionių rajono savivaldybė,
— Tauragės rajono savivaldybė,
— Telšių rajono savivaldybė,
— Trakų rajono savivaldybė,
— Ukmergės rajono savivaldybė,
— Utenos rajono savivaldybė,
— Varėnos rajono savivaldybė,
— Vilniaus miesto savivaldybė,
— Vilniaus rajono savivaldybė,
— Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos,
Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos,
— Visagino savivaldybė,
— Zarasų rajono savivaldybė.
7. Полша
Следните области в Полша:
w województwie warmińsko-mazurskim:
— gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,
— gminy Elbląg, Gronowo Elbląskie, Milejewo, Młynary, Markusy, Rychliki i Tolkmicko w powiecie elbląskim,
— powiat miejski Elbląg,
— powiat gołdapski,
— gmina Wieliczki w powiecie oleckim,
— powiat piski,
— gmina Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie w powiecie bartoszyckim,
— gminy Biskupiec, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda, Świątki, Olsztynek i miasto Olsztyn oraz część gminy
Barczewo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie olsztyńskim,
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— gmina Miłakowo, część gminy Małdyty położona na południowy – zachód od linii wyznaczonej przez linię
kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga i część gminy Morąg położona na południe od linii wyznaczonej przez
linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga w powiecie ostródzkim,
— część gminy Ryn położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową łączącą miejscowości Giżycko i
Kętrzyn w powiecie giżyckim,
— gminy Braniewo i miasto Braniewo, Frombork, Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia oraz część gminy Wilczęta położona
na pólnoc od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,
— gmina Reszel, część gminy Kętrzyn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i
Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn, na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od
miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy oraz na zachód i na południe od zachodniej i południowej granicy
miasta Kętrzyn, miasto Kętrzyn 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 i Orneta w powiecie lidzbarskim,
— gmina Nidzica w powiecie nidzickim,
— gminy Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, Szczytno i miasto Szczytno i Świętajno w powiecie szczycieńskim,
— powiat mrągowski,
— gmina Zalewo w powiecie iławskim,
w województwie podlaskim:
— część gminy Brańsk położona na południe od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej
granicy gminy do granicy miasta Brańsk i część gminy Boćki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę
nr 19 w powiecie bielskim,
— powiat grajewski,
— powiat moniecki,
— powiat sejneński,
— gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wiznaw powiecie łomżyńskim,
— powiat miejski Łomża,
— gminy Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Nurzec-Stacja i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie
siemiatyckim,
— gminy Białowieża, Czyże, Narew, Narewka, Hajnówka z miastem Hajnówka i część gminy Dubicze Cerkiewne
położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,
— gminy Klukowo, Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,
— powiat kolneński z miastem Kolno,
— gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów,
Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,
— powiat suwalski,
— powiat miejski Suwałki,
— powiat augustowski,
— powiat sokólski,
— powiat miejski Białystok,
w województwie mazowieckim:
— powiat siedlecki,
— powiat miejski Siedlce,
— gminy Bielany, Ceranów, Kosów Lacki, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,
— powiat węgrowski,
— powiat łosicki,
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— gminy Grudusk, Opinogóra Górna, Gołymin-Ośrodek i część gminy Glinojeck położona na zachód od linii
wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,
— powiat sochaczewski,
— gminy Policzna, Przyłęk, Tczów i Zwoleń w powiecie zwoleńskim,
— gminy Garbatka – Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim,
— gmina Solec nad Wisłą w powiecie lipskim,
— gminy Gózd, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,
— gminy Bodzanów, Bulkowo, Staroźreby i Słubice w powiecie płockim,
— powiat nowodworski,
— powiat płoński,
— gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą
miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
— powiat wołomiński,
— część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
— gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Trojanów, Żelechów,
część gminy Wilga położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy
gminy do ujścia do rzeki Wisły w powiecie garwolińskim,
— gmina Boguty – Pianki w powiecie ostrowskim,
— gminy Stupsk, Wiśniewo i część gminy Strzegowo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w
powiecie mławskim,
— powiat otwocki,
— powiat warszawski zachodni,
— powiat legionowski,
— powiat piaseczyński,
— powiat pruszkowski,
— gminy Belsk Duży, Goszczyn, Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,
— powiat grodziski,
— gminy Mszczonów i Radziejowice w powiecie żyrardowskim,
— gminy Białobrzegi i Promna w powiecie białobrzeskim,
— powiat miejski Warszawa,
w województwie lubelskim:
— powiat bialski,
— powiat miejski Biała Podlaska,
— gminy Aleksandrów, Biłgoraj z miastem Biłgoraj, Biszcza, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza i Tarnogród część
gminy Frampol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na
zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Tereszpol położona na południe od linii
wyznaczonej przez drogę nr 858, część gminy Turobin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr
835 w powiecie biłgorajskim,
— gminy Chrzanów i Dzwola w powiecie janowskim,
— powiat puławski,
— powiat rycki,
— gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, gmina wiejska
Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,
— gminy Bychawa, Jabłonna, Krzczonów, Garbów Strzyżewice, Wysokie i Zakrzew w powiecie lubelskim,
— gminy Rybczewice i Piaski w powiecie świdnickim,
— gmina Fajsławice, część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 i część
gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,
— powiat hrubieszowski,
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— gminy Krynice, Rachanie, Tarnawatka, Łaszczów, Telatyn, Tyszowce i Ulhówek 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 Adamów, Miączyn, Sitno, Komarów-Osada, Krasnobród, Łabunie, Zamość, Grabowiec, część gminy
Zwierzyniec położona na południowy-wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 858 i część gminy
Skierbieszów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 w powiecie zamojskim,
— powiat miejski Zamość,
— gminy Annopol, Dzierzkowice, Gościeradów i część gminy Urzędów położona na zachód od linii wyznaczonej
przez drogę nr 833 w powiecie kraśnickim,
— powiat opolski,
w województwie podkarpackim:
— gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim,
— gminy Horyniec-Zdrój, Cieszanów, Oleszyce i Stary Dzików w powiecie lubaczowskim,
— gmina Adamówka w powiecie przeworskim,
w województwie pomorskim:
— gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim,
— gmina Stare Pole w powiecie malborskim,
w województwie świętokrzyskim:
— gmina Tarłów i część gminy Ożarów polożona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie
opatowskim.
8. Словакия
Следните области в Словакия:
— в района на Košice-okolie — целите общини Ďurkov, Kalša, Košický Klečenov, Nový Salaš, Rákoš, Ruskov, Skároš,
Slančík, Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Svinica and Trstené pri Hornáde.
9. Румъния
Следните области в Румъния:
— Restul judeţului Maramureş care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:
— Comuna Vişeu de Sus,
— Comuna Moisei,
— Comuna Borşa,
— Comuna Oarţa de Jos,
— Comuna Suciu de Sus,
— Comuna Coroieni,
— Comuna Târgu Lăpuş,
— Comuna Vima Mică,
— Comuna Boiu Mare,
— Comuna Valea Chioarului,
— Comuna Ulmeni,
— Comuna Băseşti,
— Localitatea Baia Mare,
— Comuna Tăuţii Magherăuş,
— Comuna Cicărlău,
— Comuna Seini,
— Comuna Ardusat,
— Comuna Farcasa,
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— Comuna Salsig,
— Comuna Asuaju de Sus,
— Comuna Băiţa de sub Codru,
— Comuna Bicaz,
— Comuna Grosi,
— Comuna Recea,
— Comuna Baia Sprie,
— Comuna Sisesti,
— Comuna Cernesti,
— Copalnic Mănăstur,
— Comuna Dumbrăviţa,
— Comuna Cupseni,
— Comuna Şomcuţa Mare,
— Comuna Sacaleşeni,
— Comuna Remetea Chioarului,
— Comuna Mireşu Mare,
— Comuna Ariniş,
— Judeţul Bistrița-Năsăud.
ЧАСТ III

1. България
Следните области в България:
— цялата област Кърджали,
— цялата област Благоевград,
— цялата област Монтана,
— цялата област Русе,
— цялата област Разград,
— цялата област Силистра,
— цялата област Плевен,
— цялата област Враца,
— цялата област Видин,
— цялата област Търговище,
— цялата област Ловеч,
— цялата област София-град,
— цялата област София-област,
— в област Шумен:
— в община Шумен:
— Салманово,
— Радко Димитриево,
— Ветрище,
— Костена река,
— Вехтово,
— Ивански,
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— Кладенец,
— Друмево,
— цялата община Смядово,
— цялата община Велики Преслав,
— цялата община Върбица,
— в област Варна:
— цялата община Дългопол,
— цялата община Провадия,
— в област Велико Търново:
— цялата община Свищов,
— цялата община Павликени,
— цялата община Полски Тръмбеш,
— цялата община Стражица,
— в област Бургас:
— цялата община Бургас,
— цялата община Камено,
— цялата община Малко Търново,
— цялата община Приморско,
— цялата община Созопол,
— цялата община Средец,
— цялата община Царево,
— цялата община Сунгурларе,
— цялата община Руен,
— цялата община Айтос.
2. Литва
Следните области в Литва:
— Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Kruopių, Naujosios Akmenės kaimiškoji ir Naujosios Akmenės miesto
seniūnijos,
— Alytaus rajono savivaldybė: Simno, Krokialaukio ir Miroslavo seniūnijos,
— Birštono savivaldybė,
— Joniškio rajono savivaldybė: Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Rudiškių, Skaistgirio, Žagarės seniūnijos,
— Kalvarijos savivaldybė: Kalvarijos seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 131 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 200,
— Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Čekiškės, Ežerėlio, Kačerginės, Kulautuvos,
Raudondvario, Ringaudų ir Zapyškio seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos
dalis į vakarus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 1907,
— Kazlų Rudos savivaldybė: Antanavo, Kazlų Rudos, Jankų ir Plutiškių seniūnijos,
— Lazdijų rajono savivaldybė: Krosnos, Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventežerio ir Veisiejų seniūnijos,
— Marijampolės savivaldybė: Gudelių, Igliaukos, Liudvinavo, Marijampolės, Sasnavos ir Šunskų seniūnijos,
— Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,
— Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos
seniūnijos,
— Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804,
Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės
rytus nuo kelio Nr. 137,
— Šiaulių rajono savivaldybės: Bubių, Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kuršėnų kaimiškoji, Kuršėnų miesto, Kužių,
Meškuičių, Raudėnų ir Šakynos seniūnijos,
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— Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804,
Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės
rytus nuo kelio Nr. 137,
— Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos.
3. Полша
Следните области в Полша:
w województwie warmińsko-mazurskim:
— Gminy Bisztynek, Sępopol i Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,
— gminy Kiwity i Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński w powiecie lidzbarskim,
— gminy Srokowo, Barciany, część gminy Kętrzyn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości
Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591
biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy 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 Stare Juchy w powiecie ełckim,
— część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,
— część gminy Morąg położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga,
część gminy Małdyty położona na północny – wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od
Olsztyna do Elbląga w powiecie ostródzkim,
— gminy Godkowo i Pasłęk w powiecie elbląskim,
— gminy Kowale Oleckie, Olecko i Świętajno w powiecie oleckim,
— powiat węgorzewski,
— gminy Kruklanki, Wydminy, Miłki, Giżycko z miastem Giżycko i część gminy Ryn położona na północ od linii
kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,
— gminy Jeziorany, Kolno, Dywity, Dobre Miasto i część gminy Barczewo położona na północ od linii wyznaczonej
przez linię kolejową w powiecie olsztyńskim,
w województwie podlaskim:
— gminy Orla, Wyszki, Bielsk Podlaski z miastem Bielsk Podlaski i część gminy Boćki położona na wschód od linii
wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,
— gminy Łapy, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, część gminy Poświętne położona na wschód od linii
wyznaczonej przez drogę nr 681 w powiecie białostockim,
— gminy Kleszczele, Czeremcha i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na południowy zachód od linii
wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,
— gminy Perlejewo, Drohiczyn i Milejczyce w powiecie siemiatyckim,
— gmina Ciechanowiec w powiecie wysokomazowieckim,
w województwie mazowieckim:
— gminy Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew i część gminy Wilga położona na południe od linii
wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia dorzeki Wisły w powiecie
garwolińskim,
— powiat miński,
— gminy Jabłonna Lacka, Sabnie i Sterdyń w powiecie sokołowskim,
— gminy Ojrzeń, Sońsk, Regimin, Ciechanów z miastem Ciechanów i część gminy Glinojeck położona na wschód od
linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,
— część gminy Strzegowo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie mławskim,
— gmina Nur w powiecie ostrowskim,
— gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,
— gmina Stromiec w powiecie białobrzeskim,
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— gminy Czerwińsk nad Wisłą i Naruszewo w powiecie płońskim,
— gminy Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,
w województwie lubelskim:
— gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Susiec, Tomaszów Lubelski i miasto Tomaszów Lubelski w powiecie
tomaszowskim,
— 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,
— gminy Izbica, Gorzków, Rudnik, Kraśniczyn, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Siennica Różana i część gminy
Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17, część gminy Żółkiewka położona
na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,
— gmina Stary Zamość, Radecznica, Szczebrzeszyn, Sułów, Nielisz, część gminy Skierbieszów położona na zachód od
linii wyznaczonej przez drogę nr 843, część gminy Zwierzyniec położona na północny-zachód od linii
wyznaczonej przez droge nr 858 powiecie zamojskim,
— część gminy Frampol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na
wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Tereszpol położona na północ od linii wyznaczonej
przez drogę nr 858, część gminy Turobin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie
biłgorajskim,
— gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie
włodawskim,
— powiat łęczyński,
— gmina Trawniki w powiecie świdnickim,
— gminy Adamów, Krzywda, Serokomla, Wojcieszków w powiecie łukowskim,
— powiat parczewski,
— powiat radzyński,
— powiat lubartowski,
— gminy Głusk, Jastków, Niemce i Wólka w powiecie lubelskim,
— gminy Mełgiew i miasto Świdnik w powiecie świdnickim,
— powiat miejski Lublin,
w województwie podkarpackim:
— gmina Narol 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,
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— Județul Ilfov,
— Județul Prahova,
— Județul Sălaj,
— Județul Vaslui,
— Județul Vrancea,
— Județul Teleorman,
— Partea din judeţul Maramureş cu următoarele delimitări:
— Comuna Petrova,
— Comuna Bistra,
— Comuna Repedea,
— Comuna Poienile de sub Munte,
— Comuna Vişeu e Jos,
— Comuna Ruscova,
— Comuna Leordina,
— Comuna Rozavlea,
— Comuna Strâmtura,
— Comuna Bârsana,
— Comuna Rona de Sus,
— Comuna Rona de Jos,
— Comuna Bocicoiu Mare,
— Comuna Sighetu Marmaţiei,
— Comuna Sarasau,
— Comuna Câmpulung la Tisa,
— Comuna Săpânţa,
— Comuna Remeti,
— Comuna Giuleşti,
— Comuna Ocna Şugatag,
— Comuna Deseşti,
— Comuna Budeşti,
— Comuna Băiuţ,
— Comuna Cavnic,
— Comuna Lăpuş,
— Comuna Dragomireşti,
— Comuna Ieud,
— Comuna Saliştea de Sus,
— Comuna Săcel,
— Comuna Călineşti,
— Comuna Vadu Izei,
— Comuna Botiza,
— Comuna Bogdan Vodă,
— Localitatea Groşii Ţibileşului, comuna Suciu de Sus,
— Localitatea Vişeu de Mijloc, comuna Vişeu de Sus,
— Localitatea Vişeu de Sus, comuna Vişeu de Sus.
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— Judeţul Mehedinţi,
— Județul Gorj,
— Județul Argeș,
— Judeţul Olt,
— Judeţul Dolj,
— Județul Arad,
— Județul Timiș,
— Județul Covasna,
— Județul Brașov,
— Județul Botoșani,
— Județul Vâlcea,
— Județul Iași,
— Județul Hunedoara,
— Județul Alba,
— Județul Sibiu,
— Județul Caraș-Severin,
— Județul Neamț.
5. Словакия
Следните области в Словакия:
— целия окръг Trebisov,
— в окръг Michalovce — целите общини в окръга, които не са включени в част I.
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 № 1/2019 ОТ СРЕЩАТА НА НА КОМИТЕТА ЗА АСОЦИИРАНЕ ЕС—РЕПУБЛИКА
МОЛДОВА В СЪСТАВ „ТЪРГОВИЯ“
от 4 октомври 2019 година
във връзка с актуализацията на приложение XXVIII-Б (Приложими правила по отношение на
телекомуникационните услуги) към Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и
Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република
Молдова, от друга страна [2019/1806]

КОМИТЕТЪТ ЗА АСОЦИИРАНЕ,

като взе предвид Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и
техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна, подписано в Брюксел на 27 юни 2014 г., и
по-специално членове 102, 240, 436, 438 и 449 от него,
като има предвид, че:
(1)

Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните
държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна („споразумението“), влезе в сила на 1 юли
2016 г.

(2)

В членове 102 и 240 от споразумението се предвижда, че Република Молдова трябва да осъществи сближаване на
своето законодателство с актовете и с международните инструменти на ЕС („достиженията на правото на ЕС“),
посочени в приложение XXVIII-Б (Приложими правила по отношение на телекомуникационните услуги) към
споразумението („приложение XXVIII-Б“).

(3)

Достиженията на правото на ЕС, посочени в приложение XXVIII-Б, претърпяха определено развитие в периода след
приключването на преговорите по споразумението през юни 2013 г. По-специално Съюзът прие следните актове, с
които се прилагат, изменят, допълват или заменят актовете, изброени в приложение XXVIII-Б:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

i)

Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за определяне на
мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно
универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги и
на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на
Съюза (1);

ii)

Решение за изпълнение 2014/276/ЕС на Комисията от 2 май 2014 г. за изменение на Решение 2008/411/ЕО
относно хармонизирането на радиочестотната лента 3400—3800 MHz за наземни системи, позволяващи
предоставяне на електронни съобщителни услуги в Общността (2);

iii)

Решение за изпълнение 2013/752/ЕС на Комисията от 11 декември 2013 г. за изменение на Решение
2006/771/ЕО относно хармонизиране на радиочестотния спектър за използване от устройства с малък обсег
на действие и за отмяна на Решение 2005/928/ЕО (3);

iv)

Решение за изпълнение 2014/641/ЕС на Комисията от 1 септември 2014 г. относно хармонизирани
технически условия за използването на радиочестотния спектър от безжично звукотехническо оборудване за
подготовка на програми и специални прояви в Съюза (4);

v)

Решение за изпълнение 2014/702/ЕС на Комисията от 7 октомври 2014 г. за изменение на Решение
2007/131/ЕО за разрешаване на използването на радиочестотния спектър за устройства, използващи
свръхшироколентова технология по хармонизиран начин в Общността (5);

ОВ L 310, 26.11.2015 г., стр. 1.
ОВ L 139, 14.5.2014 г., стр. 18.
ОВ L 334, 13.12.2013 г., стр. 17.
ОВ L 263, 3.9.2014 г., стр. 29.
ОВ L 293, 9.10.2014 г., стр. 48.
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vi)

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/339 на Комисията от 8 март 2016 г. относно хармонизирането на
радиочестотната лента 2010—2025 MHz за преносими или мобилни безжични видеовръзки и безжични
видеокамери, използвани за подготовка на програми и провеждане на специални събития (6);

vii)

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/750 на Комисията от 8 май 2015 г. относно хармонизирането на
радиочестотната лента 1452—1492 MHz за наземни системи, позволяващи предоставянето на електронни
съобщителни услуги в Съюза (7);

viii)

Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за хармонизирането на
законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за
отмяна на Директива 1999/5/ЕО (8);

ix)

Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната
идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на
Директива 1999/93/ЕО (9);

x)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/806 на Комисията от 22 май 2015 г. за определяне на спецификации,
отнасящи се до формата на марката за доверие на ЕС за квалифицирани удостоверителни услуги (10);

xi)

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1505 на Комисията от 8 септември 2015 г. за определяне на техническите
спецификации и форматите на доверителните списъци съгласно член 22, параграф 5 от Регламент (ЕС)
№ 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно електронната идентификация и
удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар (11);

xii)

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1506 на Комисията от 8 септември 2015 г. за определяне на
спецификации, отнасящи се до форматите на усъвършенствани електронни подписи и усъвършенствани
печати, които трябва да бъдат признати от органите от публичния сектор съгласно член 27, параграф 5 и
член 37, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно
електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния
пазар; (12)

xiii)

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/650 на Комисията от 25 април 2016 г. за определяне на стандарти за
оценка на сигурността на устройствата за създаване на квалифициран електронен подпис и печат съгласно
член 30, параграф 3 и член 39, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на
Съвета относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на
вътрешния пазар (13);

xiv)

Решение 2010/267/ЕС на Комисията от 6 май 2010 г. относно хармонизирани технически условия за
използването на радиочестотната лента 790—862 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на
електронни съобщителни услуги в Европейския съюз (14);Решение за изпълнение 2011/251/ЕС на Комисията
от 18 април 2011 г. за изменение на Решение 2009/766/ЕО относно хармонизирането на радиочестотните
обхвати 900 MHz и 1800 MHz за наземни системи за предоставяне на общоевропейски електронни
съобщителни услуги в Общността (15);Решение 2009/766/ЕО на Комисията от 16 октомври 2009 г. относно
хармонизирането на радиочестотните обхвати 900 MHz и 1800 MHz за наземни системи за предоставяне на
общоевропейски електронни съобщителни услуги в Общността (16), изменено с Решение за изпълнение
2011/251/ЕС;

xv)

Решение за изпълнение 2012/688/ЕС на Комисията от 5 ноември 2012 г. относно хармонизирането на
радиочестотните ленти 1920–1980 MHz и 2110–2170 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне
на електронни съобщителни услуги в Съюза (17);

xvi)

Решение 2008/477/ЕО на Комисията от 13 юни 2008 г. за хармонизиране на радиочестотната лента 2500—
2690 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в
Общността (18);

ОВ L 63, 10.3.2016 г., стр. 5.
ОВ L 119, 12.5.2015 г., стр. 27.
ОВ L 153, 22.5.2014 г., стр. 62.
ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 73.
ОВ L 128, 23.5.2015 г., стр. 13.
ОВ L 235, 9.9.2015 г., стр. 26.
ОВ L 235, 9.9.2015 г., стр. 37.
ОВ L 109, 26.4.2016 г., стр. 40.
ОВ L 117, 11.5.2010 г., стр. 95.
ОВ L 106, 27.4.2011 г., стр. 9.
ОВ L 274, 20.10.2009 г., стр. 32.
ОВ L 307, 7.11.2012 г., стр. 84.
ОВ L 163, 24.6.2008 г., стр. 37.
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xvii)

Решение 2008/411/ЕО на Комисията от 21 май 2008 г. относно хармонизирането на радиочестотната лента
3400—3800 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в
Общността (19);

xviii)

Решение 2008/671/ЕО на Комисията от 5 август 2008 г. относно хармонизираното използване на
радиочестотния спектър в честотната лента 5875—5905 MHz за свързани с безопасността приложения на
интелигентните транспортни системи (ИТС) (20);

xix)

Решение 2007/344/ЕО на Комисията от 16 май 2007 г. относно хармонизирана достъпност на информацията
за използването на радиочестотния спектър в Общността (21);

xx)

Решение 2007/90/ЕО на Комисията от 12 февруари 2007 г. за изменение на Решение 2005/513/ЕО относно
хармонизираното използване на радиочестотния спектър в честотната лента от 5 GHz за внедряване на
безжични системи за достъп, включително местни радиомрежи (WAS/RLAN) (22);

xxi)

Решение 2005/513/ЕО на Комисията от 11 юли 2005 г. относно хармонизираното използване на
радиочестотния спектър в честотната лента от 5 GHz за внедряване на безжични системи за достъп,
включително местни радиомрежи (WAS/RLAN) (23);

xxii)

Решение за изпълнение 2011/829/ЕС на Комисията от 8 декември 2011 г. за изменение на Решение
2006/771/ЕО за хармонизиране на радиочестотния спектър за използване от устройства с малък обсег на
действие (24);

xxiii)

Решение 2010/368/ЕС на Комисията от 30 юни 2010 г. за изменение на Решение 2006/771/ЕО за
хармонизиране на радиочестотния спектър за използване от устройства с малък обсег на действие (25);

xxiv)

Решение 2009/381/ЕО на Комисията от 13 май 2009 г. за изменение на Решение 2006/771/ЕО за
хармонизиране на радиочестотния спектър за използване от устройства с малък обсег на действие (26);

xxv)

Решение 2008/432/ЕО на Комисията от 23 май 2008 г. за изменение на Решение 2006/771/ЕО относно
хармонизиране на радиочестотния спектър за използване от устройства с малък обсег на действие (27);

xxvi)

Решение 2006/771/ЕО на Комисията от 9 ноември 2006 г. за хармонизиране на радиочестотния спектър за
използване от устройства с малък обсег на действие (28);

xxvii) Решение 2010/166/ЕС на Комисията от 19 март 2010 г. за хармонизирани условия за използване на
радиочестотния спектър за мобилни съобщителни услуги на борда на плавателни съдове (MCV услуги) в
Европейския съюз (29);
xxviii) Решение 2006/804/ЕО на Комисията от 23 ноември 2006 г. за хармонизиране на радиочестотния спектър за
устройства за радиочестотна идентификация (RFID), които работят в свръхвисокия честотен обхват (UHF) (30);

(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)

xxix)

Решение за изпълнение 2011/485/ЕС на Комисията от 29 юли 2011 г. относно изменение на Решение
2005/50/ЕО относно хармонизиране на радиочестотния спектър в обхвата 24 GHz за временно използване
от късообхватни радарни устройства за МПС в Общността (31);

xxx)

Решение 2005/50/ЕО на Комисията от 17 януари 2005 г. за хармонизиране на радиочестотния спектър в
обхвата от 24 GHz за временно използване от късообхватни радарни устройства за МПС в Общността (32);

xxxi)

Решение 2004/545/ЕО на Комисията от 8 юли 2004 г. за хармонизиране на радиочестотния спектър в
обхвата от 79 GHz за използване от късообхватни радарни устройства за МПС в Общността (33);

ОВ L 144, 4.6.2008 г., стр. 77.
ОВ L 220, 15.8.2008 г., стр. 24.
ОВ L 129, 17.5.2007 г., стр. 67.
ОВ L 41, 13.2.2007 г., стр. 10.
ОВ L 187, 19.7.2005 г., стр. 22.
ОВ L 329, 13.12.2011 г., стр. 10.
ОВ L 166, 1.7.2010 г., стр. 33.
ОВ L 119, 14.5.2009 г., стр. 32.
ОВ L 151, 11.6.2008 г., стр. 49.
ОВ L 312, 11.11.2006 г., стр. 66.
ОВ L 72, 20.3.2010 г., стр. 38.
ОВ L 329, 25.11.2006 г., стр. 64.
ОВ L 198, 30.7.2011 г., стр. 71.
ОВ L 21, 25.1.2005 г., стр. 15.
ОВ L 241, 13.7.2004 г., стр. 66.
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xxxii) Решение 2009/343/ЕО на Комисията от 21 април 2009 г. за изменение на Решение 2007/131/ЕО за
разрешаване използването на радиочестотния спектър за устройства, използващи свръхшироколентова
технология по хармонизиран начин в Общността (34);
xxxiii) Решение 2007/131/ЕО на Комисията от 21 февруари 2007 г. за разрешаване на използването на
радиочестотния спектър за устройства, използващи свръхшироколентова технология по хармонизиран начин
в Общността (35);
xxxiv) Решение 2007/98/ЕО на Комисията от 14 февруари 2007 г. относно хармонизиране на използването на
радиочестотния спектър в честотния обхват от 2 GHz за въвеждането на системи, предоставящи мобилни
спътникови услуги (36);
xxxv) Решение за изпълнение 2013/654/ЕС на Комисията от 12 ноември 2013 г. за изменение на Решение
2008/294/ЕО за включване на допълнителни технологии за достъп и радиочестотни ленти за мобилни
съобщителни услуги на борда на въздухоплавателни средства (MCA услуги) (37);
xxxvi) Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за изменение на Директива
2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор. (38)
(4)

Република Молдова продължава процеса на сближаване на законодателството си с достиженията на правото на Съюза
в съответствие със сроковете и приоритетите, посочени в приложение XXVIII-Б. С цел да се гарантира адекватно
сближаване на законодателството на Република Молдова с достиженията на правото на Съюза изброените в
съображение 3 актове следва да се добавят в списъка, съдържащ се в приложение XXVIII-Б, и да се внесат изменения
в определени срокове, за да се отчете напредъкът, постигнат от Република Молдова в процеса на сближаването, в
съответствие с член 449 от споразумението.

(5)

Съгласно член 436, параграф 3 от споразумението Съветът за асоцииране ЕС—Република Молдова („Съветът за
асоцииране“) има правомощието да актуализира или изменя приложенията към споразумението.

(6)

В съответствие с член 438, параграф 2 от споразумението Съветът за асоцииране може да делегира на Комитета за
асоцииране което и да е от своите правомощия, включително правомощието да взема решения със задължителна сила.

(7)

С Решение № 3/2014 (39) Съветът за асоцииране делегира правомощието за актуализиране или изменение на
приложенията към споразумението, свързани inter alia с глава 6 (Установяване, търговия с услуги и електронна
търговия) от дял V (Търговия и свързани с търговията въпроси) от споразумението, на Комитета за асоцииране в
състав „Търговия“, доколкото не съществуват специфични разпоредби в глава 6, отнасящи се до актуализирането или
изменението на тези приложения. В глава 6 не съществуват специфични разпоредби, отнасящи се до актуализирането
или изменението на приложенията.

(8)

Поради това приложение XXVIII-Б следва съответно да бъде актуализирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Приложение XXVIII-Б (Приложими правила по отношение на телекомуникационните услуги) към споразумението се заменя
с приложението към настоящото решение.

Член 2
Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)

ОВ L 105, 25.4.2009 г., стр. 9.
ОВ L 55, 23.2.2007 г., стр. 33.
ОВ L 43, 15.2.2007 г., стр. 32.
ОВ L 303, 14.11.2013 г., стр. 48.
ОВ L 175, 27.6.2013 г., стр. 1.
Решение № 3/2014 на Съвета за асоцииране ЕС—Република Молдова от 16 декември 2014 г. за делегирането на някои правомощия от
Съвета за асоцииране на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“ (ОВ L 110, 29.4.2015 г., стр. 40).
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Съставено в Кишинеу на 4 октомври 2019 година.
За Комитета за асоцииране в състав „Търговия“
I. COSTACHI

Председател

A. FERNÁNDEZ DÍEZ

Секретари

C. CEBAN

29.10.2019 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
„ПРИЛОЖЕНИЕ XXVIII-Б
ПРИЛОЖИМИ ПРАВИЛА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИТЕ УСЛУГИ

Република Молдова се ангажира да сближава постепенно в установените срокове своето законодателство със следните актове
и международни инструменти на ЕС.
Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна рамка за
електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива), изменена с Директива 2009/140/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г.
Прилагат се следните разпоредби на Директива 2002/21/ЕО:
— укрепване на независимостта и административния капацитет на националните регулаторни органи в областта на
електронните съобщения;
— въвеждане на процедури за обществена консултация за новите регулаторни мерки;
— въвеждане на ефективни механизми за обжалване на решенията на националните регулаторни органи в областта на
електронните съобщения; и
— определяне на съответните пазари на продукти и услуги в сектора на електронните съобщения, подлежащи на
регулиране ex-ante, и анализ на тези пазари с цел да се установи дали при тях е налице значителна пазарна сила.
Срок: тези разпоредби на 2002/21/ЕО започват да се прилагат в срок от една година и половина от влизането в сила на
настоящото споразумение.
Директива 2002/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно разрешението на електронните
съобщителни мрежи и услуги (Директива за разрешение), изменена с Директива 2009/140/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 25 ноември 2009 г.
Прилагат се следните разпоредби на Директива 2002/20/ЕО:
— прилагане на разпоредби относно предоставянето на общи разрешения и ограничаването на необходимостта от
използване на индивидуални разрешения до конкретни надлежно обосновани случаи.
Срок: тези разпоредби на Директива 2002/20/ЕО започват да се прилагат в срок от две години от влизането в сила на
настоящото споразумение.
Директива 2002/19/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно достъпа до електронни
съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността между тях (Директива за достъпа), изменена с
Директива 2009/140/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
Въз основа на пазарния анализ, извършен в съответствие с рамковата директива, националният регулаторен орган в областта
на електронните съобщения налага на операторите, за които е установено, че притежават значителна пазарна сила на
съответните пазари, подходящи регулаторни мерки по отношение на:
— достъпа до специфична мрежова инфраструктура и използването ѝ;
— контрола на цените за достъп и връзка, включително на задълженията за разходоориентираност; и
— прозрачността, недопускането на дискриминация и разделното счетоводство.
Срок: тези разпоредби на Директива 2002/19/ЕО започват да се прилагат в срок от една година и половина от влизането в
сила на настоящото споразумение.
Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно универсалната услуга и правата на
потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за универсалната услуга), изменена с
Директива 2009/136/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. и Регламент (ЕС) 2015/2120 на
Европейския парламент и на Съвета
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Прилагат се следните разпоредби на Директива 2002/22/ЕО:
— прилагане на разпоредби относно задълженията за универсална услуга, включително установяването на механизми за
остойностяване и финансиране; и
— гарантиране на зачитането на интересите и правата на потребителите, по-специално посредством въвеждане на
преносимост на номерата и на единния европейски номер за спешни повиквания — 112.
Срок: тези разпоредби на Директива 2002/22/ЕО започват да се прилагат в срок от три години от влизането в сила на
настоящото споразумение.
Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за определяне на мерки относно
достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на
потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга
в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза
Срок: разпоредбите на Регламент (ЕС) 2015/2120 започват да се прилагат в срок от четири години от влизането в сила на
настоящото споразумение.
Директива 2002/77/ЕО на Комисията от 16 септември 2002 г. относно конкуренцията на пазарите на електронни
съобщителни мрежи и услуги
Срок: мерките, произтичащи от прилагането на Директива 2002/77/ЕО, започват да се прилагат в срок от една година и
половина от влизането в сила на настоящото споразумение.
Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и
защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото
на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации), изменена с Директива 2009/136/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета
Прилагат се следните разпоредби на Директива 2002/58/ЕО:
— регламент за изпълнение, за да се гарантира защитата на основните права и свободи, особено правото на
неприкосновеност на личния живот, по отношение на обработката на лични данни в сектора на електронните
комуникации, и за да се осигури свободното движение на тези данни и на оборудването за електронни комуникации,
както и на услугите в този сектор.
Срок: тези разпоредби на Директива 2002/58/ЕО започват да се прилагат в срок от три години от влизането в сила на
настоящото споразумение.
Решение № 676/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно регулаторната рамка за
политиката на Европейската общност в областта на радиочестотния спектър (Решение за радиочестотния спектър)
Прилагат се следните разпоредби на Решение № 676/2002/ЕО:
— приемане на политика и уредба, осигуряваща хармонизирани условия по отношение на наличието и ефективното
използване на радиочестотния спектър.
Срок: мерките, произтичащи от прилагането на Решение № 676/2002/ЕО, започват да се прилагат в срок от две години от
влизането в сила на настоящото споразумение.
Решение 2010/267/ЕС на Комисията от 6 май 2010 г. относно хармонизирани технически условия за използването на
радиочестотната лента 790—862 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги
в Европейския съюз
Срок: разпоредбите на Решение 2010/267/ЕС започват да се прилагат в срок от три години от влизането в сила на
настоящото споразумение.
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Решение за изпълнение 2011/251/ЕС на Комисията от 18 април 2011 г. за изменение на Решение 2009/766/ЕО относно
хармонизирането на радиочестотните обхвати 900 MHz и 1800 MHz за наземни системи за предоставяне на
общоевропейски електронни съобщителни услуги в Общността
Срок: разпоредбите на Решение за изпълнение 2011/251/ЕС започват да се прилагат в срок от три години от влизането в
сила на настоящото споразумение.
Решение 2009/766/ЕО на Комисията от 16 октомври 2009 г. относно хармонизирането на радиочестотните обхвати 900
MHz и 1800 MHz за наземни системи за предоставяне на общоевропейски електронни съобщителни услуги в Общността,
изменено с Решение за изпълнение 2011/251/ЕС на Комисията
Срок: разпоредбите на Решение 2009/766/ЕО започват да се прилагат в срок от три години от влизането в сила на
настоящото споразумение.
Решение за изпълнение 2012/688/ЕС на Комисията от 5 ноември 2012 г. относно хармонизирането на радиочестотните
ленти 1920–1980 MHz и 2110–2170 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни
услуги в Съюза
Срок: разпоредбите на Решение за изпълнение 2012/688/ЕС започват да се прилагат в срок от три години от влизането в
сила на настоящото споразумение.
Решение 2008/477/ЕО на Комисията от 13 юни 2008 г. за хармонизиране на радиочестотната лента 2500—2690 MHz за
наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в Общността
Срок: разпоредбите на Решение 2008/477/ЕО започват да се прилагат в срок от три години от влизането в сила на
настоящото споразумение.
Решение за изпълнение 2014/276/ЕС на Комисията от 2 май 2014 г. за изменение на Решение 2008/411/ЕО относно
хармонизирането на радиочестотната лента 3400—3800 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на
електронни съобщителни услуги в Общността
Срок: разпоредбите на Решение за изпълнение 2014/276/ЕС започват да се прилагат в срок от три години от влизането в
сила на настоящото споразумение.
Решение 2008/411/ЕО на Комисията от 21 май 2008 г. относно хармонизирането на радиочестотната лента 3400—3800
MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в Общността, изменено с Решение
за изпълнение 2014/276/ЕС на Комисията
Срок: разпоредбите на Решение 2008/411/ЕО започват да се прилагат в срок от три години от влизането в сила на
настоящото споразумение.
Решение 2008/671/ЕО на Комисията от 5 август 2008 г. относно хармонизираното използване на радиочестотния спектър в
честотната лента 5875—5905 MHz за свързани с безопасността приложения на интелигентните транспортни системи (ИТС)
Срок: разпоредбите на Решение 2008/671/ЕО започват да се прилагат в срок от три години от влизането в сила на
настоящото споразумение.
Решение 2007/344/ЕО на Комисията от 16 май 2007 г. относно хармонизирана достъпност на информацията за
използването на радиочестотния спектър в Общността
Срок: разпоредбите на Решение 2007/344/ЕО започват да се прилагат в срок от три години от влизането в сила на
настоящото споразумение.
Решение 2007/90/ЕО на Комисията от 12 февруари 2007 г. за изменение на Решение 2005/513/ЕО относно
хармонизираното използване на радиочестотния спектър в честотната лента от 5 GHz за внедряване на безжични системи за
достъп, включително местни радиомрежи (WAS/RLAN)
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Срок: разпоредбите на Решение 2007/90/ЕО започват да се прилагат в срок от три години от влизането в сила на настоящото
споразумение.
Решение 2005/513/ЕО на Комисията от 11 юли 2005 г. относно хармонизираното използване на радиочестотния спектър в
честотната лента от 5 GHz за внедряване на безжични системи за достъп, включително местни радиомрежи (WAS/RLAN),
изменено с Решение 2007/90/ЕО на Комисията
Срок: разпоредбите на Решение 2005/513/ЕО започват да се прилагат в срок от три години от влизането в сила на
настоящото споразумение.
Решение за изпълнение 2013/752/ЕС на Комисията от 11 декември 2013 г. за изменение на Решение 2006/771/ЕО относно
хармонизиране на радиочестотния спектър за използване от устройства с малък обсег на действие и за отмяна на Решение
2005/928/ЕО
Срок: разпоредбите на Решение за изпълнение 2013/752/ЕС започват да се прилагат в срок от три години от влизането в
сила на настоящото споразумение.
Решение за изпълнение 2011/829/ЕС на Комисията от 8 декември 2011 г. за изменение на Решение 2006/771/ЕО за
хармонизиране на радиочестотния спектър за използване от устройства с малък обсег на действие
Срок: разпоредбите на Решение за изпълнение 2011/829/ЕС започват да се прилагат в срок от три години от влизането в
сила на настоящото споразумение.
Решение 2010/368/ЕС на Комисията от 30 юни 2010 г. за изменение на Решение 2006/771/ЕО за хармонизиране на
радиочестотния спектър за използване от устройства с малък обсег на действие
Срок: разпоредбите на Решение 2010/368/ЕС започват да се прилагат в срок от три години от влизането в сила на
настоящото споразумение.
Решение 2009/381/ЕО на Комисията от 13 май 2009 г. за изменение на Решение 2006/771/ЕО за хармонизиране на
радиочестотния спектър за използване от устройства с малък обсег на действие
Срок: разпоредбите на Решение 2009/381/ЕО започват да се прилагат в срок от три години от влизането в сила на
настоящото споразумение.
Решение 2008/432/ЕО на Комисията от 23 май 2008 г. за изменение на Решение 2006/771/ЕО относно хармонизиране на
радиочестотния спектър за използване от устройства с малък обсег на действие
Срок: разпоредбите на Решение 2008/432/ЕО започват да се прилагат в срок от три години от влизането в сила на
настоящото споразумение.
Решение 2006/771/ЕО на Комисията от 9 ноември 2006 г. за хармонизиране на радиочестотния спектър за използване от
устройства с малък обсег на действие, изменено с Решение за изпълнение 2013/752/ЕС на Комисията, Решение за
изпълнение 2011/829/ЕС на Комисията, Решение 2010/368/ЕС на Комисията, Решение 2009/381/ЕО на Комисията и
Решение 2008/432/ЕО на Комисията
Срок: разпоредбите на Решение 2006/771/ЕО започват да се прилагат в срок от три години от влизането в сила на
настоящото споразумение.
Решение 2010/166/ЕС на Комисията от 19 март 2010 г. за хармонизирани условия за използване на радиочестотния
спектър за мобилни съобщителни услуги на борда на плавателни съдове (MCV услуги) в Европейския съюз
Срок: разпоредбите на Решение 2010/166/ЕС започват да се прилагат в срок от три години от влизането в сила на
настоящото споразумение.
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Решение за изпълнение 2014/641/ЕС на Комисията от 1 септември 2014 г. относно хармонизирани технически условия за
използването на радиочестотния спектър от безжично звукотехническо оборудване за подготовка на програми и специални
прояви в Съюза
Срок: разпоредбите на Решение за изпълнение 2014/641/ЕС започват да се прилагат в срок от три години от влизането в
сила на настоящото споразумение.
Решение 2006/804/ЕО на Комисията от 23 ноември 2006 г. за хармонизиране на радиочестотния спектър за устройства за
радиочестотна идентификация (RFID), които работят в свръхвисокия честотен обхват (UHF)
Срок: разпоредбите на Решение 2006/804/ЕО започват да се прилагат в срок от три години от влизането в сила на
настоящото споразумение.
Решение за изпълнение 2011/485/ЕС на Комисията от 29 юли 2011 г. относно изменение на Решение 2005/50/ЕО относно
хармонизиране на радиочестотния спектър в обхвата 24 GHz за временно използване от късообхватни радарни устройства за
МПС в Общността
Срок: разпоредбите на Решение за изпълнение 2011/485/ЕС започват да се прилагат в срок от три години от влизането в
сила на настоящото споразумение.
Решение 2005/50/ЕО на Комисията от 17 януари 2005 г. за хармонизиране на радиочестотния спектър в обхвата от 24 GHz
за временно използване от късообхватни радарни устройства за МПС в Общността, изменено с Решение за изпълнение
2011/485/ЕС на Комисията
Срок: разпоредбите на Решение 2005/50/ЕО започват да се прилагат в срок от три години от влизането в сила на настоящото
споразумение.
Решение 2004/545/ЕО на Комисията от 8 юли 2004 г. за хармонизиране на радиочестотния спектър в обхвата от 79 GHz за
използване от късообхватни радарни устройства за МПС в Общността
Срок: разпоредбите на Решение 2004/545/ЕО започват да се прилагат в срок от три години от влизането в сила на
настоящото споразумение.
Решение за изпълнение 2014/702/ЕС на Комисията от 7 октомври 2014 г. за изменение на Решение 2007/131/ЕО за
разрешаване на използването на радиочестотния спектър за устройства, използващи свръхшироколентова технология по
хармонизиран начин в Общността
Срок: разпоредбите на Решение за изпълнение 2014/702/ЕС започват да се прилагат в срок от три години от влизането в
сила на настоящото споразумение.
Решение 2009/343/ЕО на Комисията от 21 април 2009 г. за изменение на Решение 2007/131/ЕО за разрешаване
използването на радиочестотния спектър за устройства, използващи свръхшироколентова технология по хармонизиран
начин в Общността
Срок: разпоредбите на Решение 2009/343/ЕО започват да се прилагат в срок от три години от влизането в сила на
настоящото споразумение.
Решение 2007/131/ЕО на Комисията от 21 февруари 2007 г. за разрешаване на използването на радиочестотния спектър за
устройства, използващи свръхшироколентова технология по хармонизиран начин в Общността, изменено с Решение за
изпълнение 2014/702/ЕС на Комисията и Решение 2009/343/ЕО на Комисията
Срок: разпоредбите на Решение 2007/131/ЕО започват да се прилагат в срок от три години от влизането в сила на
настоящото споразумение.
Решение 2007/98/ЕО на Комисията от 14 февруари 2007 г. относно хармонизиране на използването на радиочестотния
спектър в честотния обхват от 2 GHz за въвеждането на системи, предоставящи мобилни спътникови услуги
Срок: разпоредбите на Решение 2007/98/ЕО започват да се прилагат в срок от три години от влизането в сила на настоящото
споразумение.
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Решение за изпълнение (ЕС) 2016/339 на Комисията от 8 март 2016 г. относно хармонизирането на радиочестотната лента
2010—2025 MHz за преносими или мобилни безжични видеовръзки и безжични видеокамери, използвани за подготовка
на програми и провеждане на специални събития
Срок: разпоредбите на Решение за изпълнение (ЕС) 2016/339 започват да се прилагат в срок от пет години от влизането в
сила на настоящото споразумение.

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/750 на Комисията от 8 май 2015 г. относно хармонизирането на радиочестотната лента
1452—1492 MHz за наземни системи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги в Съюза
Срок: разпоредбите на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/750 започват да се прилагат в срок от три години от влизането в
сила на настоящото споразумение.

Решение за изпълнение 2013/654/ЕС на Комисията от 12 ноември 2013 г. за изменение на Решение 2008/294/ЕО за
включване на допълнителни технологии за достъп и радиочестотни ленти за мобилни съобщителни услуги на борда на
въздухоплавателни средства (MCA услуги)
Срок: разпоредбите на Решение за изпълнение 2013/654/ЕС започват да се прилагат в срок от три години от влизането в
сила на настоящото споразумение.

Решение 2008/294/ЕО на Комисията от 7 април 2008 г. относно хармонизираните условия за използване на
радиочестотния спектър за предоставяне на мобилни съобщителни услуги на борда на въздухоплавателни средства (MCA
услуги) в Общността, изменено с Решение за изпълнение 2013/654/ЕС на Комисията
Срок: мерките, произтичащи от прилагането на Решение 2008/294/ЕО, започват да се прилагат в срок от две години от
влизането в сила на настоящото споразумение.

Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за хармонизирането на
законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на
Директива 1999/5/ЕО
Срок: разпоредбите на Директива 2014/53/ЕС започват да се прилагат в срок от четири години от влизането в сила на
настоящото споразумение.

Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на
информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната
търговия)
Прилагат се следните разпоредби на Директива 2000/31/ЕО:
— насърчаване на развитието на електронната търговия;
— премахване на пречките пред трансграничното предоставяне на услугите на информационното общество;
— гарантиране на правна сигурност за доставчиците на услуги на информационното общество; и
— хармонизиране на ограниченията на отговорността на доставчиците на услуги, които действат като посредници при
предоставянето на обикновен пренос, кеширане или хостинг, без налагане на общо задължение за контрол.
Срок: тези разпоредби на Директива 2000/31/ЕО започват да се прилагат в срок от три години от влизането в сила на
настоящото споразумение.
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Директива 2003/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно повторната употреба на
информацията в обществения сектор, изменена с Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
Срок: разпоредбите на Директива 2003/98/ЕО започват да се прилагат в срок от две години от влизането в сила на
настоящото споразумение.
Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за изменение на Директива 2003/98/ЕО
относно повторната употреба на информацията в обществения сектор
Срок: разпоредбите на Директива 2013/37/ЕС започват да се прилагат в срок от три години от влизането в сила на
настоящото споразумение.
Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация
и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО
Срок: разпоредбите на Регламент (ЕС) № 910/2014 започват да се прилагат в срок от шест години от влизането в сила на
настоящото споразумение.
Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/806 на Комисията от 22 май 2015 г. за определяне на спецификации, отнасящи се до
формата на марката за доверие на ЕС за квалифицирани удостоверителни услуги
Срок: разпоредбите на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/806 започват да се прилагат в срок от шест години от влизането в
сила на настоящото споразумение.
Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1505 на Комисията от 8 септември 2015 г. за определяне на техническите спецификации
и форматите на доверителните списъци съгласно член 22, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския
парламент и на Съвета относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на
вътрешния пазар
Срок: разпоредбите на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1505 започват да се прилагат в срок от шест години от влизането в
сила на настоящото споразумение.
Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1506 на Комисията от 8 септември 2015 г. за определяне на спецификации, отнасящи се
до форматите на усъвършенствани електронни подписи и усъвършенствани печати, които трябва да бъдат признати от
органите от публичния сектор съгласно член 27, параграф 5 и член 37, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на
Европейския парламент и на Съвета относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни
трансакции на вътрешния пазар
Срок: разпоредбите на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1506 започват да се прилагат в срок от шест години от влизането в
сила на настоящото споразумение.
Решение за изпълнение (ЕС) 2016/650 на Комисията от 25 април 2016 г. за определяне на стандарти за оценка на
сигурността на устройствата за създаване на квалифициран електронен подпис и печат съгласно член 30, параграф 3 и член
39, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно електронната идентификация
и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар
Срок: разпоредбите на Решение за изпълнение (ЕС) 2016/650 започват да се прилагат в срок от три години от влизането в
сила на настоящото споразумение.“
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РЕШЕНИЕ № 2/2019 НА КОМИТЕТА ЗА АСОЦИИРАНЕ ЕС — РЕПУБЛИКА МОЛДОВА В СЪСТАВ
„ТЪРГОВИЯ“
от 4 октомври 2019 година
във връзка с актуализацията на приложение XXVIII-Г (Приложими правила по отношение на услугите
по международен морски транспорт) към Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и
Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република
Молдова, от друга страна 2019/1807

КОМИТЕТЪТ ЗА АСОЦИИРАНЕ,

като взе предвид Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и
техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна, подписано в Брюксел на 27 юни 2014 г., и
по-специално членове 85, 253, 436, 438 и 449 от него,
като има предвид, че:
(1)

Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните
държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна („споразумението“) влезе в сила на 1 юли
2016 г.

(2)

В членове 85 и 253 от споразумението се предвижда, че Република Молдова трябва да осъществи сближаване на
своето законодателство с актовете и международните инструменти на ЕС („достиженията на правото на ЕС“),
посочени в приложение XXVIII-Г (Приложими правила по отношение на услугите по международен морски
транспорт) към споразумението („приложение XXVIII-Г“).

(3)

Достиженията на правото на ЕС, посочени в приложение XXVIII-Г, претърпяха определено развитие в периода след
приключването на преговорите по споразумението през юни 2013 г. По-специално Съюзът прие следните актове, с
които се прилагат, изменят, допълват или заменят актовете, посочени в приложение XXVIII-Г:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

i)

Директива за изпълнение 2014/111/ЕС на Комисията от 17 декември 2014 г. за изменение на Директива
2009/15/ЕО във връзка с приемането от Международната морска организация (ММО) на някои кодекси и
свързаните с тях изменения в някои конвенции и протоколи (1);

ii)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1355/2014 на Комисията от 17 декември 2014 г. за изменение на Регламент
(ЕО) № 391/2009 във връзка с приемането от Международната морска организация (ММО) на някои кодекси
и свързаните с тях изменения в някои конвенции и протоколи (2);

iii)

Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно морското
оборудване и за отмяна на Директива 96/98/ЕО на Съвета (3);

iv)

Регламент (ЕС) 2015/757 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно мониторинга,
докладването и проверката на емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт и за изменение на
Директива 2009/16/ЕО (4);

v)

Директива 2014/100/ЕС на Комисията от 28 октомври 2014 г. за изменение на Директива 2002/59/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета за създаване на система на Общността за контрол на движението на
корабите и за информация (5);

vi)

Директива (ЕС) 2016/844 на Комисията от 27 май 2016 г. за изменение на Директива 2009/45/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (6) и
поправка на Директива (ЕС) 2016/844 на Комисията от 27 май 2016 г. за изменение на Директива 2009/45/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета за правилата за безопасност и стандартите за пътническите
кораби (7);

ОВ L 366, 20.12.2014 г., стр. 83.
ОВ L 365, 19.12.2014 г., стр. 82.
ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 146.
ОВ L 123, 19.5.2015 г., стр. 55.
ОВ L 308, 29.10.2014 г., стр. 82.
ОВ L 141, 28.5.2016 г., стр. 51, с поправка в ОВ L 193, 19.7.2016 г., стр. 117.
ОВ L 193, 19.7.2016 г., стр. 117.
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vii)

Директива (ЕС) 2015/2087 на Комисията от 18 ноември 2015 г. за изменение на приложение II към
Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пристанищните приемни съоръжения
за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари (8);

viii)

Директива 2013/38/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 г. за изменение на Директива
2009/16/ЕО относно държавния пристанищен контрол (9);

ix)

Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно
рециклирането на кораби и за изменение на Регламент (ЕО) № 1013/2006 и Директива 2009/16/ЕО (10);

x)

Регламент (ЕС) № 428/2010 на Комисията от 20 май 2010 г. за прилагане на член 14 от Директива 2009/16/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разширените проверки на кораби (11);

xi)

Регламент (ЕС) № 801/2010 на Комисията от 13 септември 2010 г. за прилагане на член 10, параграф 3 от
Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на критериите за държавата на
знамето (12);

xii)

Регламент (ЕС) № 802/2010 на Комисията от 13 септември 2010 г. за прилагане на член 10, параграф 3 и член
27 от Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на показателите на
дружеството, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1205/2012 на Комисията (13);

xiii)

Директива 2009/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Директива
2002/59/ЕО относно създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за
информация; (14)

xiv)

Директива 2009/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за определяне на
основните принципи, които уреждат разследването на произшествия в областта на морския транспорт, и за
изменение на Директива 1999/35/ЕО на Съвета и Директива 2002/59/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета (15);

xv)

Директива 2011/15/ЕС на Комисията от 23 февруари 2011 г. за изменение на Директива 2002/59/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета за създаване на система на Общността за контрол на движението на
корабите и за информация (16);

xvi)

Регламент (ЕС) № 1286/2011 на Комисията от 9 декември 2011 г. за приемане на обща методика за
разследване на морски произшествия и инциденти, разработена съгласно член 5, параграф 4 от Директива
2009/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (17);

xvii) Регламент (ЕО) № 540/2008 на Комисията от 16 юни 2008 г. за изменение на приложение II към Регламент
(ЕО) № 336/2006 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на Международния кодекс за
управление на безопасността в рамките на Общността по отношение на образеца на формулярите (18);
xviii) Директива 2010/36/ЕС на Комисията от 1 юни 2010 г. за изменение на Директива 2009/45/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета относно правилата и стандартите за безопасност на пътническите
кораби (19);
xix)

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

Директива 2005/12/ЕО на Комисията от 18 февруари 2005 г. за изменение на приложения I и II към
Директива 2003/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за специфичните изисквания за устойчивост на
пътническите кораби тип „ро-ро“ (20);

ОВ L 302, 19.11.2015 г., стр. 99.
ОВ L 218, 14.8.2013 г., стр. 1.
ОВ L 330, 10.12.2013 г., стр. 1.
ОВ L 125, 21.5.2010 г., стр. 2.
ОВ L 241, 14.9.2010 г., стр. 1.
ОВ L 241, 14.9.2010 г., стр. 4.
ОВ L 131, 28.5.2009 г., стр. 101.
ОВ L 131, 28.5.2009 г., стр. 114.
ОВ L 49, 24.2.2011 г., стр. 33.
ОВ L 328, 10.12.2011 г., стр. 36.
ОВ L 157, 17.6.2008 г., стр. 15.
ОВ L 162, 29.6.2010 г., стр. 1.
ОВ L 48, 19.2.2005 г., стр. 19.
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xx)

Регламент (ЕС) № 530/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г. относно ускореното
въвеждане на изисквания за двукорпусни или еквивалентни конструкции за еднокорпусни нефтени
танкери (21);

xxi)

Директива 2012/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. за изменение на
Директива 2008/106/ЕО относно минималното ниво на обучение на морските лица (22);

xxii) Директива 2002/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. за изменение на
директивите относно морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби (23);
xxiii) Директива 2007/71/ЕО на Комисията от 13 декември 2007 г. за изменение на приложение II към Директива
2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пристанищните приемни съоръжения за
отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари (24);
xxiv) Регламент (ЕО) № 536/2008 на Комисията от 13 юни 2008 г. за привеждане в действие на член 6, параграф 3
и член 7 от Регламент (ЕО) № 782/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно забраната за
използване на органотични съединения на корабите и за изменение на посочения регламент (25);
xxv) Директива 2009/13/ЕО на Съвета от 16 февруари 2009 г. за изпълнение на Споразумението, сключено между
Асоциациите на корабособствениците от Европейската общност (ECSA) и Европейската федерация на
транспортните работници (ETF) относно Морската трудова конвенция от 2006 г. и за изменение на Директива
1999/63/ЕО (26).
(4)

Република Молдова продължава процеса на сближаване на законодателството си с достиженията на правото на Съюза
в съответствие със сроковете и приоритетите, посочени в приложение XXVIII-Г. С цел да се гарантира адекватно
сближаване на законодателството на Република Молдова с достиженията на правото на Съюза, актовете, изброени в
съображение 3, следва да се добавят в списъка, посочен в приложение XXVIII-Г, и да се внесат изменения в
определени срокове, за да се отчете напредъкът, постигнат от Република Молдова в процеса на сближаване с
достиженията на правото на Съюза, в съответствие с член 449 от споразумението.

(5)

Съгласно член 436, параграф 3 от споразумението Съветът за асоцииране ЕС — Република Молдова („Съветът за
асоцииране “) има правомощието да актуализира или изменя приложенията към споразумението.

(6)

В съответствие с член 438, параграф 2 от споразумението Съветът за асоцииране може да делегира на Комитета за
асоцииране което и да е от своите правомощия, включително правомощието да взема решения със задължителна сила.

(7)

С Решение № 3/2014 (27) Съветът за асоцииране делегира правомощието за актуализиране или изменение на
приложенията към споразумението, свързани inter alia с глава 6 (Установяване, търговия с услуги и електронна
търговия) от дял V (Търговия и свързани с търговията въпроси) от споразумението, на Комитета за асоцииране в
състав „Търговия“, доколкото не съществуват специфични разпоредби в глава 6, отнасящи се до актуализирането или
изменението на тези приложения. В глава 6 не съществуват специфични разпоредби, отнасящи се до актуализирането
или изменението на приложенията.

(8)

Поради това приложение XXVIII-Б следва съответно да бъде актуализирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Приложение XXVIII-Г (Приложими правила по отношение на услугите по международен морски транспорт) към
споразумението се заменя с приложението към настоящото решение.
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)

ОВ L 172, 30.6.2012 г., стр. 3.
ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 78.
ОВ L 324, 29.11.2002 г., стр. 53.
ОВ L 329, 14.12.2007 г., стр. 33.
ОВ L 156, 14.6.2008 г., стр. 10.
ОВ L 124, 20.5.2009 г., стр. 30.
Решение № 3/2014 на Съвета за асоцииране ЕС—Република Молдова от 16 декември 2014 г. за делегирането на някои правомощия от
Съвета за асоцииране на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“ (ОВ L 110, 29.4.2015 г., стр. 40).
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Член 2
Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Кишинеу на 4 октомври 2019 година.

За Комитета за асоцииране в състав „Търговия“
I. COSTACHI
Председател

A. FERNÁNDEZ DÍEZ C. CEBAN

Секретари
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ПРИЛОЖЕНИЕ
„ПРИЛОЖЕНИЕ XXVIII-Г

ПРИЛОЖИМИ ПРАВИЛА ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ ПО МЕЖДУНАРОДЕН МОРСКИ ТРАНСПОРТ

Република Молдова се ангажира да сближава постепенно в установените срокове своето законодателство със следните актове
и международни инструменти на ЕС.
Морска безопасност — държава на флага/класификационни организации
Директива за изпълнение 2014/111/ЕС на Комисията от 17 декември 2014 г. за изменение на Директива 2009/15/ЕО във
връзка с приемането от Международната морска организация (ММО) на някои кодекси и свързаните с тях изменения в
някои конвенции и протоколи
Срок: разпоредбите на Директива за изпълнение 2014/111/ЕС започват да се прилагат в срок от пет години от влизането в
сила на настоящото споразумение.
Директива 2009/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно общите правила и стандарти за
организациите за проверка и преглед на кораби и за съответните дейности на морските администрации, изменена с
Директива за изпълнение 2014/111/ЕС на Комисията
Срок: разпоредбите на Директива 2009/15/ЕО започват да се прилагат в срок от пет години от влизането в сила на
настоящото споразумение.
Регламент за изпълнение (ЕС) № 1355/2014 на Комисията от 17 декември 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО)
№ 391/2009 във връзка с приемането от Международната морска организация (ММО) на някои кодекси и свързаните с тях
изменения в някои конвенции и протоколи
Срок: разпоредбите на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1355/2014 започват да се прилагат в срок от пет години от влизането
в сила на настоящото споразумение.
Регламент (ЕО) № 391/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно общи правила и стандарти
за организациите за проверка и преглед на кораби, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1355/2014 на Комисията
Срок: разпоредбите на Регламент (ЕО) № 391/2009 започват да се прилагат в срок от пет години от влизането в сила на
настоящото споразумение.
Държава на флага
Директива 2009/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно спазването на изискванията за
държавата на флага
Срок: разпоредбите на Директива 2009/21/ЕО започват да се прилагат в срок от пет години от влизането в сила на
настоящото споразумение.
Контрол на държавата на пристанището
Директива 2013/38/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 г. за изменение на Директива 2009/16/ЕО
относно държавния пристанищен контрол
Срок: разпоредбите на Директива 2013/38/ЕС започват да се прилагат в срок от пет години от влизането в сила на
настоящото споразумение.
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Регламент (ЕС) 2015/757 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно мониторинга, докладването и
проверката на емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт и за изменение на Директива 2009/16/ЕО
Срок: разпоредбите на Регламент (ЕС) 2015/757 започват да се прилагат в срок от пет години от влизането в сила на
настоящото споразумение.
Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно рециклирането на
кораби и за изменение на Регламент (ЕО) № 1013/2006 и Директива 2009/16/ЕО
Срок: разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1257/2013 започват да се прилагат в срок от пет години от влизането в сила на
настоящото споразумение.
Регламент (ЕС) № 428/2010 на Комисията от 20 май 2010 г. за прилагане на член 14 от Директива 2009/16/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на разширените проверки на кораби
Срок: разпоредбите на Регламент (ЕС) № 428/2010 започват да се прилагат в срок от пет години от влизането в сила на
настоящото споразумение.
Регламент (ЕС) № 801/2010 на Комисията от 13 септември 2010 г. за прилагане на член 10, параграф 3 от Директива
2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на критериите за държавата на знамето
Срок: разпоредбите на Регламент (ЕС) № 801/2010 започват да се прилагат в срок от пет години от влизането в сила на
настоящото споразумение.
Регламент (ЕС) № 802/2010 на Комисията от 13 септември 2010 г. за прилагане на член 10, параграф 3 и член 27 от
Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на показателите на дружеството, изменен с
Регламент за изпълнение (ЕС) № 1205/2012 на Комисията
Срок: разпоредбите на Регламент (ЕС) № 802/2010 започват да се прилагат в срок от пет години от влизането в сила на
настоящото споразумение.
Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно държавния пристанищен
контрол, изменена с Директива 2013/38/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕС) 2015/757 на
Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета и приложена с
Регламент (ЕС) № 428/2010 на Комисията, Регламент (ЕС) № 801/2010 на Комисията и Регламент (ЕС) № 802/2010 на
Комисията
Срок: разпоредбите на Директива 2009/16/ЕО започват да се прилагат в срок от пет години от влизането в сила на
настоящото споразумение.
Контрол върху движението на плавателните съдове
Директива 2009/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Директива 2002/59/ЕО
относно създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация
Срок: разпоредбите на Директива 2009/17/ЕО започват да се прилагат в срок от четири години от влизането в сила на
настоящото споразумение.
Директива 2011/15/ЕС на Комисията от 23 февруари 2011 г. за изменение на Директива 2002/59/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета за създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация
Срок: разпоредбите на Директива 2011/15/ЕС започват да се прилагат в срок от четири години от влизането в сила на
настоящото споразумение.
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Директива 2014/100/ЕС на Комисията от 28 октомври 2014 г. за изменение на Директива 2002/59/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета за създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация
Срок: разпоредбите на Директива 2014/100/ЕС започват да се прилагат в срок от четири години от влизането в сила на
настоящото споразумение.

Директива 2002/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2002 г. за създаване на система на Общността за
контрол на движението на корабите и за информация и отменяща Директива 93/75/ЕИО на Съвета, изменена с Директива
2009/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Директива 2011/15/ЕС на Комисията и Директива 2014/100/ЕС на
Комисията
Срок: разпоредбите на Директива 2002/59/ЕО започват да се прилагат в срок от четири години от влизането в сила на
настоящото споразумение.

Разследване на произшествия
Директива 1999/35/ЕО на Съвета от 29 април 1999 г. относно система за задължителни прегледи за безопасна работа при
редовни услуги от ро-ро фериботи и бързоходни пътнически плавателни съдове, изменена с Директива 2009/18/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета
Срок: разпоредбите на Директива 1999/35/ЕО започват да се прилагат в срок от четири години от влизането в сила на
настоящото споразумение.

Регламент (ЕС) № 1286/2011 на Комисията от 9 декември 2011 г. за приемане на обща методика за разследване на морски
произшествия и инциденти, разработена съгласно член 5, параграф 4 от Директива 2009/18/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета
Срок: разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1286/2011 започват да се прилагат в срок от четири години от влизането в сила на
настоящото споразумение.

Директива 2009/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за определяне на основните принципи,
които уреждат разследването на произшествия в областта на морския транспорт, и за изменение на Директива 1999/35/ЕО
на Съвета и Директива 2002/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
Срок: разпоредбите на Директива 2009/18/ЕО започват да се прилагат в срок от четири години от влизането в сила на
настоящото споразумение.

Отговорност на превозвачите на пътници
Регламент (ЕО) № 392/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно отговорността на
превозвачите на пътници по море в случай на произшествия
Срок: разпоредбите на Регламент (ЕО) № 392/2009 започват да се прилагат в срок от три години от влизането в сила на
настоящото споразумение.

Регламент (ЕО) № 540/2008 на Комисията от 16 юни 2008 г. за изменение на приложение II към Регламент (ЕО)
№ 336/2006 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на Международния кодекс за управление на
безопасността в рамките на Общността по отношение на образеца на формулярите
Срок: разпоредбите на Регламент (ЕО) № 540/2008 започват да се прилагат в срок от пет години от влизането в сила на
настоящото споразумение.
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Регламент (ЕО) № 336/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2006 г. за прилагане на Международния
кодекс за управление на безопасността в рамките на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 3051/95 на Съвета,
изменен с Регламент (ЕО) № 540/2008 на Комисията
Срок: разпоредбите на Регламент (ЕО) № 336/2006 започват да се прилагат в срок от две години от влизането в сила на
настоящото споразумение.
Технически и оперативни правила
Морско оборудване
Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно морското оборудване и за отмяна
на Директива 96/98/ЕО на Съвета
Срок: разпоредбите на Директива 2014/90/ЕС започват да се прилагат в срок от пет години от влизането в сила на
настоящото споразумение.
Пътнически кораби
Директива 2010/36/ЕС на Комисията от 1 юни 2010 г. за изменение на Директива 2009/45/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета относно правилата и стандартите за безопасност на пътническите кораби
Срок: разпоредбите на Директива 2010/36/ЕС започват да се прилагат в срок от пет години от влизането в сила на
настоящото споразумение.
Директива 2009/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за правилата за безопасност и стандартите за
пътническите кораби, изменена с Директива 2010/36/ЕС на Комисията и Директива (ЕС) 2016/844 на Комисията
Срок: разпоредбите на Директива 2009/45/ЕО започват да се прилагат в срок от пет години от влизането в сила на
настоящото споразумение.
Директива (ЕС) 2016/844 на Комисията от 27 май 2016 г. за изменение на Директива 2009/45/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби
Срок: разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/844 започват да се прилагат в срок от пет години от влизането в сила на
настоящото споразумение.
Директива 1999/35/ЕО на Съвета от 29 април 1999 г. относно система за задължителни прегледи за безопасна работа при
редовни услуги от ро-ро фериботи и бързоходни пътнически плавателни съдове
Срок: разпоредбите на Директива 1999/35/ЕО започват да се прилагат в срок от четири години от влизането в сила на
настоящото споразумение.
Директива 2005/12/ЕО на Комисията от 18 февруари 2005 г. за изменение на приложения I и II към Директива 2003/25/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета за специфичните изисквания за устойчивост на пътническите кораби тип „ро-ро“
Срок: разпоредбите на Директива 2005/12/ЕО започват да се прилагат в срок от пет години от влизането в сила на
настоящото споразумение.
Директива 2003/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 април 2003 г. относно специфични изисквания за
стабилност на ро-ро пътнически кораби, изменена с Директива 2005/12/ЕО на Комисията
Срок: разпоредбите на Директива 2003/25/ЕО започват да се прилагат в срок от пет години от влизането в сила на
настоящото споразумение.
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Петролни танкери
Регламент (ЕС) № 530/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г. относно ускореното въвеждане на
изисквания за двукорпусни или еквивалентни конструкции за еднокорпусни нефтени танкери
Срок: разпоредбите на Регламент (ЕС) № 530/2012 започват да се прилагат в срок от четири години от влизането в сила на
настоящото споразумение.
Кораби за насипни товари
Директива 2001/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 декември 2001 г. относно установяване на
хармонизирани изисквания и процедури за безопасното товарене и разтоварване на кораби за насипни товари
Срок: разпоредбите на Директива 2001/96/ЕО започват да се прилагат в срок от три години от влизането в сила на
настоящото споразумение.
Екипаж
Директива 2012/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. за изменение на Директива 2008/106/
ЕО относно минималното ниво на обучение на морските лица
Срок: разпоредбите на Директива 2012/35/ЕС започват да се прилагат в срок от четири години от влизането в сила на
настоящото споразумение.
Директива 2008/106/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно минималното ниво на
обучение на морските лица, изменена с Директива 2012/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
Срок: разпоредбите на Директива 2008/106/ЕО започват да се прилагат в срок от четири години от влизането в сила на
настоящото споразумение.
Околна среда
Директива 2007/71/ЕО на Комисията от 13 декември 2007 г. за изменение на приложение II към Директива 2000/59/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на
корабите и на остатъци от товари
Срок: разпоредбите на Директива 2007/71/ЕО започват да се прилагат в срок от пет години от влизането в сила на
настоящото споразумение.
Директива (ЕС) 2015/2087 на Комисията от 18 ноември 2015 г. за изменение на приложение II към Директива 2000/59/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на
корабите и на остатъци от товари
Срок: разпоредбите на Директива (ЕС) 2015/2087 започват да се прилагат в срок от пет години от влизането в сила на
настоящото споразумение.
Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2000 г. относно пристанищните приемни
съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари, изменена с Директива 2007/71/ЕО на
Комисията и Директива (ЕС) 2015/2087 на Комисията
Срок: разпоредбите на Директива 2000/59/ЕО започват да се прилагат в срок от пет години от влизането в сила на
настоящото споразумение.
Директива 2002/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. за изменение на директивите относно
морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби
Срок: разпоредбите на Директива 2002/84/ЕО започват да се прилагат в срок от пет години от влизането в сила на
настоящото споразумение.
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Регламент (ЕО) № 536/2008 на Комисията от 13 юни 2008 г. за привеждане в действие на член 6, параграф 3 и член 7 от
Регламент (ЕО) № 782/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно забраната за използване на органотични
съединения на корабите и за изменение на посочения регламент
Срок: разпоредбите на Регламент (ЕО) № 536/2008 започват да се прилагат в срок от четири години от влизането в сила на
настоящото споразумение.

Регламент (ЕО) № 782/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 14 април 2003 г. относно забраната за използване на
органотични съединения на корабите, изменен с Регламент (ЕО) № 536/2008 на Комисията
Срок: разпоредбите на Регламент (ЕО) № 782/2003 започват да се прилагат в срок от четири години от влизането в сила на
настоящото споразумение.

Технически условия
Директива 2010/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно формалностите за даване на
сведения за кораби, пристигащи в и/или напускащи пристанищата на държавите членки и за отмяна на Директива 2002/6/
ЕО
Срок: разпоредбите на Директива 2010/65/ЕС започват да се прилагат в срок от три години от влизането в сила на
настоящото споразумение.

Социални условия
Директива 92/29/ЕИО на Съвета от 31 март 1992 г. относно минималните изисквания за безопасност и здраве за
подобряване на медицинското обслужване на борда на плавателните съдове
Срок: разпоредбите на Директива 92/29/ЕИО започват да се прилагат в срок от три години от влизането в сила на
настоящото споразумение.

Директива 1999/63/ЕО на Съвета от 21 юни 1999 г. относно Споразумението за организацията на работното време на
морските лица, сключено между Асоциацията на корабособствениците от Европейската общност (ECSA) и Федерацията на
синдикатите на транспортните работници в Европейския съюз (FST) — Приложение: Европейско споразумение за
организацията на работното време на морските лица, изменена с Директива 2009/13/ЕО на Съвета
Срок: разпоредбите на Директива 1999/63/ЕО започват да се прилагат в срок от четири години от влизането в сила на
настоящото споразумение.

Директива 2009/13/ЕО на Съвета от 16 февруари 2009 г. за изпълнение на Споразумението, сключено между Асоциациите
на корабособствениците от Европейската общност (ECSA) и Европейската федерация на транспортните работници (ETF)
относно Морската трудова конвенция от 2006 г. и за изменение на Директива 1999/63/ЕО
Срок: разпоредбите на Директива 2009/13/ЕО започват да се прилагат в срок от четири години от влизането в сила на
настоящото споразумение.

Директива 1999/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 1999 г. относно изпълнението на
разпоредбите по отношение на работното време на моряците на борда на кораби, които посещават пристанища на
Общността
Срок: разпоредбите на Директива 1999/95/ЕО започват да се прилагат в срок от три години от влизането в сила на
настоящото споразумение.
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Сигурност на мореплаването
Директива 2005/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за повишаване на сигурността на
пристанищата
Срок: разпоредбите на Директива 2005/65/ЕО, с изключение на тези, засягащи инспекциите на Комисията, започват да се
прилагат в срок от две години от влизането в сила на настоящото споразумение.
Регламент (ЕО) № 725/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно подобряване на сигурността
на корабите и на пристанищните съоръжения
Срок: разпоредбите на Регламент (ЕО) № 725/2004, с изключение на тези, засягащи инспекциите на Комисията, започват да
се прилагат в срок от две години от влизането в сила на настоящото споразумение.“
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ПОПРАВКИ
Поправка на Известие относно влизането в сила на споразумението за екстрадиране между
Европейския съюз, Исландия и Норвегия
(Официален вестник на Европейския съюз L 230 от 6 септември 2019 г.)
На страница 1
вместо:

„Известие относно влизането в сила на споразумението за екстрадиране между
Европейския съюз, Исландия и Норвегия
Споразумението между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия относно
процедурата по екстрадиране между държавите — членки на Европейския съюз, и Исландия и
Норвегия (1), подписано във Виена на 28 юни 2006 г., влиза в сила на 1 ноември 2019 г. съгласно
член 38, параграф 4 от него.“
_____________
(1) ОВ L 292, 21.10.2006 г., стр. 2.

да се чете:

„Известие относно влизането в сила на споразумението за предаване между Европейския
съюз, Исландия и Норвегия
Споразумението между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия относно
процедурата по предаване между държавите — членки на Европейския съюз, и Исландия и
Норвегия (1), подписано във Виена на 28 юни 2006 г., влиза в сила на 1 ноември 2019 г. съгласно
член 38, параграф 4 от него.“
_____________
(1) ОВ L 292, 21.10.2006 г., стр. 2.

ISSN 1977-0618 (електронно издание)
ISSN 1830-3617 (печатно издание)

BG

