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II
(Nem jogalkotási aktusok)

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK
A TANÁCS (EU) 2018/1107 HATÁROZATA
(2018. július 20.)
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti partnerségi és
együttműködési megállapodás megkötéséről
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, és különösen annak 91., 100., 207. és 209. cikkére,
összefüggésben a 218. cikke (6) bekezdésének a) pontjával,
tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,
tekintettel az Európai Parlament egyetértésére (1),
mivel:
(1)

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti partnerségi és együttmű
ködési megállapodást (a továbbiakban: a megállapodás) 2012. május 11-én írták alá, figyelemmel annak egy
későbbi időpontban történő megkötése lehetőségére.

(2)

A megállapodást jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési
megállapodást, a záróokmányhoz csatolt mellékletekkel és az Európai Unió egyoldalú nyilatkozatával együtt, a Tanács az
Unió nevében jóváhagyja (2).
2. cikk
A megállapodás 116. cikkében előírt értesítést az Unió nevében a Tanács elnöke teszi meg, annak kifejezése érdekében,
hogy az Unió a megállapodást magára nézve kötelezőnek tekinti (3).
3. cikk
Ez a határozat elfogadása napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2018. július 20-án.
a Tanács részéről
az elnök
G. BLÜMEL

(1) 2018. július 4-i egyetértés (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).
(2) A megállapodást a HL L 204., 2012. július 31-i számának 20. oldalán hirdették ki, az aláírásról szóló határozattal együtt.
(3) A megállapodás aláírásának napját a Tanács Főtitkársága az Európai Unió Hivatalos Lapjában teszi közzé.
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RENDELETEK
A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1108 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE
(2018. május 7.)
az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az elektronikuspénz-kibocsátók és
a pénzforgalmi szolgáltatók központi kapcsolattartó pontjainak kijelölésével kapcsolatos
kritériumokra vonatkozó szabályozástechnikai standardokkal és a központi kapcsolattartó pontok
feladataira vonatkozó szabályokkal történő kiegészítéséről
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről,
a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/849
európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 45. cikke (11) bekezdésére,
mivel:
(1)

Az elektronikuspénz-kibocsátók és a pénzforgalmi szolgáltatók központi kapcsolattartó pontokat jelölhetnek ki,
hogy azok a kijelölő intézmények nevében biztosítsák a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni
szabályok betartását, és elősegítsék az illetékes hatóságok általi felügyeletet. A tagállamok előírhatják központi
kapcsolattartó pont kijelölését, ha a pénzforgalmi szolgáltatók és elektronikuspénz-kibocsátók fióktelepnek nem
minősülő telephelyek révén nyújtanak szolgáltatásokat a területükön, ezt azonban nem tehetik meg, ha azok
telephely nélkül nyújtanak szolgáltatásokat.

(2)

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni szabályok betartása érdekében indokoltnak látszik központi
kapcsolattartó pont kijelölése, ha a pénzforgalmi szolgáltatók és elektronikuspénz-kibocsátók által, fióktelepnek
nem minősülő telephelyek révén kifejtett tevékenység mérete és nagyságrendje elér vagy meghalad bizonyos
küszöbértékeket. E küszöbértékeket olyan szinten kell kijelölni, amely arányos az (EU) 2015/849 irányelv azon
célkitűzésével, hogy elősegítsék a kijelölő intézmény nevében a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni
küzdelemre vonatkozó helyi kötelezettségek betartásának az illetékes hatóságok általi felügyeletét, ugyanakkor ne
hozzanak létre szabályozásból eredő indokolatlan terheket a pénzforgalmi szolgáltatók és elektronikuspénzkibocsátók számára.

(3)

A központi kapcsolattartó pont kijelölésére vonatkozó követelmény indokoltnak látszik, ha a tagállam úgy ítéli
meg, hogy az ilyen telephelyek működésével összefüggésben a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának
fokozott kockázata áll fenn, amit például a pénzforgalmi szolgáltatók vagy elektronikuspénz-kibocsátók egyes
kategóriáival összefüggésben fennálló pénzmosási és terrorizmus-finanszírozási kockázat értékelése alapján
igazolnak. A tagállamok nem kötelezhetők arra, hogy e célból az egyes intézményekre vonatkozó kockázatérté
kelést végezzenek.

(4)

Kivételes esetekben azonban, ha a tagállamok alapos okkal feltételezik, hogy a területükön telephelyeket
működtető valamely konkrét pénzforgalmi szolgáltatóval vagy elektronikuspénz-kibocsátóval összefüggésben
magas a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának kockázata, jogosultnak kell lenniük annak előírására,
hogy ez a szolgáltató vagy kibocsátó központi kapcsolattartó pontot jelöljön ki, még ha nem is éri el az e
rendeletben megállapított küszöbértékeket vagy nem tartozik az intézmények azon kategóriájába, amely köteles
központi kapcsolattartó pontot kijelölni a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának kockázatára vonatkozó
tagállami értékelés alapján.

(1) HL L 141., 2015.6.5., 73. o.
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(5)

Ha központi kapcsolattartó pontot jelölnek ki, a kijelölő elektronikuspénz-kibocsátó vagy pénzforgalmi
szolgáltató nevében biztosítani kell, hogy annak telephelyei betartsák a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
elleni küzdelem alkalmazandó szabályait. E célból a központi kapcsolattartó pontnak megbízhatóan kell
értelmeznie a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem alkalmazandó követelményeit és elő kell
segíteni a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre vonatkozó szakpolitikák és eljárások
végrehajtását.

(6)

A központi kapcsolattartó pontnak többek között központi koordináló szerepet kell betöltenie a kijelölő elektro
nikuspénz-kibocsátó vagy pénzforgalmi szolgáltató és annak telephelyei között, valamint az elektronikuspénzkibocsátó vagy pénzforgalmi szolgáltató és a telephelyek működése szerinti tagállam illetékes hatóságai között
azok felügyeletének megkönnyítése érdekében.

(7)

A tagállamoknak jogosultaknak kell lenniük arra, hogy a területükön fióktelepnek nem minősülő formában
letelepedett pénzforgalmi szolgáltatók és elektronikuspénz-kibocsátók tevékenységével összefüggésben fennálló,
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos kockázat átfogó értékelése alapján úgy döntsenek,
hogy a központi kapcsolattartó pontok kötelesek ellátni bizonyos kiegészítő feladatokat a pénzmosás és
a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre vonatkozó helyi kötelezettségek betartásának biztosítására
irányuló kötelességeik keretében. Először is helyénvaló lehet, hogy a tagállamok arra kötelezzék a központi
kapcsolattartó pontokat, hogy a kijelölő elektronikuspénz-kibocsátó vagy pénzforgalmi szolgáltató nevében
jelentsék be a gyanús ügyleteket azon befogadó tagállam pénzügyi információs egységéhez (FIU), amelynek
területén a kötelezett szolgáltató letelepedett.

(8)

Az egyes tagállamok feladata annak eldöntése, hogy a központi kapcsolattartó pontokat egy konkrét formában
kell létrehozni, vagy sem. Ha a formát előírják, a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a követelmények
arányosak legyenek és ne lépjék túl a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem szabályainak
betartására és a felügyelet elősegítésére vonatkozó célkitűzés megvalósításához szükséges mértéket.

(9)

Ez a rendelet az európai felügyeleti hatóságok (EFH-k) (Európai Bankhatóság, Európai Biztosítás- és Foglalkoztatói
nyugdíj-hatóság és Európai Értékpapírpiaci Hatóság) által a Bizottságnak benyújtott szabályozástechnikai standard
tervezeteken alapul.

(10)

Az európai felügyeleti hatóságok nyilvános konzultációt folytattak az e rendelet alapját képező szabályozás
technikai standardtervezetről, elemezték az ezzel összefüggésben felmerülő lehetséges költségeket és hasznokat, és
kikérték az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1), az 1094/2010/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet (2), illetve az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 37. cikke alapján létrehozott
banki érdekképviseleti csoport véleményét (3),

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Tárgy és hatály
Ez a rendelet az alábbiakat állapítja meg:
a) az azon körülményeket meghatározó kritériumok, amelyek fennállása esetén az (EU) 2015/849 irányelv 45. cikkének
(9) cikke szerint helyénvaló központi kapcsolattartó pont kijelölése;
b) a központi kapcsolattartó pontok feladataira vonatkozó szabályok.
2. cikk
Fogalommeghatározások
E rendelet alkalmazásában:
(1) „illetékes hatóság”: valamely tagállam annak biztosítására hatáskörrel rendelkező hatósága, hogy a területén
fióktelepnek nem minősülő formában letelepedett és egy másik tagállamban székhellyel rendelkező elektroni
kuspénz-kibocsátók és pénzforgalmi szolgáltatók betartják az (EU) 2015/849 irányelv nemzeti jogszabályokkal
átültetett követelményeit;
(1) Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság)
létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331.,
2010.12.15., 12. o.).
(2) Az Európai Parlament és a Tanács 1094/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosításés Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági
határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 48. o.).
3
( ) Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről
(HL L 331., 2010.12.15., 84. o.)
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(2) „befogadó tagállam”: az a tagállam, amelynek területén a más tagállamban székhellyel rendelkező elektronikuspénzkibocsátók és pénzforgalmi szolgáltatók fióktelepnek nem minősülő formában letelepedtek;
(3) „elektronikuspénz-kibocsátók és pénzforgalmi szolgáltatók”: a 2009/110/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv (1) 2. cikkének 3. pontjába foglalt meghatározás szerinti elektronikuspénz-kibocsátók, valamint
a 2007/64/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) 4. cikkének 9. pontjába foglalt meghatározás szerinti
pénzforgalmi szolgáltatók.

3. cikk
A központi kapcsolattartó pont kijelölésére vonatkozó kritériumok
(1) A befogadó tagállamok előírhatják a területükön fióktelepnek nem minősülő telephelyekkel és más tagállamban
székhellyel rendelkező elektronikuspénz-kibocsátók és pénzforgalmi szolgáltatók számára, hogy az alábbi kritériumok
bármelyikének teljesülése esetén jelöljenek ki központi kapcsolattartó pontot:
a) az ilyen telephelyek száma legalább 10;
b) a telephelyek által forgalmazott és beváltott elektronikus pénz összesített mennyisége vagy az általuk végzett fizetési
ügyletek összesített értéke pénzügyi évenként várhatóan meghaladja a 3 millió EUR-t vagy az előző pénzügyi évben
meghaladta a 3 millió EUR-t;
c) a befogadó tagállam illetékes hatósága számára, kérelemre és időben nem teszik elérhetővé az annak értékeléséhez
szükséges információkat, hogy teljesült-e az a) vagy a b) pontba foglalt kritérium.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kritériumok sérelme nélkül, a befogadó tagállamok előírhatják a területükön
fióktelepnek nem minősülő telephelyekkel és más tagállamban székhellyel rendelkező elektronikuspénz-kibocsátók és
pénzforgalmi szolgáltatók számára központi kapcsolattartó pont kijelölését, ha ez az követelmény arányos az említett
telephelyek működésével összefüggő, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása tekintetében fennálló kockázat
szintjével.
(3) A befogadó tagállamok az említett telephelyek működésével összefüggő, a pénzmosás és a terrorizmus finanszí
rozása tekintetében fennálló kockázat szintjére vonatkozó értéklelésüket az (EU) 2015/849 irányelv 6. cikkének
(1) bekezdésével és 7. cikkének (1) bekezdésével összhangban elvégzett kockázatértékelések megállapításaira és a rendelke
zésükre álló egyéb hiteles és megbízható forrásokra alapozzák. Az említett értékelés keretében a befogadó tagállam
figyelembe veszi legalább a következő kritériumokat:
a) a termékek és a kínált szolgáltatások típusával és az alkalmazott forgalmazási csatornákkal összefüggő, a pénzmosás
és a terrorizmus finanszírozása tekintetében fennálló kockázat;
b) az ügyféltípusokkal összefüggő, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása tekintetében fennálló kockázat;
c) az eseti ügyleteknek a kialakult üzleti kapcsolatokkal szembeni túlsúlyával összefüggő, a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása tekintetében fennálló kockázat;
d) a kiszolgált országokkal és földrajzi térségekkel összefüggő, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása tekintetében
fennálló kockázat.
(4) Az (1) és (2) bekezdésben szereplő kritériumok sérelme nélkül, a befogadó tagállam kivételes esetekben felhatal
mazhatja a befogadó tagállam illetékes hatóságát arra, hogy előírja a területén fióktelepnek nem minősülő telephelyekkel
és más tagállamban székhellyel rendelkező elektronikuspénz-kibocsátó vagy pénzforgalmi szolgáltató számára központi
kapcsolattartó pont kijelölését, amennyiben a befogadó tagállam alapos okkal feltételezi, hogy ezen elektronikuspénzkibocsátó vagy pénzforgalmi szolgáltató telephelyeinek működése magas kockázatot jelent a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása tekintetében.
(1) Az Európai Parlament és a Tanács 2009/110/EK irányelve (2009. szeptember 16.) az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékeny
ségének megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról, valamint
a 2000/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 267., 2009.10.10., 7. o.)
2
( ) Az Európai Parlament és a Tanács 2007/64/EK irányelve (2007. november 13.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK,
a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 319.,
2007.12.5., 1. o.).
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4. cikk
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel kapcsolatos szabályok
betartásának biztosítása
A központi kapcsolattartó pont gondoskodik arról, hogy az (EU) 2015/849 irányelv 45. cikkének (9) bekezdésében
meghatározott telephelyek betartják a befogadó tagállam pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel
kapcsolatos szabályait. E célból a központi kapcsolattartó pont:
a) az (EU) 2015/849 8. cikkének (3) és (4) bekezdése szerint elősegíti a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
elleni küzdelemmel kapcsolatos politikák és eljárások kidolgozását és végrehajtását azáltal, hogy tájékoztatja a kijelölő
elektronikuspénz-kibocsátót vagy pénzforgalmi szolgáltatót a befogadó tagállamban alkalmazandó, a pénzmosás és
a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel kapcsolatos követelményekről;
b) felügyeli a kijelölő elektronikuspénz-kibocsátó vagy pénzforgalmi szolgáltató nevében, hogy az említett telephelyek
ténylegesen betartják-e a befogadó tagállamban alkalmazandó, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni
küzdelemmel kapcsolatos követelményeket, valamint a kijelölő elektronikuspénz-kibocsátónak vagy pénzforgalmi
szolgáltatónak az (EU) 2015/849 irányelv 8. cikkének (3) és (4) bekezdése alapján elfogadott politikáit, kontrollme
chanizmusait és eljárásait;
c) tájékoztatja a kijelölő elektronikuspénz-kibocsátó vagy pénzforgalmi szolgáltató székhelyét az említett telephelyeken
tapasztalt bármely jog- vagy szabálysértésről, beleértve bármely olyan információt, amely kihathat a telephely azon
képességére, hogy ténylegesen betartsa a kijelölő elektronikuspénz-kibocsátó vagy pénzforgalmi szolgáltatónak
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel kapcsolatos politikáit és eljárásait vagy másképpen
befolyásolhatja a kijelölő elektronikuspénz-kibocsátó vagy pénzforgalmi szolgáltató kockázatértékelését;
d) biztosítja a kijelölő elektronikuspénz-kibocsátó vagy pénzforgalmi szolgáltató nevében, hogy korrekciós intézkedést
hozzanak azokban az esetekben, amikor a telephelyek nem tartják be a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
elleni küzdelemmel kapcsolatos, alkalmazandó szabályokat, vagy fennáll ennek a kockázata;
e) biztosítja a kijelölő elektronikuspénz-kibocsátó vagy pénzforgalmi szolgáltató nevében, hogy az említett telephelyek
és azok személyzete részt vegyenek az (EU) 2015/849 irányelv 46. cikkének (1) bekezdésében említett képzési
programban;
f) képviseli a kijelölő elektronikuspénz-kibocsátót vagy pénzforgalmi szolgáltatót a befogadó tagállam illetékes
hatóságaival és pénzügyi információs egységével (FIU) folytatott kommunikációja során.
5. cikk
A befogadó tagállam illetékes hatóságai általi felügyelet elősegítése
A központi kapcsolattartó pont elősegíti az (EU) 2015/849 irányelv 45. cikkének (9) bekezdésében meghatározott
telephelyeknek a befogadó tagállam illetékes hatóságai általi felügyeletét. E célból a központi kapcsolattartó pont
a kijelölő elektronikuspénz-kibocsátó vagy pénzforgalmi szolgáltató nevében:
a) képviseli a kijelölő elektronikuspénz-kibocsátót vagy pénzforgalmi szolgáltatót a befogadó tagállam illetékes
hatóságaival folytatott kommunikációja során;
b) hozzáfér az említett telephelyek birtokában lévő információkhoz;
c) reagál az ezen telephelyek tevékenységével kapcsolatban az illetékes hatóságok által megfogalmazott bármely kérésre,
megadja a kijelölő elektronikuspénz-kibocsátó vagy pénzforgalmi szolgáltató és az említett telephelyek birtokában
lévő releváns információkat az illetékes hatóságoknak, és adott esetben rendszeresen beszámol azokról;
d) az illetékes hatóságok előírása esetén elősegíti az említett telephelyek helyszíni ellenőrzéseit.
6. cikk
A központi kapcsolattartó pont kiegészítő feladatai
(1) A 4. és 5. cikkben meghatározott feladatok mellett, a befogadó tagállamok előírhatják a központi kapcsolattartó
pontoknak, hogy a kijelölő elektronikuspénz-kibocsátó vagy pénzforgalmi szolgáltató nevében lássanak el egy vagy több
alábbi feladatot:
a) az (EU) 2015/849 irányelv nemzeti jogba átültetett 33. cikkének (1) bekezdése szerinti jelentések benyújtása
a befogadó tagállamnak;
b) a pénzügyi információs egység (FIU) az (EU) 2015/849 irányelv 45. cikkének (9) bekezdésében meghatározott
telephelyek tevékenységével kapcsolatos bármely kérésének megválaszolása és az ilyen telephelyekre vonatkozó
releváns információk megadása a FIU számára;
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c) az ügyletek ellenőrzése a gyanús ügyletek azonosítása céljából, ha ez helyénvaló az elektronikuspénz-kibocsátó vagy
pénzforgalmi szolgáltató befogadó tagállambeli műveleteinek mérete vagy összetettsége alapján.
(2) A befogadó tagállamok előírhatják a központi kapcsolattartó pontoknak az (1) bekezdésben meghatározott egy
vagy több kiegészítő feladat ellátását, ha ezek a kiegészítő feladatok arányosak a területükön fióktelepnek nem minősülő
telephelyekkel és más tagállamban székhellyel rendelkező elektronikuspénz-kibocsátók és pénzforgalmi szolgáltatók
működésével összefüggő, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása tekintetében fennálló kockázat átfogó szintjével.
(3) A befogadó tagállamok az ilyen telephelyek működésével összefüggő, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
tekintetében fennálló kockázat szintjére vonatkozó értéklelésüket az (EU) 2015/849 irányelv 6. cikkének (1) bekezdésével
és 7. cikkének (1) bekezdésével, valamint adott esetben e rendelet 3. cikkének (2) bekezdésével összhangban elvégzett
kockázatértékelések megállapításaira és a rendelkezésükre álló egyéb hiteles és megbízható forrásokra alapozzák.
7. cikk
Hatálybalépés
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2018. május 7-én.
a Bizottság részéről
az elnök
Jean-Claude JUNCKER
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HATÁROZATOK
A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1109 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA
(2018. augusztus 1.)
a géntechnológiával módosított 59122 (DAS-59122-7) kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból
előállított termékek forgalomba hozatalára vonatkozó engedély 1829/2003/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet szerinti megújításáról
(az értesítés a C(2018) 4978. számú dokumentummal történt)
(Csak az angol, a francia és a holland nyelvű szöveg hiteles)
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 2003. szeptember 22-i
1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 11. cikke (3) bekezdésére és 23. cikke
(3) bekezdésére,
mivel:
(1)

2007/702/EK határozatával (2) a Bizottság engedélyezte a géntechnológiával módosított 59122 fajtájú kukoricát
(a továbbiakban: 59122-es kukorica) tartalmazó, abból álló vagy abból előállított élelmiszerek és takarmányok
forgalomba hozatalát. Az engedély hatálya kiterjed az 59122-es kukoricát tartalmazó vagy abból álló, az élelmi
szerektől és takarmányoktól eltérő olyan termékekre is, amelyeket a termesztésen kívül ugyanarra a felhasználásra
szánnak, mint bármely más kukoricát.

(2)

2016. július 19-én a Pioneer Overseas Corporation és a Dow AgroSciences Ltd az 1829/2003/EK rendelet 11. és
23. cikkének megfelelően közös kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz a szóban forgó engedély megújítása iránt.

(3)

A Pioneer Overseas Corporation és a Dow AgroSciences Ltd 2005. október 12-én már másik kérelmet is
benyújtott az e határozat tárgyát képező termékekre és az 59122-es kukorica termesztésére vonatkozóan.
2017. július 27-én a Pioneer Overseas Corporation és a Dow AgroSciences Ltd a termesztésen kívül a szóban
forgó kérelemben szereplő valamennyi felhasználást visszavonta.

(4)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: EFSA) 2017. június 29-én az 1829/2003/EK rendelet
6. és 18. cikkével összhangban kedvező véleményt adott. Arra a megállapításra (3) jutott, hogy a megújítási
kérelem tekintetében nem azonosítottak újabb veszélyeket vagy módosult expozíciót, valamint olyan újabb
tudományos bizonytalanságokat sem, amelyek megváltoztatnák az 59122-es kukoricára vonatkozó eredeti
kockázatértékelés következtetéseit (4).

(5)

Véleményében az EFSA figyelembe vette az illetékes nemzeti hatóságokkal az 1829/2003/EK rendelet 6. cikkének
(4) bekezdésében és 18. cikkének (4) bekezdésében előírtak szerint folytatott konzultáció keretében a tagállamok
által felvetett összes konkrét kérdést és aggályt.

(1) HL L 268., 2003.10.18., 1. o.
(2) A Bizottság 2007/702/EK határozata (2007. október 24.) a géntechnológiával módosított 59122 fajtájú kukoricát (DAS-59122-7)
tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
szerinti engedélyezéséről (HL L 285., 2007.10.31., 42. o.).
(3) Scientific opinion on an application for renewal of authorisation for continued marketing of maize 59122 and derived food and feed
submitted under Articles 11 and 23 of Regulation (EC) No 1829/2003 by Pioneer Overseas Corporation and Dow AgroSciences LLC
(Tudományos szakvélemény a Pioneer Overseas Corporation és a Dow AgroSciences Ltd által az 59122-es kukorica és az abból
származó élelmiszerek és takarmányok forgalomba hozatalának folytatására vonatkozó engedély megújítása iránt az 1829/2003/EK
rendelet 11. és 23. cikkével összhangban benyújtott kérelemről). The EFSA Journal (2017); 15(6):4861.
(4) Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on an application (Reference EFSA-GMO-NL-2005-12) for the
placing on the market of insect-resistant genetically modified maize 59122, for food and feed uses, import and processing under
Regulation (EC) No 1829/2003, from Pioneer Hi-Bred International, Inc. and Mycogen Seeds, c/o Dow Agrosciences LLC (A géntechnoló
giával módosított szervezetek tudományos testületének véleménye a Pioneer Hi-Bred International, Inc. és a Mycogen Seeds, c/o Dow
Agrosciences LLC által a rovarokkal szemben ellenálló, géntechnológiával módosított 59122-es kukorica élelmiszerként és
takarmányként való felhasználás céljából történő forgalomba hozatalára, valamint behozatalára és feldolgozására vonatkozó engedély
iránt az 1829/2003/EK rendelettel összhangban benyújtott kérelemről [hiv. sz.: EFSA-GMO-NL-2005-12]). The EFSA Journal 2007;
470, 1–25.
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(6)

Az EFSA továbbá arra a következtetésre jutott, hogy a kérelmezők által benyújtott, általános megfigyelési tervből
álló, a környezeti hatásokra vonatkozó felügyeleti terv összhangban áll a termékek tervezett felhasználásával.

(7)

E megfontolásokat figyelembe véve az 59122-es kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított
élelmiszerek és takarmányok, valamint az abból álló, vagy azt tartalmazó, nem élelmiszerként vagy
takarmányként való felhasználásra szánt termékek forgalomba hozatalára vonatkozó engedélyt a termesztés
kivételével meg kell újítani.

(8)

Az 59122-es kukoricához a 2007/702/EK határozattal a 65/2004/EK bizottsági rendeletnek (1) megfelelően
egyedi azonosítót rendeltek. Továbbra is ezt az egyedi azonosítót kell használni.

(9)

A fent említett, EFSA által kiadott vélemény alapján úgy tűnik, hogy az e határozat hatálya alá tartozó termékekre
vonatkozóan nincs szükség különleges címkézési előírásokra azokon kívül, amelyeket az 1829/2003/EK rendelet
13. cikkének (1) bekezdése és 25. cikkének (2) bekezdése, valamint az 1830/2003/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet (2) 4. cikkének (6) bekezdése meghatároz. Annak biztosítására azonban, hogy az 59122-es
kukoricát tartalmazó vagy abból álló termékeket továbbra is az e határozattal megadott engedélynek megfelelően
használják fel, az 59122-es kukoricát tartalmazó vagy abból álló termékek címkézésének – az élelmiszereken
kívül – egyértelműen utalnia kell arra, hogy a szóban forgó termékeket nem szabad termesztésre használni.

(10)

Az engedély jogosultjainak közös éves jelentést kell benyújtaniuk a környezeti hatásokra vonatkozó felügyeleti
tervben meghatározott tevékenységek végrehajtásáról és eredményeiről. Ezeket az eredményeket a 2009/770/EK
bizottsági határozatnak (3) megfelelően kell benyújtani.

(11)

A termékek engedélyezésével kapcsolatos minden releváns információt be kell jegyezni a géntechnológiával
módosított élelmiszerek és takarmányok 1829/2003/EK rendelet szerinti uniós nyilvántartásába.

(12)

E határozatról a Biológiai Biztonság Kérdéseiben Illetékes Információs Központon keresztül értesíteni kell
a Biológiai Sokféleség Egyezmény Biológiai Biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyvének részes feleit, az
1946/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 9. cikkének (1) bekezdése és 15. cikke (2) bekezdésének
c) pontja szerint.

(13)

A Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága nem nyilvánított véleményt az elnöke által
kitűzött határidőn belül. Mivel e végrehajtási jogi aktus elfogadására volt szükség, az elnök azt további megvitatás
céljából a fellebbviteli bizottság elé terjesztette. Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak
a fellebbviteli bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
Géntechnológiával módosított szervezet és egyedi azonosító
A 65/2004/EK rendeletnek megfelelően a melléklet b) pontjában meghatározott, géntechnológiával módosított kukorica
(Zea mays L.) 59122-es vonala a DAS-59122-7 egyedi azonosítót kapja.

2. cikk
Az engedély megújítása
A következő termékek forgalomba hozatalára vonatkozó engedély az e határozatban meghatározott feltételeknek
megfelelően megújításra kerül:
a) az 59122-es kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított élelmiszerek és élelmiszer-összetevők;
(1) A Bizottság 65/2004/EK rendelete (2004. január 14.) a géntechnológiával módosított szervezetek egyedi azonosítóinak kialakítására és
hozzárendelésére szolgáló rendszer létrehozásáról (HL L 10., 2004.1.16., 5. o.).
(2) Az Európai Parlament és a Tanács 1830/2003/EK rendelete (2003. szeptember 22.) a géntechnológiával módosított szervezetek
nyomonkövethetőségéről és címkézéséről, és a géntechnológiával módosított szervezetekből előállított élelmiszer- és takarmány
termékek nyomonkövethetőségéről, valamint a 2001/18/EK irányelv módosításáról (HL L 268., 2003.10.18., 24. o.).
(3) A Bizottság 2009/770/EK határozata (2009. október 13.) a 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a géntechnoló
giával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásával, illetve forgalomba hozatalra szánt termékekben vagy
termékekként való felhasználásával kapcsolatos felügyeleti eredmények ismertetésére szolgáló egységes jelentéstételi formanyomtat
ványok létrehozásáról (HL L 275., 2009.10.21., 9. o.).
(4) Az Európai Parlament és a Tanács 1946/2003/EK rendelete (2003. július 15.) a géntechnológiával módosított szervezetek országha
tárokon történő átviteléről (HL L 287., 2003.11.5., 1. o.).
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b) az 59122-es kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított takarmányok;
c) az 59122-es kukoricát tartalmazó vagy abból álló termékekben lévő 59122-es kukorica az a) és b) pontban említet
tektől eltérő felhasználásra, a termesztés kivételével.
3. cikk
Címkézés
(1) Az 1829/2003/EK rendelet 13. cikkének (1) bekezdésében és 25. cikkének (2) bekezdésében, illetve az
1830/2003/EK rendelet 4. cikkének (6) bekezdésében megállapított címkézési előírások alkalmazásában a „szervezet
neve”: „kukorica”.
(2) Az élelmiszerek és élelmiszer-összetevők kivételével az 59122-es kukoricát tartalmazó vagy abból álló termékek
címkéjén, valamint az ilyen termékeket kísérő dokumentumokon fel kell tüntetni a „nem termesztésre” feliratot.

4. cikk
Kimutatási módszer
Az 59122-es kukorica kimutatására a melléklet d) pontjában meghatározott módszert kell alkalmazni.

5. cikk
A környezeti hatásokra vonatkozó felügyeleti terv
(1) Az engedély jogosultjai kötelesek gondoskodni a melléklet h) pontjában meghatározott, a környezeti hatásokra
vonatkozó felügyeleti terv kidolgozásáról és végrehajtásáról.
(2) Az engedély jogosultjai a 2009/770/EK határozatnak megfelelően közös éves jelentést nyújtanak be
a Bizottsághoz a felügyeleti tervben meghatározott tevékenységek végrehajtásáról és eredményeiről.

6. cikk
Közösségi nyilvántartás
Az e határozat mellékletében szereplő információkat be kell jegyezni a géntechnológiával módosított élelmiszereknek és
takarmányoknak az 1829/2003/EK rendelet 28. cikkében említett közösségi nyilvántartásába.

7. cikk
Az engedély jogosultjai
(1)

Az engedély jogosultjai:

a) a Pioneer Overseas Corporation (Belgium) a Pioneer Hi-Bred International, Inc. (Amerikai Egyesült Államok) képvise
letében; valamint
b) a Dow AgroSciences Ltd (Egyesült Királyság) a Dow AgroSciences LLC (Amerikai Egyesült Államok) képviseletében.
(2) Az engedély mindkét jogosultja eleget tesz az e határozatban és az 1829/2003/EK rendeletben az engedély
jogosultjai számára előírt kötelezettségeknek.

8. cikk
Érvényesség
E határozat az értesítés napjától számított 10 évig alkalmazandó.
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9. cikk
Címzett
E határozat címzettjei:
a) Pioneer Overseas Corporation, Avenue des Arts 44, B-1040 Brüsszel, Belgium, valamint
b) Dow AgroSciences Europe Ltd, European Development Center, 3B Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon
OX14 4RN, Egyesült Királyság.

Kelt Brüsszelben, 2018. augusztus 1-jén.
a Bizottság részéről
Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja
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MELLÉKLET

a) Kérelmezők és az engedély jogosultjai:
Név: Pioneer Overseas Corporation
Cím: Avenue des Arts 44, B-1040 Brüsszel, Belgium
a Pioneer Hi-Bred International, Inc. (cím: 7100 NW 62nd Avenue, P.O. Box 1014, Johnston, IA 50131-1014,
Amerikai Egyesült Államok) nevében
és
Név: Dow AgroSciences Europe Ltd
Cím: European Development Center, 3B Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Egyesült Királyság
a Dow AgroSciences LLC (cím: 9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268-1054, Amerikai Egyesült Államok)
nevében
b) A termékek megnevezése és meghatározása:
1. az 59122-es kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított élelmiszerek;
2. az 59122-es kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított takarmányok;
3. az 59122-es kukoricát tartalmazó vagy abból álló termékekben lévő 59122-es kukorica az 1. és 2. pontban
említettektől eltérő felhasználásra, a termesztés kivételével.
A kérelemben leírtak szerint az 59122-es kukorica expresszálja a Bacillus thuringiensisből származó, a Coleoptera
rendbe tartozó egyes kártevőkkel, például az amerikai kukoricabogárral szemben ellenállást biztosító Cry34Ab1 és
Cry35Ab1 fehérjét, valamint a Streptomyces viridochromogenesből származó, glufozinát-ammónium-alapú gyomirtó
szerekkel szemben ellenállást biztosító és szelekciós markerként használt PAT fehérjét.
c) Címkézés:
1. Az 1829/2003/EK rendelet 13. cikkének (1) bekezdésében és 25. cikkének (2) bekezdésében, illetve az
1830/2003/EK rendelet 4. cikkének (6) bekezdésében megállapított címkézési előírások alkalmazásában
a „szervezet neve”: „kukorica”.
2. Az élelmiszerek és élelmiszer-összetevők kivételével az 59122-es kukoricát tartalmazó vagy abból álló termékek
címkéjén, valamint az ilyen termékeket kísérő dokumentumokon fel kell tüntetni a „nem termesztésre” feliratot.
d) Kimutatási módszer:
1. Eseményspecifikus, valós idejű mennyiségi PCR-alapú módszer a géntechnológiával módosított DAS-59122-7
kukorica kimutatására.
2. A hitelesítést az 1829/2003/EK rendelet alapján létrehozott uniós referencialaboratórium végezte; a hitelesítési
jelentés az alábbi internetcímen olvasható: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx
3. Referenciaanyag: ERM®-BF424 (a DAS-59122-7-re), amely hozzáférhető az Európai Bizottság Közös Kutatóköz
pontján (JRC) keresztül a https://ec.europa.eu/jrc/en/reference-materials/catalogue/ internetcímen.
e) Egyedi azonosító:
DAS-59122-7
f) A Biológiai Sokféleség Egyezmény Biológiai Biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyvének II. melléklete
szerint előírt információ:
[A Biológiai Biztonság Kérdéseiben Illetékes Információs Központ, a bejegyzés azonosító száma: értesítést követően
bejegyezésre kerül a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok nyilvántartásába].
g) A termékek forgalomba hozatalára, felhasználására vagy kezelésére vonatkozó feltételek vagy korlátozások:
Nem szükségesek.
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h) Környezeti hatásokra vonatkozó felügyeleti terv:
A 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) VII. mellékletének megfelelő, a környezeti hatásokra
vonatkozó felügyeleti terv.
[Hivatkozás: a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok nyilvántartásában közzétett terv]
i) Forgalomba hozatal utáni felügyeleti követelmények az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek felhasználása
tekintetében
Nem szükségesek.
Megjegyzés: Idővel szükségessé válhat a vonatkozó dokumentumok internetes hivatkozásainak módosítása. Ezeket
a módosításokat a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok nyilvántartásának frissítése útján teszik
közzé.

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 2001/18/EK irányelve (2001. március 12.) a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe
történő szándékos kibocsátásáról és a 90/220/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 106., 2001.4.17., 1. o.).
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A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1110 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA
(2018. augusztus 3.)
a géntechnológiával módosított 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 kukoricát és a géntechnológiával
módosított, az 1507, 59122, MON 810 és NK603 egyszeres genetikai események közül kettőt vagy
hármat ötvöző kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba
hozatalának engedélyezéséről, valamint a 2009/815/EK, a 2010/428/EU és a 2010/432/EU határozat
hatályon kívül helyezéséről
(az értesítés a C(2018) 4937. számú dokumentummal történt)
(Csak a holland, az angol és a francia nyelvű szöveg hiteles)
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 2003. szeptember 22-i
1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (3) bekezdésére és 19. cikke
(3) bekezdésére,
mivel:
(1)

2011. február 3-án a Pioneer Overseas Corporation a Pioneer Hi-Bred International Inc. (Egyesült Államok)
képviseletében az 1829/2003/EK rendelet 5. és 17. cikkével összhangban kérelmet nyújtott be (a továbbiakban:
kérelem) Hollandia illetékes nemzeti hatóságához a géntechnológiával módosított 1507 × 59122 × MON 810 ×
NK603 kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított élelmiszerek, élelmiszer-összetevők és takarmányok
forgalomba hozatalára vonatkozóan. A kérelem a termesztés kivételével kiterjed a géntechnológiával módosított
1507 × 59122 × MON 810 × NK603 kukoricából álló vagy azt tartalmazó termékek nem élelmiszerként vagy
takarmányként történő forgalomba hozatalára is.

(2)

Ezenfelül a kérelem tárgyát képezte az 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 kukoricát létrehozó egyszeres
genetikai események tíz alkombinációja is, melyek közül öt már engedélyezve van. Ezen alkombinációk közül
nyolcra ez a határozat az irányadó. A két fennmaradó alkombináció a 2007/703/EK bizottsági határozattal (2)
engedélyezett 1507 × NK603, valamint a 2007/701/EK bizottsági határozattal (3) engedélyezett NK603 ×
MON 810.

(3)

Az 59122 × 1507 × NK603 és az 59122 × NK603 alkombinációkat már engedélyezte a 2010/428/EU (4), illetve
a 2009/815/EK (5) bizottsági határozat. Az engedély jogosultja, a Pioneer Overseas Corporation kérelmezte, hogy
a Bizottság a jelen határozat hatályát terjessze ki e korábbi határozatokra, és e határozat elfogadásakor az említett
korábbi határozatokat helyezze hatályon kívül.

(4)

Az 1507 × 59122 alkombinációt a 2010/432/EU bizottsági határozat (6) már engedélyezte. 2018. január 28-án
kelt levelében a Dow Agro Sciences Ltd, mint az 1507 × 59122 kukoricára vonatkozó engedély társjogosultja az

(1) HL L 268., 2003.10.18., 1. o.
(2) A Bizottság 2007/703/EK határozata (2007. október 24.) a géntechnológiával módosított 1507 × NK603 kukoricát
(DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6) tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről (HL L 285., 2007.10.31., 47. o.).
(3) A Bizottság 2007/701/EK határozata (2007. október 24.) a géntechnológiával módosított NK603 × MON810 kukoricát
(MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről (HL L 285., 2007.10.31., 37. o.).
(4) A Bizottság 2010/428/EU határozata (2010. július 28.) a géntechnológiával módosított 59122 × 1507 × NK603 kukoricát
(DAS-59122-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6) tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az
1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről (HL L 201., 2010.8.3., 41. o.).
(5) A Bizottság 2009/815/EK határozata (2009. október 30.) a géntechnológiával módosított 59122 × NK603 (DAS-59122-7 ×
MON-ØØ6Ø3-6) kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről (HL L 289., 2009.11.5., 29. o.).
6
( ) A Bizottság 2010/432/EU határozata (2010. július 28.) a géntechnológiával módosított 1507 × 59122 fajtájú kukoricát
(DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7) tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről (HL L 202., 2010.8.4., 11. o.).
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őt illető jogoknak és kötelezettségeknek a Pioneer Overseas Corporation vállalatra történő átruházását kérelmezte.
2018. január 26-án kelt levelében a Pioneer Overseas Corporation egyetértését adta ezen jog- és kötelezettségátru
házáshoz, és kérelmezte, hogy az 1507 × 59122 kukoricára megadott engedélyt a Bizottság emelje be ennek
a határozatnak a hatályába, és e határozat elfogadásakor helyezze hatályon kívül a 2010/432/EU határozatot.
(5)

Az 1829/2003/EK rendelet 5. cikke (5) bekezdésének és 17. cikke (5) bekezdésének megfelelően a kérelem
tartalmazta a 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) II. mellékletében megállapított elvekkel
összhangban végzett kockázatértékelésre vonatkozó információkat és következtetéseket, valamint az említett
irányelv III. és IV. mellékletében előírt információkat. A kérelem magában foglalta továbbá a 2001/18/EK irányelv
VII. melléklete szerinti, a környezeti hatásokra vonatkozó felügyeleti tervet is.

(6)

2017. november 28-án az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: EFSA) az 1829/2003/EK
rendelet (2) 6. és 18. cikkének megfelelően kedvező véleményt adott ki. Az EFSA arra a következtetésre jutott,
hogy a kérelem alkalmazási körén belül a géntechnológiával módosított 1507 × 59122 × MON 810 × NK603
kukorica ugyanolyan biztonságos és tápláló, mint a géntechnológiával nem módosított referencianövény.
A korábban értékelt öt alkombináció (59122 × 1507 × NK603, 1507 × 59122, 59122 × NK603, 1507 ×
NK603 és NK603 × MON 810) esetében nem merültek fel új biztonsági aggályok, így az ezen alkombinációk
kapcsán megfogalmazott korábbi következtetések továbbra is érvényesek.

(7)

A fennmaradó öt alkombináció (1507 × 59122 × MON 810, 1507 × MON 810 × NK603, 59122 × MON 810 ×
NK603, 1507 × MON 810 és 59122 × MON 810) tekintetében az EFSA arra a következtetésre jutott, hogy
várhatóan ugyanolyan biztonságosak, mint az 1507, az 59122, a MON 810 és az NK603 egyszeres genetikai
eseményeket tartalmazó kukorica, a korábban értékelt öt alkombináció, valamint a négyszeres genetikai
eseménnyel létrehozott 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 kukorica.

(8)

Véleményében az EFSA figyelembe vette az illetékes nemzeti hatóságokkal az 1829/2003/EK rendelet 6. cikkének
(4) bekezdésében és 18. cikkének (4) bekezdésében előírtak szerint folytatott konzultáció keretében a tagállamok
által felvetett összes konkrét kérdést és aggályt.

(9)

Az EFSA továbbá arra a következtetésre jutott, hogy a kérelmező által benyújtott, általános megfigyelési tervből
álló, a környezeti hatásokra vonatkozó felügyeleti terv összhangban áll a termékek tervezett felhasználásával.

(10)

E megfontolásokat figyelembe véve a géntechnológiával módosított 1507 × 59122 × MON 810 × NK603
kukoricát, valamint az annak következő nyolc, a kérelemben felsorolt alkombinációját tartalmazó, abból álló vagy
abból előállított termékeknek a forgalomba hozatalát engedélyezni kell: négy, három eseményből létrehozott
alkombináció (1507 × 59122 × MON 810, 59122 × 1507 × NK603, 1507 × MON 810 × NK603 és 59122 ×
MON 810 × NK603) és négy, két eseményből létrehozott alkombináció (1507 × 59122, 1507 × MON 810,
59122 × MON 810 és 59122 × NK603).

(11)

A szabályozás egyszerűsítése érdekében a 2009/815/EK, a 2010/428/EU és a 2010/432/EU határozatot hatályon
kívül kell helyezni.

(12)

A 65/2004/EK bizottsági rendelettel (3) összhangban az e határozat hatálya alá tartozó valamennyi, géntechnoló
giával módosított szervezethez („GMO”) egyedi azonosítót kell rendelni. E célból továbbra is a 2009/815/EK,
a 2010/428/EU és a 2010/432/EU határozatok által megállapított egyedi azonosítók alkalmazandók.

(13)

Az EFSA által kiadott vélemény alapján úgy tűnik, hogy az e határozat hatálya alá tartozó termékekre
vonatkozóan nincs szükség különleges címkézési előírásokra azokon kívül, amelyeket az 1829/2003/EK rendelet
13. cikkének (1) bekezdése és 25. cikkének (2) bekezdése, valamint az 1830/2003/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet (4) 4. cikkének (6) bekezdése meghatároz. Annak biztosítására azonban, hogy a termékeket az e
határozattal megadott engedélynek megfelelően használják fel, az e határozat hatálya alá tartozó termékek
címkézésének – az élelmiszereken kívül – egyértelműen utalnia kell arra, hogy a szóban forgó termékeket nem
szabad termesztésre használni.

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 2001/18/EK irányelve (2001. március 12.) a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe
történő szándékos kibocsátásáról és a 90/220/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 106., 2001.4.17., 1. o.).
(2) Az EFSA GMO-testülete (az EFSA géntechnológiával módosított szervezetekkel foglalkozó tudományos testülete), 2017. Scientific
opinion on the assessment of genetically modified maize 1507 × 59122 × MON810 × NK603 and subcombinations, for food and feed
uses, under Regulation (EC) No 1829/2003 (Tudományos szakvélemény a géntechnológiával módosított 1507 × 59122 × MON 810 ×
NK603 kukoricának és alkombinációinak élelmiszerként és takarmányként való felhasználás céljából történő, az 1829/2003/EK rendelet
szerinti értékeléséről; kérelem: EFSA-GMO-NL-2011-92). EFSA Journal 2017;15(11):5000, 29. o. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.
5000
(3) A Bizottság 65/2004/EK rendelete (2004. január 14.) a géntechnológiával módosított szervezetek egyedi azonosítóinak kialakítására és
hozzárendelésére szolgáló rendszer létrehozásáról (HL L 10., 2004.1.16., 5. o.).
(4) Az Európai Parlament és a Tanács 1830/2003/EK rendelete (2003. szeptember 22.) a géntechnológiával módosított szervezetek
nyomonkövethetőségéről és címkézéséről, és a géntechnológiával módosított szervezetekből előállított élelmiszer- és takarmány
termékek nyomonkövethetőségéről, valamint a 2001/18/EK irányelv módosításáról (HL L 268., 2003.10.18., 24. o.).
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(14)

Az engedély jogosultjának éves jelentéseket kell benyújtania a környezeti hatásokra vonatkozó felügyeleti tervben
meghatározott tevékenységek végrehajtásáról és eredményeiről. Ezeket az eredményeket a 2009/770/EK bizottsági
határozatban (1) előírt egységes jelentéstételi formanyomtatványra vonatkozó követelményeknek megfelelően kell
benyújtani.

(15)

Az EFSA véleménye nem indokolja semmilyen, az 1829/2003/EK rendelet 6. cikke (5) bekezdésének e) pontjában
és 18. cikkének (5) bekezdésében előírt, a különleges ökológiai rendszerek/környezet és földrajzi területek
védelmét célzó különleges feltétel bevezetését.

(16)

Az 1829/2003/EK rendeletnek megfelelően a termékek engedélyezésére vonatkozó minden releváns információt
be kell jegyezni a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok közösségi nyilvántartásába.

(17)

E határozatról a Biológiai Biztonság Kérdéseiben Illetékes Információs Központon keresztül értesíteni kell
a Biológiai Sokféleség Egyezmény Biológiai Biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyvének részes feleit, az
1946/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 9. cikkének (1) bekezdése és 15. cikke (2) bekezdésének
c) pontja szerint.

(18)

A Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága nem nyilvánított véleményt az elnöke által
kitűzött határidőn belül. Mivel e végrehajtási jogi aktus elfogadására volt szükség, az elnök azt további megvitatás
céljából a fellebbviteli bizottság elé terjesztette. A fellebbviteli bizottság nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
Géntechnológiával módosított szervezetek és egyedi azonosítók
A 65/2004/EK rendeletnek megfelelően az e határozat mellékletének b) pontjában meghatározott, géntechnológiával
módosított kukoricák a következő egyedi azonosítókat kapják:
a) a géntechnológiával módosított 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 kukorica (Zea mays L.) egyedi azonosítója:
DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 × MON-ØØ81Ø-6 × MON-ØØ6Ø3-6;
b) a géntechnológiával módosított 1507 × 59122 × MON 810 kukorica (Zea mays L.) egyedi azonosítója:
DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 × MON-ØØ81Ø-6;
c) a géntechnológiával módosított 59122 × 1507 × NK603 kukorica (Zea mays L.) egyedi azonosítója: DAS-59122-7 ×
DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6;
d) a géntechnológiával módosított 1507 × MON 810 × NK603 kukorica (Zea mays L.) egyedi azonosítója:
DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ81Ø-6 × MON-ØØ6Ø3-6;
e) a géntechnológiával módosított 59122 × MON 810 × NK603 kukorica (Zea mays L.) egyedi azonosítója:
DAS-59122-7 × MON-ØØ81Ø-6 × MON-ØØ6Ø3-6;
f) a géntechnológiával módosított 1507 × 59122 kukorica (Zea mays L.) egyedi azonosítója: DAS-Ø15Ø7-1 ×
DAS-59122-7;
g) a géntechnológiával módosított 1507 × MON 810 kukorica (Zea mays L.) egyedi azonosítója: DAS-Ø15Ø7-1 ×
MON-ØØ81Ø-6;
h) a géntechnológiával módosított 59122 × MON 810 kukorica (Zea mays L.) egyedi azonosítója: DAS-59122-7 ×
MON-ØØ81Ø-6;
i) a géntechnológiával módosított 59122 × NK603 kukorica (Zea mays L.) egyedi azonosítója: DAS-59122-7 ×
MON-ØØ6Ø3-6.
(1) A Bizottság 2009/770/EK határozata (2009. október 13.) a 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a géntechnoló
giával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásával, illetve forgalomba hozatalra szánt termékekben vagy
termékekként való felhasználásával kapcsolatos felügyeleti eredmények ismertetésére szolgáló egységes jelentéstételi formanyomtat
ványok létrehozásáról (HL L 275., 2009.10.21., 9. o.).
(2) Az Európai Parlament és a Tanács 1946/2003/EK rendelete (2003. július 15.) a géntechnológiával módosított szervezetek országha
tárokon történő átviteléről (HL L 287., 2003.11.5., 1. o.).
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2. cikk
Engedélyezés
Az 1829/2003/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdésének és 16. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában az e határozatban
megállapított feltételeknek megfelelően a Bizottság engedélyezi a következő termékeket:
a) az 1. cikkben felsorolt, géntechnológiával módosított kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított
élelmiszerek és élelmiszer-összetevők;
b) az 1. cikkben felsorolt, géntechnológiával módosított kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított
takarmányok;
c) az 1. cikkben felsorolt, géntechnológiával módosított kukorica az azt tartalmazó vagy abból álló termékekben az e
cikk a) és b) pontjában említettektől eltérő felhasználásra, a termesztés kivételével.
3. cikk
Címkézés
(1) Az 1829/2003/EK rendelet 13. cikkének (1) bekezdésében és 25. cikkének (2) bekezdésében, illetve az
1830/2003/EK rendelet 4. cikkének (6) bekezdésében megállapított címkézési előírások alkalmazásában a „szervezet
neve”: „kukorica”.
(2) Az élelmiszerek és élelmiszer-összetevők kivételével az 1. cikkben felsorolt, géntechnológiával módosított
kukoricát tartalmazó vagy abból álló termékek címkéjén, valamint az ilyen termékeket kísérő dokumentumokon fel kell
tüntetni a „nem termesztésre” feliratot.

4. cikk
Kimutatási módszer
Az 1. cikkben felsorolt, géntechnológiával módosított kukorica kimutatására a melléklet d) pontjában meghatározott
módszert kell alkalmazni.

5. cikk
A környezeti hatások felügyelete
(1) Az engedély jogosultja köteles gondoskodni a melléklet h) pontjában meghatározott, a környezeti hatásokra
vonatkozó felügyeleti terv kidolgozásáról és végrehajtásáról.
(2) Az engedély jogosultja a 2009/770/EK határozatnak megfelelően éves jelentéseket nyújt be a Bizottságnak
a felügyeleti tervben meghatározott tevékenységek végrehajtásáról és eredményeiről.

6. cikk
Közösségi nyilvántartás
Az e határozat mellékletében szereplő információkat be kell jegyezni a géntechnológiával módosított élelmiszereknek és
takarmányoknak az 1829/2003/EK rendelet 28. cikkében előírt közösségi nyilvántartásába.

7. cikk
Az engedély jogosultja
Az engedély jogosultja a Pioneer Overseas Corporation (Belgium) által képviselt Pioneer Hi-Bred International, Inc.
(Egyesült Államok).
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8. cikk
Hatályon kívül helyezés
A 2009/815/EK, a 2010/428/EU és a 2010/432/EU határozat hatályát veszti.
9. cikk
Érvényesség
E határozat az értesítés napjától számított tíz évig alkalmazandó.
10. cikk
Címzett
E határozat címzettjei:
— Pioneer Overseas Corporation, Avenue des Arts 44, B-1040 Brüsszel, Belgium;
— Dow Agro Sciences Ltd, European Development Centre, 3B Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN,
Egyesült Királyság.

Kelt Brüsszelben, 2018. augusztus 3-án.
a Bizottság részéről
Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja
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MELLÉKLET

a) Kérelmező és az engedély jogosultja:
Név: Pioneer Hi-Bred International, Inc.
Cím: 7100 NW 62nd Avenue, P.O. Box 1014, Johnston, IA 50131-1014, USA
a Pioneer Overseas Corporation, Avenue des Arts 44, B-1040 Brüsszel, Belgium által képviselve.
b) A termékek megnevezése és meghatározása:
1. az e) pontban meghatározott, géntechnológiával módosított kukoricát (Zea mays L.) tartalmazó, abból álló vagy
abból előállított élelmiszerek és élelmiszer-összetevők;
2. az e) pontban meghatározott, géntechnológiával módosított kukoricát (Zea mays L.) tartalmazó, abból álló vagy
abból előállított takarmányok;
3. az e) pontban meghatározott, géntechnológiával módosított kukorica (Zea mays L.) az azt tartalmazó vagy abból
álló termékekben, az 1. és 2. pontban említettektől eltérő felhasználásra, a termesztés kivételével.
A DAS-Ø15Ø7-1 kukorica a Lepidoptera rendbe tartozó egyes kártevőkkel szemben védelmet biztosító Cry1F
fehérjét és a glufozinát-ammónium-alapú gyomirtó szereknek való ellenállást biztosító PAT fehérjét expresszálja.
A DAS-59122-7 kukorica a Coleoptera rendbe tartozó egyes kártevőkkel szemben védelmet biztosító Cry34Ab1 és
Cry35Ab1 fehérjét és a glufozinát-ammónium-alapú gyomirtó szereknek való ellenállást biztosító PAT fehérjét
expresszálja.
A MON-ØØ81Ø-6 kukorica a Lepidoptera rendbe tartozó egyes kártevőkkel szemben védelmet biztosító Cry1Ab
fehérjét expresszálja.
A MON-ØØ6Ø3-6 kukorica a glifozáttartalmú gyomirtó szereknek való ellenállást biztosító CP4 EPSPS fehérjét
expresszálja.
c) Címkézés:
1. Az 1829/2003/EK rendelet 13. cikkének (1) bekezdésében és 25. cikkének (2) bekezdésében, valamint az
1830/2003/EK rendelet 4. cikkének (6) bekezdésében megállapított címkézési előírások alkalmazásában
a „szervezet neve”: „kukorica”.
2. Az élelmiszerek és élelmiszer-összetevők kivételével az e) pontban meghatározott kukoricát tartalmazó vagy abból
álló termékek címkéjén, valamint az ilyen termékeket kísérő dokumentumokon fel kell tüntetni a „nem
termesztésre” feliratot.
d) Kimutatási módszer:
1. Az 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 kukoricára vonatkozó kvantitatív, eseményspecifikus PCR-kimutatási
módszereket a géntechnológiával módosított DAS-Ø15Ø7-1, DAS-59122-7, MON-ØØ81Ø-6 és MON-ØØ6Ø3-6
kukoricára hitelesített módszerek jelentik.
2. A hitelesítést az 1829/2003/EK rendelet alapján létrehozott uniós referencialaboratórium végezte; a hitelesítési
jelentés az alábbi internetes címen olvasható: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx;
3. Referenciaanyag: (a DAS-Ø15Ø7-1 tekintetében) az ERM®-BF418, (a DAS-59122-7 tekintetében) az ERM®BF424, (a MON-ØØ81Ø-6 tekintetében) az ERM®-BF413 és (a MON-ØØ6Ø3-6 tekintetében) az ERM®-BF415,
amelyekhez az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontján (JRC) keresztül lehet hozzáférni a https://ec.europa.
eu/jrc/en/reference-materials/catalogue/ weboldalon.
e) Egyedi azonosítók:
DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 × MON-ØØ81Ø-6 × MON-ØØ6Ø3-6;
DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 × MON-ØØ81Ø-6;
DAS-59122-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6;
DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ81Ø-6 × MON-ØØ6Ø3-6;
DAS-59122-7 × MON-ØØ81Ø-6 × MON-ØØ6Ø3-6;
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DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7;
DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ81Ø-6;
DAS-59122-7 × MON-ØØ81Ø-6;
DAS-59122-7 × MON-ØØ6Ø3-6.
f) A Biológiai Sokféleség Egyezmény Biológiai Biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyvének II. melléklete
szerint előírt információ:
[A Biológiai Biztonság Kérdéseiben Illetékes Információs Központ, a bejegyzés azonosító száma: értesítést követően
bejegyzésre kerül a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok közösségi nyilvántartásába].
g) A termékek forgalomba hozatalára, felhasználására vagy kezelésére vonatkozó feltételek vagy korlátozások:
Nem szükségesek.
h) A környezeti hatásokra vonatkozó felügyeleti terv:
A 2001/18/EK irányelv VII. mellékletének megfelelően a környezeti hatások figyelemmel kísérését célzó terv.
[Hivatkozás: a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok közösségi nyilvántartásában közzétett terv].
i) Forgalomba hozatal utáni felügyeleti követelmények az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek felhasználása
tekintetében
Nem szükségesek.
Megjegyzés: idővel szükségessé válhat a vonatkozó dokumentumok internetes hivatkozásainak módosítása. Ezeket
a módosításokat a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok közösségi nyilvántartásának frissítése útján
teszik közzé.
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A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1111 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA
(2018. augusztus 3.)
a géntechnológiával módosított MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 ×
MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) kukoricát és a géntechnológiával módosított, az MON 87427,
MON 89034 és NK603 fajtájú kukoricák közül kettőt ötvöző kukoricát tartalmazó, abból álló vagy
abból előállított termékek forgalomba hozatalának engedélyezéséről, valamint a 2010/420/EU
határozat hatályon kívül helyezéséről
(az értesítés a C(2018) 5014. számú dokumentummal történt)
(Csak a francia és a holland nyelvű szöveg hiteles)
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 2003. szeptember 22-i
1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (3) bekezdésére és 19. cikke
(3) bekezdésére,
mivel:
(1)

2013. szeptember 13-án a Monsanto Europe S.A./N.V. az 1829/2003/EK rendelet 5. és 17. cikkével összhang
ban kérelmet nyújtott be (a továbbiakban: kérelem) Belgium illetékes nemzeti hatóságához az MON 87427 ×
MON 89034 × NK603 kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított élelmiszerek, élelmiszer-összetevők
és takarmányok forgalomba hozatalára vonatkozóan. A kérelem a termesztés kivételével kiterjed a géntechnoló
giával módosított MON 87427 × MON 89034 × NK603 kukoricából álló vagy azt tartalmazó termékek nem
élelmiszerként és takarmányként történő forgalomba hozatalára is.

(2)

A kérelem az említett felhasználási területek vonatkozásában kiterjedt az MON 87427 × MON 89034 × NK603
kukoricát alkotó egyszeres génmódosítási események mindhárom alkombinációjára. Az alkombinációk egyikét, az
MON 89034 × NK603-at a 2010/420/EU bizottsági határozat (2) már engedélyezte. A Monsanto Europe
S.A./N.V. felkérte a Bizottságot, hogy az MON 87427 × MON 89034 × NK603 kukorica, valamint valamennyi
alkombinációja engedélyezésekor helyezze hatályon kívül az említett határozatot.

(3)

Az 1829/2003/EK rendelet 5. cikke (5) bekezdésének és 17. cikke (5) bekezdésének megfelelően a kérelem
tartalmazta a 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) II. mellékletében megállapított elvekkel
összhangban végzett kockázatértékelésre vonatkozó információkat és következtetéseket, valamint az említett
irányelv III. és IV. mellékletében előírt információkat. A kérelem magában foglalta továbbá a 2001/18/EK irányelv
VII. melléklete szerinti, a környezeti hatásokra vonatkozó felügyeleti tervet is.

(4)

2017. augusztus 1-jén az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: EFSA) az 1829/2003/EK
rendelet 6. és 18. cikkének megfelelően kedvező véleményt adott ki (4). Az EFSA arra a következtetésre jutott,
hogy a kérelemben ismertetett, géntechnológiával módosított MON 87427 × MON 89034 × NK603 kukorica
ugyanolyan biztonságos és tápláló, mint a géntechnológiával nem módosított megfelelője és a kérelem hatályának
keretében vizsgált, géntechnológiával nem módosított referenciaváltozatai. A korábban értékelt, MON 89034 ×
NK603 alkombinációt érintő új biztonsági aggályok nem merültek fel, így ezzel az alkombinációval kapcsolatban
a korábbi következtetések maradnak érvényben.

(5)

A fennmaradó két alkombináció tekintetében az EFSA arra a következtetésre jutott, hogy azoknak ugyanolyan
biztonságosnak és táplálónak kell lenniük, mint az MON 87427, az MON 89034 és az NK603 egyedüli
eseményei, a korábban értékelt MON 89034 × NK603 alkombináció, valamint a háromszoros genetikai
eseménnyel alkotott MON 87427 × MON 89034 × NK603 kukorica.

(1) HL L 268., 2003.10.18., 1. o.
(2) A Bizottság 2010/420/EU határozata (2010. július 28.) a géntechnológiával módosított MON 89034 × NK603 (MON-89Ø34-3 ×
MON-ØØ6Ø3-6) kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről (HL L 197., 2010.7.29., 15. o.).
(3) Az Európai Parlament és a Tanács 2001/18/EK irányelve (2001. március 12.) a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe
történő szándékos kibocsátásáról és a 90/220/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 106., 2001.4.17., 1. o.).
(4) Az EFSA GMO-testülete (az EFSA géntechnológiával módosított szervezetek tudományos testülete), 2017. Tudományos szakvélemény
a Monsanto Company EFSA-GMO-BE-2013-117 számú, a géntechnológiával módosított, MON 87427 × MON 89034 × NK603
kukoricának és alkombinációinak – azok származásától függetlenül – élelmiszerként és takarmányként való felhasználás céljából történő
forgalomba hozatalára, behozatalára és feldolgozására vonatkozó, 1829/2003/EK rendelet szerinti kérelméről. EFSA Journal
2017;15(8):4922, 26. o. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4922
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(6)

Véleményében az EFSA figyelembe vette az illetékes nemzeti hatóságokkal az 1829/2003/EK rendelet 6. cikkének
(4) bekezdésében és 18. cikkének (4) bekezdésében előírtak szerint folytatott konzultáció keretében a tagállamok
által felvetett összes konkrét kérdést és aggályt.

(7)

Az EFSA továbbá arra a következtetésre jutott, hogy a kérelmező által benyújtott, általános megfigyelési tervből
álló, a környezeti hatásokra vonatkozó felügyeleti terv összhangban áll a termékek tervezett felhasználásával.
Ugyanakkor a javasolt felügyeleti terv – az EFSA ajánlásának megfelelően – felülvizsgálatra került annak
érdekében, hogy kifejezetten foglalkozzon az alkombinációkkal is.

(8)

E megfontolások figyelembevételével a géntechnológiával módosított MON 87427 × MON 89034 × NK603
kukoricát és annak három lehetséges alkombinációját tartalmazó, azokból álló vagy azokból előállított
termékeknek a kérelemben felsorolt felhasználások céljára való forgalomba hozatalát engedélyezni kell.

(9)

Az MON 89034 × NK603 kukoricát engedélyező 2010/420/EU határozatot hatályon kívül kell helyezni.

(10)

A 65/2004/EK bizottsági rendelettel (1) összhangban minden egyes, e határozat által érintett, géntechnológiával
módosított szervezethez („GMO”) egyedi azonosítót kell hozzárendelni. A 2010/420/EU határozattal az
MON 89034 × NK603 kukoricához rendelt egyedi azonosító továbbra is alkalmazandó.

(11)

Az EFSA által kiadott vélemény alapján úgy tűnik, hogy az e határozat hatálya alá tartozó termékekre
vonatkozóan nincs szükség különleges címkézési előírásokra azokon kívül, amelyeket az 1829/2003/EK rendelet
13. cikkének (1) bekezdése és 25. cikkének (2) bekezdése, valamint az 1830/2003/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet (2) 4. cikkének (6) bekezdése meghatároz. Annak biztosítására azonban, hogy a termékeket az e
határozattal megadott engedélynek megfelelően használják fel, a géntechnológiával módosított MON 87427 ×
MON 89034 × NK603, MON 87427 × NK603, MON 89034 × NK603 és MON 87427 × MON 89034 kukoricát
tartalmazó vagy azokból álló – az élelmiszereken kívüli – termékek címkézésének egyértelműen utalnia kell arra,
hogy a szóban forgó termékeket nem szabad termesztésre használni.

(12)

Az engedély jogosultjának éves jelentéseket kell benyújtania a környezeti hatásokra vonatkozó felügyeleti tervben
meghatározott tevékenységek végrehajtásáról és eredményeiről. Ezeket az eredményeket a 2009/770/EK bizottsági
határozatban (3) előírt egységes jelentéstételi formanyomtatványra vonatkozó követelményeknek megfelelően kell
benyújtani.

(13)

Az EFSA véleménye nem indokolja semmilyen, az 1829/2003/EK rendelet 6. cikke (5) bekezdésének e) pontjában
és 18. cikkének (5) bekezdésében előírt, a különleges ökoszisztémák/környezet és földrajzi területek védelmére
irányuló különleges feltétel bevezetését.

(14)

Az 1829/2003/EK rendeletnek megfelelően a termékek engedélyezésére vonatkozó minden releváns információt
be kell jegyezni a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok közösségi nyilvántartásába.

(15)

E határozatról a Biológiai Biztonság Kérdéseiben Illetékes Információs Központon keresztül értesíteni kell
a Biológiai Sokféleség Egyezmény Biológiai Biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyvének részes feleit, az
1946/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 9. cikkének (1) bekezdése és 15. cikke (2) bekezdésének
c) pontja szerint.

(16)

A Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága nem nyilvánított véleményt az elnöke által
kitűzött határidőn belül. Mivel e végrehajtási jogi aktus elfogadására volt szükség, az elnök azt további megvitatás
céljából a fellebbviteli bizottság elé terjesztette. Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak
a fellebbviteli bizottság véleményével,

(1) A Bizottság 65/2004/EK rendelete (2004. január 14.) a géntechnológiával módosított szervezetek egyedi azonosítóinak kialakítására és
hozzárendelésére szolgáló rendszer létrehozásáról (HL L 10., 2004.1.16., 5. o.).
(2) Az Európai Parlament és a Tanács 1830/2003/EK rendelete (2003. szeptember 22.) a géntechnológiával módosított szervezetek
nyomonkövethetőségéről és címkézéséről, és a géntechnológiával módosított szervezetekből előállított élelmiszer- és takarmány
termékek nyomonkövethetőségéről, valamint a 2001/18/EK irányelv módosításáról (HL L 268., 2003.10.18., 24. o.).
(3) A Bizottság 2009/770/EK határozata (2009. október 13.) a 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a géntechnoló
giával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásával, illetve forgalomba hozatalra szánt termékekben vagy
termékekként való felhasználásával kapcsolatos felügyeleti eredmények ismertetésére szolgáló egységes jelentéstételi formanyomtat
ványok létrehozásáról (HL L 275., 2009.10.21., 9. o.).
(4) Az Európai Parlament és a Tanács 1946/2003/EK rendelete (2003. július 15.) a géntechnológiával módosított szervezetek országha
tárokon történő átviteléről (HL L 287., 2003.11.5., 1. o.).
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ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
Géntechnológiával módosított szervezet és egyedi azonosító
A 65/2004/EK rendeletnek megfelelően e határozat mellékletének b) pontjában meghatározott, géntechnológiával
módosított kukorica a következő egyedi azonosítót kapja:
a) a géntechnológiával módosított MON 87427 × MON 89034 × NK603 kukorica (Zea mays L.) egyedi azonosítója:
MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6;
b) a géntechnológiával módosított MON 87427 × NK603 kukorica (Zea mays L.) egyedi azonosítója: MON-87427-7 ×
MON-ØØ6Ø3-6;
c) a géntechnológiával módosított MON 89034 × NK603 kukorica (Zea mays L.) egyedi azonosítója: MON-89Ø34-3 ×
MON-ØØ6Ø3-6;
d) a géntechnológiával módosított MON 87427 × MON 89034 kukorica (Zea mays L.) egyedi azonosítója:
MON-87427-7 × MON-89Ø34-3;

2. cikk
Engedélyezés
Az 1829/2003/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdésének és 16. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában az e határozatban
megállapított feltételeknek megfelelően a Bizottság engedélyezi a következő termékeket:
a) az 1. cikkben felsorolt, géntechnológiával módosított kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított
élelmiszerek és élelmiszer-összetevők;
b) az 1. cikkben felsorolt, géntechnológiával módosított kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított
takarmányok;
c) az 1. cikkben említett, géntechnológiával módosított kukoricát az azt tartalmazó vagy abból álló termékekben az e
cikk a) és b) pontjában említettektől eltérő felhasználásra, a termesztés kivételével.

3. cikk
Címkézés
(1) Az 1829/2003/EK rendelet 13. cikkének (1) bekezdésében és 25. cikkének (2) bekezdésében, illetve az
1830/2003/EK rendelet 4. cikkének (6) bekezdésében megállapított címkézési előírások alkalmazásában a „szervezet
neve”: „kukorica”.
(2) Az élelmiszerek és élelmiszer-összetevők kivételével az 1. cikkben felsorolt, géntechnológiával módosított
kukoricát tartalmazó vagy azokból álló termékek címkéjén, valamint az ilyen termékeket kísérő dokumentumokon fel
kell tüntetni a „nem termesztésre” feliratot.

4. cikk
A környezeti hatások felügyelete
(1) Az engedély jogosultja köteles gondoskodni a melléklet h) pontjában meghatározott, a környezeti hatásokra
vonatkozó felügyeleti terv kidolgozásáról és végrehajtásáról.
(2) Az engedélyes a 2009/770/EK határozatnak megfelelően éves jelentéseket nyújt be a Bizottsághoz a felügyeleti
tervben meghatározott tevékenységek végrehajtásáról és eredményeiről.
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5. cikk
Kimutatási módszer
A géntechnológiával módosított MON 87427 × MON 89034 × NK603, MON 87427 × NK603, MON 89034 × NK603
és MON 87427 × MON 89034 kukorica kimutatására a melléklet d) pontjában meghatározott módszert kell alkalmazni.
6. cikk
Közösségi nyilvántartás
Az e határozat mellékletében szereplő információkat be kell jegyezni a géntechnológiával módosított élelmiszereknek és
takarmányoknak az 1829/2003/EK rendelet 28. cikkében előírt közösségi nyilvántartásába.
7. cikk
Az engedély jogosultja
Az engedély jogosultja a Monsanto Europe S.A./N.V. (Belgium), a Monsanto Company (Amerikai Egyesült Államok)
képviseletében.
8. cikk
Hatályon kívül helyezés
A 2010/420/EU határozat hatályát veszti.
9. cikk
Érvényesség
E határozat az értesítés napjától számított tíz évig alkalmazandó.
10. cikk
Címzett
E határozat címzettje a Monsanto Europe S.A./N.V. (Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgium)

Kelt Brüsszelben, 2018. augusztus 3-án.
a Bizottság részéről
Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja
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MELLÉKLET

a) Kérelmező és az engedély jogosultja:
Név: Monsanto Europe S.A./N.V.
Cím: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgium
Monsanto Company (800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Amerikai Egyesült Államok) nevében,
b) A termékek megnevezése és meghatározása:
1. az e) pontban meghatározott, géntechnológiával módosított kukoricát (Zea mays L.) tartalmazó, azokból álló vagy
azokból előállított élelmiszerek és élelmiszer-összetevők;
2. az e) pontban meghatározott, géntechnológiával módosított kukoricát (Zea mays L.) tartalmazó, azokból álló vagy
azokból előállított takarmányok;
3. az e) pontban meghatározott, géntechnológiával módosított kukorica (Zea mays L.) az azokat tartalmazó vagy
azokból álló termékekben, az 1. és 2. pontban említettektől eltérő felhasználásra, a termesztés kivételével.
Az MON-87427-7 kukorica a glifozátalapú gyomirtókkal szemben toleranciát biztosító CP4 EPSPS fehérjét
expresszálja.
Az MON-89Ø34-3 kukorica a Lepidoptera rendbe tartozó egyes kártevőkkel szemben védelmet biztosító Cry1A.105
és Cry2Ab2 fehérjét expresszálja.
Az MON-ØØ6Ø3-6 kukorica a glifozátalapú gyomirtókkal szemben toleranciát biztosító CP4 EPSPS fehérjét és
annak CP4 EPSPS L214P variánsát expresszálja.
c) Címkézés:
1. Az 1829/2003/EK rendelet 13. cikkének (1) bekezdésében és 25. cikkének (2) bekezdésében, illetve az
1830/2003/EK rendelet 4. cikkének (6) bekezdésében megállapított címkézési előírások alkalmazásában
a „szervezet neve”: „kukorica”.
2. Az élelmiszerek és élelmiszer-összetevők kivételével az e) pontban meghatározott kukoricát tartalmazó vagy abból
álló termékek címkéjén, valamint az ilyen termékeket kísérő dokumentumokon fel kell tüntetni a „nem
termesztésre” feliratot.
d) Kimutatási módszer:
1. Az MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6 kukoricára vonatkozó eseményspecifikus mennyiségi
PCR-kimutatási módszerek a géntechnológiával módosított MON-87427-7, MON-89Ø34-3 és MON-ØØ6Ø3-6
kukoricára hitelesített módszerek.
2. A hitelesítést az 1829/2003/EK rendelet alapján létrehozott uniós referencialaboratórium végezte; a hitelesítési
jelentés az alábbi internetcímen olvasható: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx;
3. Referenciaanyag: ERM®-BF415 (MON-ØØ6Ø3-6-ra), amely hozzáférhető az Európai Bizottság Közös Kutatóköz
pontján (JRC) keresztül a https://crm.jrc.ec.europa.eu/ internetcímen, valamint AOCS 0512-A (MON-87427-7-re),
AOCS 0906-E (MON-89Ø34-3-ra), amelyek hozzáférhetők az American Oil Chemists Society-n keresztül
a https://www.aocs.org/crm internetcímen.
e) Egyedi azonosítók:
MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6;
MON-87427-7 × MON-ØØ6Ø3-6;
MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6;
MON-87427-7 × MON-89Ø34-3.
f) A Biológiai Sokféleség Egyezmény Biológiai Biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyvének II. melléklete
szerint előírt információ:
[A Biológiai Biztonság Kérdéseiben Illetékes Információs Központ, a bejegyzés azonosító száma: értesítést követően
bejegyezésre kerül a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok közösségi nyilvántartásába].
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g) A termékek forgalomba hozatalára, felhasználására vagy kezelésére vonatkozó feltételek vagy korlátozások:
Nem szükségesek.
h) A környezeti hatásokra vonatkozó felügyeleti terv
A 2001/18/EK irányelv VII. mellékletének megfelelően a környezeti hatások figyelemmel kísérését célzó terv.
[Hivatkozás: a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok közösségi nyilvántartásában közzétett terv].
i) Forgalomba hozatal utáni felügyeleti követelmények az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek felhasználása
tekintetében
Nem szükségesek.
Megjegyzés: Idővel szükségessé válhat a vonatkozó dokumentumok internetes hivatkozásainak módosítása. Ezeket
a módosításokat a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok közösségi nyilvántartásának frissítése útján
teszik közzé.
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A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1112 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA
(2018. augusztus 3.)
a géntechnológiával módosított GA21 (MON-ØØØ21-9) kukoricát tartalmazó, abból álló vagy
abból előállított termékek forgalomba hozatalára vonatkozó engedély 1829/2003/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megújításáról
(az értesítés a C(2018) 5020. számú dokumentummal történt)
(Csak a holland és a francia nyelvű szöveg hiteles)
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 2003. szeptember 22-i
1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 11. cikke (3) bekezdésére és 23. cikke
(3) bekezdésére,
mivel:
(1)

A 2008/280/EK bizottsági határozat (2) engedélyezte a géntechnológiával módosított GA21 kukoricát
(a továbbiakban: GA21-es kukorica) tartalmazó, abból álló vagy abból előállított élelmiszerek és takarmányok
forgalomba hozatalát. Az engedély hatálya kiterjed a GA21-es kukoricát tartalmazó vagy abból álló, az élelmisze
rektől és takarmányoktól eltérő olyan termékekre is, amelyeket a termesztésen kívül ugyanarra a felhasználásra
szánnak, mint bármely más kukoricát.

(2)

2016. október 6-án a Syngenta France SAS a Syngenta Crop Protection AG (Svájc) képviseletében az
1829/2003/EK rendelet 11. és 23. cikkével összhangban kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz a szóban forgó
engedély megújítása iránt.

(3)

2017. október 24-én az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: EFSA) az 1829/2003/EK rendelet
6. és 18. cikkének megfelelően kedvező véleményt adott ki. A benyújtott adatok alapján az EFSA arra a megálla
pításra (3) jutott, hogy a megújítás iránti kérelem szempontjából nem azonosítottak újabb veszélyeket vagy
módosult expozíciót, valamint olyan újabb tudományos bizonytalanságokat sem, amelyek megváltoztatnák
a GA21-es kukoricára vonatkozó eredeti kockázatértékelés (4) következtetéseit.

(4)

Véleményében az EFSA figyelembe vette az illetékes nemzeti hatóságokkal az 1829/2003/EK rendelet 6. cikkének
(4) bekezdésében és 18. cikkének (4) bekezdésében előírtak szerint folytatott konzultáció keretében a tagállamok
által felvetett összes konkrét kérdést és aggályt.

(5)

Az EFSA továbbá arra a következtetésre jutott, hogy a kérelmező által benyújtott, általános megfigyelési tervből
álló környezeti felügyeleti terv összhangban áll a termékek tervezett felhasználásával.

(6)

2018. február 27-én kelt levelében a Syngenta France SAS az őt – a 2008/280/EK határozat révén mint az
engedély jogosultját – illető jogoknak és kötelezettségeknek a Syngenta Crop Protection NV/SA (Belgium)
vállalatra történő átruházását kérelmezte. 2018. február 27-én kelt levelében a Syngenta Crop Protection NV/SA,
Belgium egyetértését fejezte ki az átruházás kapcsán, és jelezte, hogy a Syngenta Crop Protection AG (Svájc) uniós
képviseletében jár el.

(1) HL L 268., 2003.10.18., 1. o.
(2) A Bizottság 2008/280/EK határozata (2008. március 28.) a géntechnológiával módosított GA21 (MON-ØØØ21-9) kukoricát
tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
szerinti engedélyezéséről (HL L 87., 2008.3.29., 19. o.).
(3) Scientific opinion on the assessment of genetically modified maize GA21 for renewal of authorisation under Regulation (EC)
No 1829/2003 (Tudományos szakvélemény a géntechnológiával módosított GA21 kukoricának az arra vonatkozó engedély
1829/2003/EK rendelet szerinti megújítása céljából elvégzett értékeléséről; kérelem: EFSA-GMO-RX-005). EFSA Journal
2017;15(10):5006.
4
( ) Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on applications (references EFSA-GMO-UK-2005-19 and EFSAGMO-RX-GA21) for the placing on the market of glyphosate-tolerant genetically modified maize GA21, for food and feed uses, import
and processing and for renewal of the authorisation of maize GA21 as existing product, both under Regulation (EC) No 1829/2003
from Syngenta Seeds S.A.S. on behalf of Syngenta Crop Protection AG (A géntechnológiával módosított szervezetek tudományos
testületének véleménye a Syngenta Crop Protection AG képviseletében a Syngenta Seeds S.A.S. által a glifozátnak ellenálló, géntechnoló
giával módosított GA21 kukorica élelmiszerként és takarmányként való felhasználás céljából történő forgalomba hozatalára,
behozatalára és feldolgozására vonatkozóan, illetve a GA21-es kukoricára vonatkozó engedély megújítása iránt az 1829/2003/EK
rendelet alapján benyújtott kérelmekről [hiv. számok: EFSA-GMO-UK-2005-19 és EFSA-GMO-RX-GA21]). EFSA Journal (2007) 541.,
1–25. o.
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(7)

E megfontolásokat figyelembe véve a GA21-es kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított élelmiszerek
és takarmányok, valamint az abból álló, vagy azt tartalmazó, nem élelmiszerként vagy takarmányként való
felhasználásra szánt termékek forgalomba hozatalára vonatkozó engedélyt a termesztés kivételével meg kell
újítani.

(8)

A 2008/280/EK határozat egyedi azonosítót rendelt a GA21-es kukoricához, a 65/2004/EK bizottsági
rendelettel (1) összhangban. Továbbra is ezt az egyedi azonosítót kell használni.

(9)

Az EFSA által kiadott vélemény alapján úgy tűnik, hogy az e határozat hatálya alá tartozó termékekre
vonatkozóan nincs szükség különleges címkézési előírásokra azokon kívül, amelyeket az 1829/2003/EK rendelet
13. cikkének (1) bekezdése és 25. cikkének (2) bekezdése, valamint az 1830/2003/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet (2) 4. cikkének (6) bekezdése meghatároz. Annak biztosítására azonban, hogy a GA21-es
kukoricát tartalmazó vagy abból álló termékeket továbbra is az e határozattal megadott engedélynek megfelelően
használják fel, az ilyen termékek címkézésének – az élelmiszereken kívül – egyértelműen utalnia kell arra, hogy
a szóban forgó termékeket nem szabad termesztésre használni.

(10)

Az engedély jogosultjának továbbá éves jelentéseket kell benyújtania a környezeti felügyeleti tervben meghatá
rozott tevékenységek végrehajtásáról és eredményeiről. Ezeket az eredményeket a 2009/770/EK bizottsági
határozatnak (3) megfelelően kell benyújtani.

(11)

A termékek engedélyezésével kapcsolatos minden releváns információt be kell jegyezni a géntechnológiával
módosított élelmiszerek és takarmányok 1829/2003/EK rendelet szerinti közösségi nyilvántartásába.

(12)

E határozatról a Biológiai Biztonság Kérdéseiben Illetékes Információs Központon keresztül értesíteni kell
a Biológiai Sokféleség Egyezmény Biológiai Biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyvének részes feleit, az
1946/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 9. cikkének (1) bekezdése és 15. cikke (2) bekezdésének
c) pontja szerint.

(13)

A Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága nem nyilvánított véleményt az elnöke által
kitűzött határidőn belül. Mivel e végrehajtási jogi aktus elfogadására volt szükség, az elnök azt további megvitatás
céljából a fellebbviteli bizottság elé terjesztette. A fellebbviteli bizottság nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
Géntechnológiával módosított szervezet és egyedi azonosító
A 65/2004/EK rendeletnek megfelelően az e határozat mellékletének b) pontjában meghatározott, géntechnológiával
módosított GA21 kukorica (Zea mays L.) a MON-ØØØ21-9 egyedi azonosítót kapja.

2. cikk
Az engedély megújítása
A következő termékek forgalomba hozatalára vonatkozó engedély az e határozatban meghatározott feltételeknek
megfelelően megújításra kerül:
a) GA21-es kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított élelmiszerek és élelmiszer-összetevők;
(1) A Bizottság 65/2004/EK rendelete (2004. január 14.) a géntechnológiával módosított szervezetek egyedi azonosítóinak kialakítására és
hozzárendelésére szolgáló rendszer létrehozásáról (HL L 10., 2004.1.16., 5. o.).
(2) Az Európai Parlament és a Tanács 1830/2003/EK rendelete (2003. szeptember 22.) a géntechnológiával módosított szervezetek
nyomonkövethetőségéről és címkézéséről, és a géntechnológiával módosított szervezetekből előállított élelmiszer- és takarmány
termékek nyomonkövethetőségéről, valamint a 2001/18/EK irányelv módosításáról (HL L 268., 2003.10.18., 24. o.).
(3) A Bizottság 2009/770/EK határozata (2009. október 13.) a 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a géntechnoló
giával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásával, illetve forgalomba hozatalra szánt termékekben vagy
termékekként való felhasználásával kapcsolatos felügyeleti eredmények ismertetésére szolgáló egységes jelentéstételi formanyomtat
ványok létrehozásáról (HL L 275., 2009.10.21., 9. o.).
(4) Az Európai Parlament és a Tanács 1946/2003/EK rendelete (2003. július 15.) a géntechnológiával módosított szervezetek országha
tárokon történő átviteléről (HL L 287., 2003.11.5., 1. o.).
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b) GA21-es kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított takarmányok;
c) GA21-es kukoricát tartalmazó vagy abból álló termékekben lévő GA21-es kukorica az a) és b) pontban említettektől
eltérő felhasználásra, a termesztés kivételével.

3. cikk
Címkézés
(1) Az 1829/2003/EK rendelet 13. cikkének (1) bekezdésében és 25. cikkének (2) bekezdésében, illetve az
1830/2003/EK rendelet 4. cikkének (6) bekezdésében megállapított címkézési előírások alkalmazásában a „szervezet
neve”: „kukorica”.
(2) Az élelmiszerek és élelmiszer-összetevők kivételével a GA21-es kukoricát tartalmazó vagy abból álló termékek
címkéjén, valamint az ilyen termékeket kísérő dokumentumokon fel kell tüntetni a „nem termesztésre” feliratot.

4. cikk
Kimutatási módszer
A GA21-es kukorica kimutatására a melléklet d) pontjában meghatározott módszert kell alkalmazni.

5. cikk
A környezeti hatások felügyelete
(1) Az engedély jogosultja köteles gondoskodni a melléklet h) pontjában meghatározott, a környezeti hatásokra
vonatkozó felügyeleti terv kidolgozásáról és végrehajtásáról.
(2) Az engedély jogosultja a 2009/770/EK határozatnak megfelelően éves jelentéseket nyújt be a Bizottságnak
a felügyeleti tervben meghatározott tevékenységek végrehajtásáról és eredményeiről.

6. cikk
Közösségi nyilvántartás
Az e határozat mellékletében szereplő információkat be kell jegyezni a géntechnológiával módosított élelmiszerek és
takarmányok 1829/2003/EK rendelet 28. cikkében említett közösségi nyilvántartásába.

7. cikk
Az engedély jogosultja
Az engedély jogosultja a Syngenta Crop Protection NV/SA (Belgium) által képviselt Syngenta Crop Protection AG (Svájc).

8. cikk
Érvényesség
E határozat az értesítés napjától számított tíz évig alkalmazandó.
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9. cikk
Címzett
E határozat címzettje a Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise, 489, 1050 Brüsszel, Belgium.

Kelt Brüsszelben, 2018. augusztus 3-án.
a Bizottság részéről
Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja
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MELLÉKLET

a) Kérelmező és az engedély jogosultja:
Név: Syngenta Crop Protection AG
Cím: Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Svájc
a Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise, 489, 1050 Brüsszel, Belgium által képviselve.
b) A termékek megnevezése és meghatározása:
1. GA21-es kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított élelmiszerek;
2. GA21 kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított takarmányok;
3. GA21-es kukoricát tartalmazó vagy abból álló termékekben lévő GA21-es kukorica az 1. és 2. pontban említet
tektől eltérő felhasználásra, a termesztés kivételével.
A kérelem tárgyát képező GA21-es kukorica a glifozáttartalmú gyomirtó szereknek való ellenállást biztosító mEPSPS
fehérjét expresszálja.
c) Címkézés:
1. Az 1829/2003/EK rendelet 13. cikkének (1) bekezdésében és 25. cikkének (2) bekezdésében, illetve az
1830/2003/EK rendelet 4. cikkének (6) bekezdésében megállapított címkézési előírások alkalmazásában
a „szervezet neve”: „kukorica”.
2. Az élelmiszerek és élelmiszer-összetevők kivételével a GA21-es kukoricát tartalmazó vagy abból álló termékek
címkéjén, valamint az ilyen termékeket kísérő dokumentumokon fel kell tüntetni a „nem termesztésre” feliratot.
d) Kimutatási módszer:
1. Eseményspecifikus, valós idejű kvantitatív PCR-alapú módszer a géntechnológiával módosított MON-ØØØ21-9
kukorica kimutatására.
2. A hitelesítést az 1829/2003/EK rendelet alapján létrehozott uniós referencialaboratórium végezte; a hitelesítési
jelentés az alábbi internetes címen olvasható: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/summaries/GA21Syngenta_validated_
Method_correctedVersion1.pdf
3. Referenciaanyag: az AOCS 0407-A és az AOCS 0407-B, amelyek elérhetők az American Oil Chemists Society-n
(AOCS) keresztül a https://www.aocs.org/crm internetes címen.
e) Egyedi azonosító:
MON-ØØØ21-9.
f) A Biológiai Sokféleség Egyezmény Biológiai Biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyvének II. melléklete
szerint előírt információ:
[A Biológiai Biztonság Kérdéseiben Illetékes Információs Központ, a bejegyzés azonosító száma: értesítést követően kerül
bejegyzésre a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok nyilvántartásába.]
g) A termékek forgalomba hozatalára, felhasználására vagy kezelésére vonatkozó feltételek vagy korlátozások:
Nem szükségesek.
h) A környezeti hatásokra vonatkozó felügyeleti terv
Az Európai Parlament és a Tanács 2001/18/EK irányelve (1) VII. mellékletének megfelelően a környezeti hatások
figyelemmel kísérését célzó terv.
[Hivatkozás: a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok nyilvántartásában közzétett terv.]
(1) Az Európai Parlament és a Tanács 2001/18/EK irányelve (2001. március 12.) a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe
történő szándékos kibocsátásáról és a 90/220/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 106., 2001.4.17., 1. o.).
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i) Forgalomba hozatal utáni felügyeleti követelmények az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek felhasználása
tekintetében:
Nem szükségesek.
Megjegyzés: idővel szükségessé válhat a vonatkozó dokumentumok internetes hivatkozásainak módosítása. Ezeket
a módosításokat a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok nyilvántartásának frissítése útján teszik
közzé.
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A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1113 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA
(2018. augusztus 3.)
a géntechnológiával módosított H7-1 cukorrépából (KM-ØØØH71-4) előállított élelmiszerek és
takarmányok forgalomba hozatalára vonatkozó engedélynek az 1829/2003/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet szerinti megújításáról
(az értesítés a C(2018) 5029. számú dokumentummal történt)
(Csak a holland, a francia és a német nyelvű szöveg hiteles)
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 2003. szeptember 22-i
1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 11. cikke (3) bekezdésére és 23. cikke
(3) bekezdésére,
mivel:
(1)

A 2007/692/EK bizottsági határozat (2) engedélyezte a géntechnológiával módosított H7-1 cukorrépából
(a továbbiakban: H7-1 cukorrépa) előállított élelmiszerek, élelmiszer-összetevők és takarmányok forgalomba
hozatalát.

(2)

2018. január 22-én a KWS SAAT SE tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy 2015. április 15-én a korábbi társenge
délyes, a KWS SAAT AG jogutódja lett. Ennélfogva a társengedélyes KWS SAAT AG jogai és kötelezettségei
a KWS SAAT SE-re szálltak át.

(3)

2016. október 20-án a KWS SAAT SE és a Monsanto Europe S.A./N.V. az 1829/2003/EK rendelet 11. és
23. cikkének megfelelően közös kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz a szóban forgó engedély megújítása iránt.

(4)

2017. november 16-án az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: EFSA) az 1829/2003/EK
rendelet 6. és 18. cikkével összhangban kedvező véleményt adott ki. Arra a megállapításra jutott, (3) hogy
a megújítási kérelem tekintetében nem azonosítottak újabb veszélyeket vagy módosult expozíciót, valamint olyan
újabb tudományos bizonytalanságokat sem, amelyek megváltoztatnák a H7-1 cukorrépára vonatkozó eredeti
kockázatértékelés (4) következtetéseit.

(5)

Véleményében az EFSA figyelembe vette az illetékes nemzeti hatóságokkal az 1829/2003/EK rendelet 6. cikkének
(4) bekezdésében és 18. cikkének (4) bekezdésében előírtak szerint folytatott konzultáció keretében a tagállamok
által felvetett összes konkrét kérdést és aggályt.

(6)

E megfontolásokat figyelembe véve a géntechnológiával módosított H7-1 cukorrépából előállított élelmiszerek,
élelmiszer-összetevők és takarmányok forgalomba hozatalára vonatkozó engedélyt meg kell újítani.

(7)

A H7-1 cukorrépához a 2007/702/EK bizottsági határozattal (5) a 65/2004/EK bizottsági rendeletnek (6)
megfelelően egyedi azonosítót rendeltek. Továbbra is ezt az egyedi azonosítót kell használni.

(1) HL L 268., 2003.10.18., 1. o.
(2) A Bizottság 2007/692/EK határozata (2007. október 24.) a géntechnológiával módosított H7-1 cukorrépából (KM-ØØØH71-4)
előállított élelmiszerek és takarmányok forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti
engedélyezéséről (HL L 283., 2007.10.27., 69. o.).
3
( ) A géntechnológiával módosított H7-1 cukorrépára vonatkozó, az engedélynek az 1829/2003/EK rendelet szerinti megújítása
tekintetében készített értékelés (EFSA-GMO-RX-006 számú kérelem). EFSA Journal 2017; 15(11):5065.
(4) Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on an application (reference EFSA GMO-UK-2004-08) for the placing
on the market of products produced from glyphosate-tolerant genetically modified sugar beet H7-1, for food and feed uses, under
Regulation (EC) No 1829/2003 from KWS SAAT and Monsanto (A géntechnológiával módosított szervezetek tudományos testületének
véleménye a KWS SAAT és a Monsanto által a glifozáttal szemben ellenálló, géntechnológiával módosított H7-1 cukorrépából előállított
termékeknek élelmiszerként és takarmányként való felhasználás céljából történő forgalomba hozatalára vonatkozó engedély iránt az
1829/2003/EK rendelettel összhangban benyújtott kérelemről [hiv. sz.: EFSA GMO-UK-2004-08]). EFSA Journal 2006; 4(12):431.
(5) A Bizottság 2007/702/EK határozata (2007. október 24.) a géntechnológiával módosított 59122 fajtájú kukoricát (DAS-59122-7)
tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
szerinti engedélyezéséről (HL L 285., 2007.10.31., 42. o.).
(6) A Bizottság 65/2004/EK rendelete (2004. január 14.) a géntechnológiával módosított szervezetek egyedi azonosítóinak kialakítására és
hozzárendelésére szolgáló rendszer létrehozásáról (HL L 10., 2004.1.16., 5. o.).
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(8)

A fent említett, EFSA által kiadott vélemény alapján úgy tűnik, hogy az e határozat hatálya alá tartozó termékekre
vonatkozóan nincs szükség különleges címkézési követelményekre azokon kívül, amelyeket az 1829/2003/EK
rendelet 13. cikkének (1) bekezdése és 25. cikkének (2) bekezdése meghatároz.

(9)

Az EFSA véleménye nem indokolja semmilyen, az 1829/2003/EK rendelet 6. cikke (5) bekezdésének e) pontjában
és 18. cikke (5) bekezdésének e) pontjában előírt, a forgalomba hozatalra, felhasználásra, illetve kezelésre irányuló
különleges feltétel vagy korlátozás bevezetését.

(10)

A termékek engedélyezésével kapcsolatos minden releváns információt be kell jegyezni a géntechnológiával
módosított élelmiszerek és takarmányok 1829/2003/EK rendelet szerinti közösségi nyilvántartásába.

(11)

A Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága nem nyilvánított véleményt az elnöke által
kitűzött határidőn belül. Mivel e végrehajtási jogi aktus elfogadására volt szükség, az elnök azt további megvitatás
céljából a fellebbviteli bizottság elé terjesztette. A fellebbviteli bizottság nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
Géntechnológiával módosított szervezet és egyedi azonosító
A 65/2004/EK rendeletnek megfelelően a melléklet b) pontjában meghatározott, géntechnológiával módosított H7-1
cukorrépa (Beta vulgaris subsp. vulgaris) a KM-ØØØH71-4 egyedi azonosítót kapja.

2. cikk
Az engedély megújítása
A következő termékek forgalomba hozatalára vonatkozó engedély az e határozatban meghatározott feltételeknek
megfelelően megújításra kerül:
a) a KM-ØØØH71-4 cukorrépából előállított élelmiszerek és élelmiszer-összetevők;
b) a KM-ØØØH71-4 cukorrépából előállított takarmányok.

3. cikk
Címkézés
Az 1829/2003/EK rendelet 13. cikke (1) bekezdésében és 25. cikke (2) bekezdésében előírt címkézési követelmények
alkalmazásában „a szervezet neve”: „cukorrépa”.

4. cikk
Kimutatási módszer
A H7-1 cukorrépa kimutatására a melléklet d) pontjában meghatározott módszert kell alkalmazni.

5. cikk
Közösségi nyilvántartás
Az e határozat mellékletében szereplő információkat be kell jegyezni a géntechnológiával módosított élelmiszereknek és
takarmányoknak az 1829/2003/EK rendelet 28. cikkében említett közösségi nyilvántartásába.
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6. cikk
Az engedély jogosultjai
(1)

Az engedély jogosultjai:

a) KWS SAAT SE, Németország; valamint
b) a Monsanto Europe S.A./N.V., Belgium által képviselt Monsanto Company, Amerikai Egyesült Államok.
(2) Az engedély mindkét jogosultja eleget tesz az e határozatban és az 1829/2003/EK rendeletben az engedély
jogosultjai számára előírt kötelezettségeknek.
7. cikk
Érvényesség
E határozat az értesítés napjától számított tíz évig alkalmazandó.
8. cikk
Címzett
E határozat címzettjei:
a) KWS SAAT SE, Grimsehlstraße 31, D-37574 Einbeck, Németország, valamint
b) Monsanto Europe S.A./N.V., Scheldelaan 460, Haven 627, B-2040 Antwerpen, Belgium.

Kelt Brüsszelben, 2018. augusztus 3-án.
a Bizottság részéről
Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja
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a) Kérelmezők és az engedély jogosultjai:
Név: KWS SAAT SE
Cím: Grimsehlstraße 31, D-37574 Einbeck, Németország
és
Név: Monsanto Company
Cím: 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Amerikai Egyesült Államok
Képviseli: Monsanto Europe S.A./N.V., Scheldelaan 460, Haven 627, B-2040 Antwerpen, Belgium
b) A termékek megnevezése és meghatározása:
(1) a KM-ØØØH71-4 cukorrépából előállított élelmiszerek és élelmiszer-összetevők;
(2) a KM-ØØØH71-4 cukorrépából előállított takarmányok.
A kérelemben leírt, géntechnológiával módosított KM-ØØØH71-4 cukorrépában CP4 EPSPS fehérje fejeződik ki az
Agrobacterium CP4 törzséből származó cp4 epsps génnek a cukorrépába (Beta vulgaris subsp. vulgaris) való beépítése
után.
A CP4 EPSPS fehérje toleranciát biztosít a glifozáttartalmú gyomirtókkal szemben.
c) Címkézés:
Az 1829/2003/EK rendelet 13. cikke (1) bekezdésében és 25. cikke (2) bekezdésében előírt címkézési követelmények
alkalmazásában „a szervezet neve”: „cukorrépa”.
d) Kimutatási módszer:
(1) Eseményspecifikus, valós idejű, kvantitatív PCR alapú módszer a KM-ØØØH71-4-es cukorrépára.
(2) A hitelesítést az 1829/2003/EK rendelet alapján létrehozott uniós referencialaboratórium végezte; a hitelesítési
jelentés az alábbi internetcímen olvasható: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx
(3) Referenciaanyag: ERM®-BF419, amely hozzáférhető az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontján (JRC) keresztül
a https://ec.europa.eu/jrc/en/reference-materials/catalogue/ internetcímen.
e) Egyedi azonosító:
KM-ØØØH71-4
f) A Biológiai Sokféleség Egyezmény Biológiai Biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyvének II. melléklete
szerint előírt információ:
Tárgytalan.
g) A termékek forgalomba hozatalára, felhasználására vagy kezelésére vonatkozó feltételek vagy korlátozások:
Nem szükségesek.
h) A környezeti hatásokra vonatkozó felügyeleti terv:
Tárgytalan.
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i) Forgalomba hozatal utáni felügyeleti követelmények az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek felhasználása
tekintetében:
Nem szükségesek.
Megjegyzés: Idővel szükségessé válhat a vonatkozó dokumentumok internetes hivatkozásainak módosítása. Ezeket
a módosításokat a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok nyilvántartásának frissítése útján teszik
közzé.
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A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1114 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA
(2018. augusztus 9.)
az egyes tagállamokban előforduló afrikai sertéspestissel kapcsolatos járványügyi intézkedésekről
szóló 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletének módosításáról
(az értesítés a C(2018) 5510. számú dokumentummal történt)
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állategészségügyi el
lenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke
(4) bekezdésére,
tekintettel az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának
céljával alkalmazandó állategészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK
tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,
tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és
behozatalára irányadó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/99/EK tanácsi
irányelvre (3) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,
mivel:
(1)

A 2014/709/EU bizottsági végrehajtási határozat (4) járványügyi intézkedéseket ír elő az afrikai sertéspestissel
kapcsolatban egyes tagállamokra (a továbbiakban: érintett tagállamok) vonatkozóan, ahol házi sertések
vagy vadon élő sertések esetében a betegség előfordulásának eseteit igazolták. A végrehajtási határozat mellékle
tének I–IV. része a szóban forgó betegséggel összefüggő epidemiológiai helyzetből adódó kockázatok szintje
alapján megkülönböztetve jelöli ki és sorolja fel az érintett tagállamok bizonyos területeit. A 2014/709/EU
végrehajtási határozat mellékletének módosítására több alkalommal is sor került annak érdekében, hogy
a melléklet az afrikai sertéspestissel kapcsolatban tükrözze az uniós járványügyi helyzet alakulását.
A 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletét legutóbb az (EU) 2018/1068 bizottsági végrehajtási
határozat (5) módosította az afrikai sertéspestis közelmúltbeli, Lettországban, Litvániában és Lengyelországban
észlelt előfordulásait követően.

(2)

Az afrikai sertéspestis vadon élő állatok közötti elterjedésének kockázata a betegségnek a vadon élő sertéspopulá
ciókban megfigyelhető lassú természetes terjedéséhez, valamint az emberi tevékenységekkel összefüggő kockáza
tokhoz kapcsolódik, amint azt a betegséggel kapcsolatos járványügyi helyzetnek az Unióban tapasztalt
közelmúltbeli alakulása mutatta, valamint amelyről beszámolt az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA)
állategészségügyi és állatjóléti tudományos testületének 2015. július 14-én közzétett tudományos szakvéleménye;
az EFSA 2017. március 23-án közzétett, a balti országokban és Lengyelországban előforduló sertéspestisre
vonatkozó epidemiológiai elemzésről szóló tudományos jelentése; és az EFSA 2017. november 7-én közzétett,
a balti államokban és Lengyelországban előforduló sertéspestisre vonatkozó epidemiológiai elemzésről szóló
tudományos jelentése (6).

(3)

Az (EU) 2018/1068 végrehajtási határozat elfogadásának időpontja óta az Unió járványügyi helyzete
megváltozott az afrikai sertéspestis tekintetében, és az említett betegség előfordulásának további eseteire is fény
derült, amelyeket fel kell tüntetni a 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletében.

(4)

2018 júliusában az afrikai sertéspestis kitörését több esetben észlelték házi sertésekben Lengyelországban,
Bartoszyce, Chełmski, Kętrzyn, Lubartów, Mińsk és Węgorzewski járásban. Az afrikai sertéspestis házi sertésekben
való kitörésének ezen esetei a kockázati szint emelkedését jelentik, amit a 2014/709/EU végrehajtási határozat
mellékletének tükröznie kell. Ennek megfelelően Lengyelországnak az afrikai sertéspestis által érintett ezen
területeit mostantól nem a melléklet I. és II. részében, hanem III. részében kell felsorolni.

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

HL L 395., 1989.12.30., 13. o.
HL L 224., 1990.8.18., 29. o.
HL L 18., 2003.1.23., 11. o.
A Bizottság 2014/709/EU végrehajtási határozata (2014. október 9.) az egyes tagállamokban előforduló afrikai sertéspestissel
kapcsolatos járványügyi intézkedésekről és a 2014/178/EU végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2014.10.11.,
63. o.).
(5) A Bizottság (EU) 2018/1068 végrehajtási határozata (2018. július 27.) az egyes tagállamokban előforduló afrikai sertéspestissel
kapcsolatos járványügyi intézkedésekről szóló 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletének módosításáról (HL L 192.,
2018.7.30., 43. o.).
(6) EFSA Journal 2015;13(7):4163; EFSA Journal 2017;15(3):4732; EFSA Journal 2017;15(11):5068.

L 203/38

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2018.8.10.

(5)

2018 júliusában és augusztusában az afrikai sertéspestis kitörését két esetben észlelték házi sertésekben
Romániában, Galați megyében. Az afrikai sertéspestis házi sertésekben való kitörésének ezen esetei a kockázati
szint emelkedését jelentik, amit a 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletének tükröznie kell. Ennek
megfelelően Romániának ezt az afrikai sertéspestis által érintett területét az említett melléklet I. része helyett
immár annak III. részében kell feltüntetni.

(6)

2018 júliusában az afrikai sertéspestis házi sertésekben való kitörését észlelték a litvániai Šiauliai megyében,
Telšiu megye határa közelében. Az afrikai sertéspestis házi sertésekben való kitörésének ezen esete a kockázati
szint emelkedését jelenti, amit a 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletének tükröznie kell. Ennek
megfelelően Litvániának ezt az afrikai sertéspestis által érintett területét az említett melléklet II. része helyett
immár annak III. részében kell feltüntetni.

(7)

2018 augusztusában az afrikai sertéspestis házi sertésekben való kitörését észlelték Lettországban Saldus
megyében. Az afrikai sertéspestis házi sertésekben való kitörésének ezen esete a kockázati szint emelkedését
jelenti, amit a 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletének tükröznie kell. Ennek megfelelően Lettországnak
az afrikai sertéspestis által érintett e területét mostantól nem a melléklet II. részében, hanem III. részében kell
felsorolni.

(8)

2018 augusztusában az afrikai sertéspestis házi sertésekben való kitörését észlelték Lengyelországban,
Lubaczowski járásban. Az afrikai sertéspestis házi sertésekben való kitörésének ezen esete a kockázati szint
emelkedését jelenti, amit a 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletének tükröznie kell. Ennek megfelelően
Lengyelországnak az afrikai sertéspestis által érintett új területeit a melléklet III. részében kell felsorolni.

(9)

Az afrikai sertéspestis Unión belüli járványügyi alakulása terén a közelmúltban bekövetkezett fejlemények
figyelembevétele, valamint a betegséggel kapcsolatos kockázatok elleni proaktív küzdelem érdekében Lettország,
Litvánia, Lengyelország és Románia esetében megfelelő méretű, új magas kockázatú területeket kell kijelölni, és
azokat fel kell venni a 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletében szereplő jegyzékbe. Az említett
mellékletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok
Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
A 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletének helyébe e határozat mellékletének szövege lép.
2. cikk
Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2018. augusztus 9-én.
a Bizottság részéről
Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja

2018.8.10.
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A 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletének helyébe a következő szöveg lép:
„MELLÉKLET
I. RÉSZ

1. Cseh Köztársaság
A Cseh Köztársaságban a következő területek:
— okres Uherské Hradiště,
— okres Kroměříž,
— okres Vsetín,
— katastrální území obcí v okrese Zlín:
— Bělov,
— Biskupice u Luhačovic,
— Bohuslavice nad Vláří,
— Brumov,
— Bylnice,
— Divnice,
— Dobrkovice,
— Dolní Lhota u Luhačovic,
— Drnovice u Valašských Klobouk,
— Halenkovice,
— Haluzice,
— Hrádek na Vlárské dráze,
— Hřivínův Újezd,
— Jestřabí nad Vláří,
— Kaňovice u Luhačovic,
— Kelníky,
— Kladná-Žilín,
— Kochavec,
— Komárov u Napajedel,
— Křekov,
— Lipina,
— Lipová u Slavičína,
— Ludkovice,
— Luhačovice,
— Machová,
— Mirošov u Valašských Klobouk,
— Mysločovice,
— Napajedla,
— Návojná,
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— Nedašov,
— Nedašova Lhota,
— Nevšová,
— Otrokovice,
— Petrůvka u Slavičína,
— Pohořelice u Napajedel,
— Polichno,
— Popov nad Vláří,
— Poteč,
— Pozlovice,
— Rokytnice u Slavičína,
— Rudimov,
— Řetechov,
— Sazovice,
— Sidonie,
— Slavičín,
— Smolina,
— Spytihněv,
— Svatý Štěpán,
— Šanov,
— Šarovy,
— Štítná nad Vláří,
— Tichov,
— Tlumačov na Moravě,
— Valašské Klobouky,
— Velký Ořechov,
— Vlachova Lhota,
— Vlachovice,
— Vrbětice,
— Žlutava.
2. Észtország
Észtországban a következő területek:
— Hiiu maakond.
3. Magyarország
Magyarországon a következő területek:
— Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 65000,
651100, 651200, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700,
652900 és 653403 kódszámúvalamint 656100, 656200, 656300, 656400, 656701, 657010, 657100,
657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401,
658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100,
659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100,
660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

651000,
652800,
657400,
658402,
659210,
660200,

— Hajdú-Bihar megye 900850, 900860, 900930, 900950 és 903350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes
területe,
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— Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850,
702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850,
703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050,
705250, 705350, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650,
750750, 750850, 750950 és 750960 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, 551710, 551810, 551821, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520,
552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553110, 553250, 553260 és
553350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360
és 573450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 850650,
851851, 851852, 851950, 852050, 852150, 852250, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560,
853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450,
855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856250,
856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450 és 857550.

850850,
853650,
855460,
856260,

4. Lettország
Lettországban a következő területek:
— Aizputes novads,
— Alsungas novads,
— Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas un Laidu pagasts,
— Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,
— Skrundas novada,Nīkrācesun Rudbāržu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem
no autoceļa A9, Skrundas pilsēta,
— Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un
Dauguļupītes,
— Vaiņodes novads,
— Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.
5. Litvánia
Litvániában a következő területek:
— Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,
— Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio, Šaukėnų seniūnijos,
Tytyvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų
apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio ir Vaiguvos
seniūnijos,
— Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos,
— Pagėgių savivaldybė,
— Plungės rajono savivaldybė,
— Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių,
Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,
— Rietavo savivaldybė,
— Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kriūkų, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Lukšių, Sintautų, Slavikų,
Sudargo ir Žvirgždaičių seniūnijos,
— Šilalės rajono savivalybė,
— Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,
— Tauragės rajono savivaldybė,
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6. Lengyelország
Lengyelországban a következő területek:
w województwie warmińsko-mazurskim:
— gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,
— gminy Dubeninki, Gołdap i część gminy Banie Mazurskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę
nr 650 w powiecie gołdapskim,
— gmina Pozezdrze i część gminy Węgorzewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650
biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przystań i na wschód
od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec
w powiecie węgorzewskim,
— gmina Ruciane – Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz
miasto Pisz w powiecie piskim,
— gminy Giżycko z miastem Giżycko, Kruklanki, Miłki, Wydminy i Ryn w powiecie giżyckim,
— gmina Mikołajki w powiecie mrągowskim,
— gmina Bisztynek w powiecie bartoszyckim,
— gminy Kętrzyn z miastem Kętrzyn i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę
biegnącą od zachodniej 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,
— część gminy Lidzbark Warmiński położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 biegnącą od
wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Lidzbark Warmiński, na południe i zachód od granic
miasta Lidzbark Warmiński i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 511, miasto Lidzbark Warmiński,
Lubomino, Orneta i część gminy Kiwity położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 513
w powiecie lidzbarskim,
— część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,
— gminy Elbląg, Godkowo, Pasłęk i Tolkmicko i część gminy Milejewo położona na północ od linii wyznaczonej
przez drogę nr S22 w powiecie elbląskim,
— powiat miejski Elbląg,
— gminy Dobre Miasto i Jeziorany w powiecie olsztyńskim.
w województwie podlaskim:
— gminy Brańsk z miastem Brańsk, Rudka i Wyszki w powiecie bielskim,
— gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,
— gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,
— gmina Poświętne w powiecie białostockim,
— gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, część gminy Zambrów położona na południe od linii wyznaczonej
przez drogę nr S8 i miasto Zambrów w powiecie zambrowskim,
— gminy Wiżajny i Przerośl w powiecie suwalskim,
— gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem
Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,
— gminy Miastkowo, Nowogród i Zbójna w powiecie łomżyńskim.
w województwie mazowieckim:
— gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej
przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez
drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,
— gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i miasto Węgrów w powiecie
węgrowskim,
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— część gminy Kotuń położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Nowa Dąbrówka,
Pieróg, Kotuń wzdłuż ulicy Gorzkowskiego i Kolejowej do przejazdu kolejowego łączącego się z ulicą Siedlecką,
Broszków, Żuków w powiecie siedleckim,
— gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,
— powiat miejski Ostrołęka,
— powiat ostrowski,
— gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,
— gmina Krasne w powiecie przasnyskim,
— gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie płockim,
— gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Glinojeck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk
w powiecie ciechanowskim,
— gminy Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i Załuski w powiecie
płońskim,
— gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez
drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
— gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od
linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
— gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,
— gminy Dobre, Jakubów, Mrozy, Dębe Wielkie, Halinów, Kałuszyn, Stanisławów, część gminy Cegłów położona na
północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Wiciejów,
Mienia, Cegłów i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Cegłów, Skwarne
i Podskwarne biegnącą do wschodniej granicy gminy, część gminy Mińsk Mazowiecki położona na północ od linii
wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mińsk Mazowiecki i na
północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy miasta Mińsk Mazowiecki łączącą
miejscowości Targówka, Budy Barcząckie do wschodniej granicy gminy i miasto Mińsk Mazowiecki w powiecie
mińskim,
— gminy Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Miastków
Kościelny, Sobolew, Trojanów, Wilga i Żelechów w powiecie garwolińskim,
— gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszów, Kozienice, Sieciechów i część gminy Głowaczów położona na południe
od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie kozienickim,
— gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,
— powiat żyrardowski,
— gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,
— gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i część gminy Stromiec położona na południe od linii
wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,
— gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,
— gminy Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew z miastem Sochaczew i Teresin w powiecie
sochaczewskim,
— gmina Policzna w powiecie zwoleńskim.
w województwie lubelskim:
— gminy Jabłonna, Krzczonów, Niemce, Garbów, Jastków, Konopnica, Wólka, Głusk w powiecie lubelskim,
— gminy Łęczna i część gminy Spiczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie
łęczyńskim,
— gminy Miączyn, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Komarów-Osada w powiecie zamojskim,
— gminy Trzeszczany i Werbkowice w powiecie hrubieszowskim,
— gminy Abramów, Kamionka i Lubartów z miastem Lubartów w powiecie lubartowskim,
— gminy Kłoczew, Ryki, Dęblin i Stężyca w powiecie ryckim,
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— gminy Puławy z miastem Puławy, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Nałęczów,
Markuszów, Żyrzyn w powiecie puławskim,
— gminy Mełgiew, Rybczewice, miasto Świdnik i część gminy Piaski położona na południe od linii wyznaczonej
przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na zachód od
linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan
Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;
— gminy Kraśniczyn, Gorzków, Izbica, Żółkiewka, część gminy Krasnystaw położona na zachód od linii
wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw
i miasto Krasnystaw w powiecie krasnostawskim,
— gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Łaszczów, Susiec, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,
— gminy Łukowa i Obsza w powiecie biłgorajskim,
— powiat miejski Lublin.
w województwie podkarpackim:
— gminy Horyniec-Zdrój, Narol, Stary Dzików i Wielkie Oczy i część gminy Oleszyce położona na południe od linii
wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy przez miejscowość Borchów do skrzyżowania
z drogą nr 865 w miejscowości Oleszyce, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 865
biegnącą w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą biegnąca w kierunku północno-zachodnim
przez miejscowość Lubomierz – na południe od linii wyznaczonej przez tę drogę do skrzyżowania z drogą
łączącą miejscowości Uszkowce i Nowy Dzików – na zachód od tej drogi w powiecie lubaczowskim,
— gminy Laszki i Wiązownica w powiecie jarosławskim.
7. Románia
Romániában a következő területek:
— județul Alba cu următoarele delimitări:
— North of National Road no. 7
— Arad county with the following delimitation:
— In the North side of the line described by following localities:
— Macea,
— Șiria,
— Bârzava,
— Toc, which is junction with National Road no. 7,
— North of National Road no. 7,
— Bistrița county,
— Brașov county with the following delimitation:
— In the East side of the line described by National Road no. 1A from the entrance into the Brasov county and
National Road no. 103B intersecting the Dălghiu locality,
— Cluj county,
— Covasna county,
— Giurgiu county,
— Harghita county,
— Hunedoara county with the following delimitation:
— North of the line described by following localities:
— Brănișca,
— Deva municipality,
— Turdaș,
— Zam and Aurel Vlaicu localities which are at junction with National Road no. 7,
— North of National Road no. 7,
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— Iasi county,
— Ilfov county,
— Maramureș county,
— Neamt county,
— Prahova county.
II. RÉSZ

1. Cseh Köztársaság
A Cseh Köztársaságban a következő területek:
— katastrální území obcí v okrese Zlín:
— Bohuslavice u Zlína,
— Bratřejov u Vizovic,
— Březnice u Zlína,
— Březová u Zlína,
— Březůvky,
— Dešná u Zlína,
— Dolní Ves,
— Doubravy,
— Držková,
— Fryšták,
— Horní Lhota u Luhačovic,
— Horní Ves u Fryštáku,
— Hostišová,
— Hrobice na Moravě,
— Hvozdná,
— Chrastěšov,
— Jaroslavice u Zlína,
— Jasenná na Moravě,
— Karlovice u Zlína,
— Kašava,
— Klečůvka,
— Kostelec u Zlína,
— Kudlov,
— Kvítkovice u Otrokovic,
— Lhota u Zlína,
— Lhotka u Zlína,
— Lhotsko,
— Lípa nad Dřevnicí,
— Loučka I,
— Loučka II,
— Louky nad Dřevnicí,
— Lukov u Zlína,
— Lukoveček,
— Lutonina,
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— Lužkovice,
— Malenovice u Zlína,
— Mladcová,
— Neubuz,
— Oldřichovice u Napajedel,
— Ostrata,
— Podhradí u Luhačovic,
— Podkopná Lhota,
— Provodov na Moravě,
— Prštné,
— Příluky u Zlína,
— Racková,
— Raková,
— Salaš u Zlína,
— Sehradice,
— Slopné,
— Slušovice,
— Štípa,
— Tečovice,
— Trnava u Zlína,
— Ublo,
— Újezd u Valašských Klobouk,
— Velíková,
— Veselá u Zlína,
— Vítová,
— Vizovice,
— Vlčková,
— Všemina,
— Vysoké Pole,
— Zádveřice,
— Zlín,
— Želechovice nad Dřevnicí.
2. Észtország
Észtországban a következő területek:
— Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).
3. Magyarország
Magyarországon a következő területek:
— Heves megye 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650,
701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370,
705150 és 705450 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, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760 és
857650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.
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4. Lettország
Lettországban a következő területek:
— Ādažu novads,
— Aglonas novads,
— Aizkraukles novads,
— Aknīstes novads,
— Alojas novads,
— Alūksnes novads,
— Amatas novads,
— Apes novads,
— Auces novada Īles un Vecauces pagasts un Lielauces pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa P104 un Vītiņu
pagasta daļu uz Dienvidiem no autoceļa P96, Auces pilsēta,
— Babītes novads,
— Baldones novads,
— Baltinavas novads,
— Balvu novads,
— Bauskas novads,
— Beverīnas novads,
— Brocēnu novada Blīdenes pagasta daļa uz Ziemeļiem no autoceļa A9, Remtes pagasta daļa uz austrumiem
no autoceļa 1154 un P109,
— Burtnieku novads,
— Carnikavas novads,
— Cēsu novads,
— Cesvaines novads,
— Ciblas novads,
— Dagdas novads,
— Daugavpils novads,
— Dobeles novada Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu un Naudītes pagasts un Zebrenes
pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa P104, Dobeles pilsēta,
— Dundagas 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 novada, Glūdas, Svētes, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas, Sesavas, Platones un Vircavas pagasts,
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— Kandavas novads,
— Kārsavas novads,
— Ķeguma novads,
— Ķekavas novads,
— Kocēnu novads,
— Kokneses novads,
— Krāslavas novads,
— Krimuldas novads,
— Krustpils novads,
— Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas un Kabiles, pagasts, Rumbas pagasta daļa uz ziemeļiem
no autoceļa P120, Kurmāles pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz ziemeļaustrumiem
no autoceļa P118, Kuldīgas pilsēta,
— Lielvārdes novads,
— Līgatnes novads,
— Limbažu novads,
— Līvānu novads,
— Lubānas novads,
— Ludzas novads,
— Madonas novads,
— Mālpils novads,
— Mārupes novads,
— Mazsalacas novads,
— Mērsraga novads,
— Naukšēnu novads,
— Neretas novads Zalves, Neretas un Pilskalnes pagasts,
— Ogres novads,
— Olaines novads,
— Ozolnieku novada Ozolnieku un Cenu pagasts,
— Pārgaujas novads,
— Pļaviņu novads,
— Preiļu 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,
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— Rugāju novads,
— Rundāles novads,
— Rūjienas novads,
— Salacgrīvas novads,
— Salas novads,
— Salaspils novads,
— Saldus novada Šķēdes, Nīgrandes, Jaunauces, Rubas, Vadakstes, Zaņas, Ezeres un Pampāļu pagasts,
— Saulkrastu novads,
— Sējas novads,
— Siguldas novads,
— Skrīveru novads,
— Skrundas novada Raņķu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz Ziemeļiem no autoceļa A9
— Smiltenes novads,
— Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un
Dauguļupītes,
— Strenču novads,
— Talsu novads,
— Tērvetes novada Tērvetes un Augstkalnes pagast,
— Tukuma novads,
— Valkas novads,
— Varakļānu novads,
— Vārkavas novads,
— Vecpiebalgas novads,
— Vecumnieku novads Vecumnieku, Stelpes, Bārbeles, Skaistkalnes, un Valles pagasts,
— 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.
5. Litvánia
Litvániában a következő területek:
— Alytaus rajono savivaldybė: Krokialaukio, Miroslavo ir Simno seniūnijos,
— Anykščių rajono savivaldybė,
— Biržų miesto savivaldybė,
— Biržų rajono savivaldybė,
— Druskininkų savivaldybė,
— Elektrėnų savivaldybė,
— Ignalinos rajono savivaldybė,
— Jonavos rajono savivaldybė,
— Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto ir Jurbarkų, seniūnijos,
— Kaišiadorių miesto savivaldybė,
— Kaišiadorių rajono savivaldybė: Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Palomenės, Pravieniškių, Rumšiškių,
Žiežmarių ir Žiežmarių apylinkės seniūnijos,
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— Kalvarijos savivaldybė,
— Kauno miesto savivaldybė,
— Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos
apylinkių, Kačerginės, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų,
Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos ir Zapyškio seniūnijos,
— Kazlų Rūdos savivaldybė,
— Kėdainių rajono savivaldybė: Gudžiūnų, Surviliškio, Šėtos, Truskavos ir Vilainių seniūnijos,
— Kupiškio rajono savivaldybė,
— Marijampolės savivaldybė,
— Molėtų rajono savivaldybė,
— Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 150, Linkuvos seniūnijos dalis į
rytus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211,
— Panevėžio rajono savivaldybė,
— Pasvalio rajono savivaldybė,
— Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų seniūnija, Baisogalos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 144,
Radviliškio, Radviliškio miesto seniūnija, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A9 ir į vakarus
nuo kelio Nr. 3417 ir Tyrulių seniūnija,
— Prienų miesto savivaldybė,
— Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Šilavoto ir Veiverių
seniūnijos,
— Rokiškio rajono savivaldybė,
— Šalčininkų rajono savivaldybė,
— Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija,
— Širvintų rajono savivaldybė,
— Švenčionių rajono savivaldybė,
— Telšių rajono savivaldybė: Degaičių, Gadūnavo, Luokės, Nevarėnų, Ryškėnų, Telšių miesto, Upynos, Varnių,
Viešvėnų ir Žarėnų seniūnijos,
— Ukmergės rajono savivaldybė,
— Utenos rajono savivaldybė,
— Vilniaus miesto savivaldybė,
— Vilniaus rajono savivaldybė,
— Vilkaviškio rajono savivaldybė,
— Visagino savivaldybė,
— Zarasų rajono savivaldybė.
6. Lengyelország
Lengyelországban a következő területek:
w województwie warmińsko-mazurskim:
— gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,
— gmina Młynary i część gminy Milejewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S22
w powiecie elbląskim,
— powiat olecki,
— gminy Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58
w powiecie piskim,
— gmina Frombork, część gminy wiejskiej Braniewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr E28
i S22 i miasto Braniewo, część gminy Wilczęta położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 509
w powiecie braniewskim,
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w województwie podlaskim:
— powiat grajewski,
— gminy Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno, Mońki i Trzcianne w powiecie monieckim,
— gminy Łomża, Piątnica, Śniadowo, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,
— powiat miejski Łomża,
— gminy, Mielnik, Nurzec – Stacja, Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce i Siemiatycze z miastem
Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,
— gminy Białowieża, Czeremcha, Narew, Narewka, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na wschód od linii
wyznaczonej przez drogę nr 685,część gminy Kleszczele położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi
nr 685, a następnie nr 66 i nr 693, część gminy Hajnówka położona na północ od linii wyznaczonej przez
drogę nr 689 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 i miasto Hajnówka w powiecie hajnowskim,
— gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,
— część gminy Zambrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie zambrowskim,
— gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,
— gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż,
Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,
— gmina Boćki i część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i miasto
Bielsk Podlaski w powiecie bielskim,
— gmina Puńsk, część gminy Krasnopol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653, część gminy
Sejny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i na wschód od linii wyznaczonej przez
drogę nr 663 i miasto Sejny w powiecie sejneńskim,
— gminy Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,
— powiat miejski Suwałki,
— powiat augustowski,
— gminy Korycin, Krynki, Kuźnica, Sokółka, Szudziałowo, część gminy Nowy Dwór położona na północ od linii
wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę
nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na zachód od linii wyznaczonej przez
drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na zachód od linii
wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie
przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej
granicy gminy w powiecie sokólskim,
— powiat miejski Białystok.
w województwie mazowieckim:
— gminy Przesmyki, Wodynie, część gminy Mordy położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 698
biegnącą od zachodniej granicy gminy do północno – wschodniej granicy gminy i część gminy Zbuczyn
położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-wschodniej do południowej granicy
gminy i łączącą miejscowości Tarcze, Choja, Zbuczyn, Grodzisk, Dziewule i Smolanka w powiecie siedleckim,
— gminy Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63
i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63
w powiecie sokołowskim,
— powiat łosicki,
— gmina Brochów w powiecie sochaczewskim,
— gminy Czosnów, Leoncin, Pomiechówek, Zakroczym i miasto Nowy Dwór Mazowiecki w powiecie
nowodworskim,
— gmina Joniec w powiecie płońskim,
— gmina Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
— gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,
— część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
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— gmina Sulejówek i części gminy Latowicz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od
północnej granicy gminy przez miejscowość Stawek do skrzyżowania z drogą nr 802 i na północ od linii
wyznaczonej przez drogę nr 802 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy gminy w powiecie
mińskim,
— gmina Borowie w powiecie garwolińskim,
— gminy Celestynów, Józefów, Karczew, Osieck, Otwock, Sobienie Jeziory i Wiązowna w powiecie otwockim
— powiat warszawski zachodni,
— powiat legionowski,
— powiat piaseczyński,
— powiat pruszkowski,
— gminy Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,
— gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,
— gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew i część gminy Głowaczów położona na północ od linii wyznaczonej przez
drogę nr 48 w powiecie kozienickim,
— część gminy Stromiec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,
— powiat miejski Warszawa.
w województwie lubelskim:
— gminy Czemierniki, Kąkolewnica, Wohyń, część gminy Borki położona na południowy – wschód od linii
wyznaczonej przez drogę nr 19, miasto Radzyń Podlaski, część gminy wiejskiej Radzyń Podlaski położona na
wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-zachodniej granicy gminy i łącząca miejscowości
Brzostówiec i Radowiec do jej przecięcia z granicą miasta Radzyń Podlaski, następnie na wschód od linii
stanowiącej granicę miasta Radzyń Podlaski biegnącej do południowej granicy gminy i na południe od linii
wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo zachodniej granicy gminy do granicy miasta Radzyń
Podlaski oraz na południe od południowej granicy miasta Radzyń Podlaski do granicy gminy w powiecie
radzyńskim,
— gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, część gminy Krzywda
położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnąca od północnej granicy gminy w kierunku
południowym i łączącą miejscowości Kożuchówka, Krzywda i Adamów, część gminy Stanin położona na zachód
od linii wyznaczonej przez drogę nr 807, i część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii
wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świątkowa do
północnej granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej
granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i część miasta Łuków położona na wschód
od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy miasta Łuków do skrzyżowania z drogą
nr 806 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej
granicy miasta Łuków w powiecie łukowskim,
— gminy Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol
z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,
— powiat miejski Biała Podlaska,
— część gminy Siemień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów
położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,
— gminy Niedźwiada, Ostrówek i część gminy Firlej położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19
w powiecie lubartowskim,
— gmina Trawniki i część gminy Piaski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od
wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę
biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy
w powiecie świdnickim;
— gmina Fajsławice i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17
w powiecie krasnostawskim,
— gminy Milejów, Puchaczów, część gminy Ludwin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 820
i część gminy Cyców położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 82 i 838 w powiecie łęczyńskim,
— gminy Dołhobyczów, Mircze i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej
przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i miasto Hrubieszów w powiecie
hrubieszowskim,
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— gmina Telatyn w powiecie tomaszowskim,
— część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy
gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,
— gmina Grabowiec w powiecie zamojskim.
III. RÉSZ

1. Lettország
Lettországban a következő területek:
— Auces novada Ukru un Bēnes pagasti un Lielauces pagasta daļa uz Rietumiem no autoceļa P104 un Vītiņu pagasta
daļa uz Ziemeļiem no autoceļa P96,
— Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Blīdenes pagasta daļa uz Dienvidiem no autoceļa A9, Remtes pagasta
daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta,
— Dobeles novada Penkules pagasts un Zebrenes pagasta daļa uz Rietumiem no autoceļa P104,
— Jelgavas novada Jaunsvirlaukas, Valgundes, Kalnciema, Līvbērzes pagasts,
— Kuldīgas novada Pelču, Snēpeles un Vārmes pagasts, Rumbas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P120,
Kurmāles pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz dienvidrietumiem no autoceļa P118,
— Neretas novada Mazzalves pagasts,
— Ozolnieku novada Salgales pagasts,
— Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta,
— Tērvetes novada Bukaišu pagasts,
— Vecumnieku novada Kurmenes pagasts.
2. Litvánia
Litvániában a következő területek:
— Tauragės rajono savivaldybė.
— Alytaus miesto savivaldybė,
— Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios ir Raitininkų
seniūnijos,
— Birštono savivaldybė,
— Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Skirsnemunės, Šimkaičių ir Veliuonos
seniūnijos,
— Joniškio rajono savivaldybė,
— Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos,
— Kaišiadorių rajono savivaldybė: Paparčių ir Žaslių seniūnijos,
— Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Josvainių, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių ir Pernaravos seniūnijos,
— Kelmės rajono savivaldybė: Tytyvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio
Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105,
— Lazdijų rajono savivaldybė,
— Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,
— Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija, Klovainių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 150, Linkuvos
seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, Lygumų, Pakruojo, Pašvitinio, Rozalimo ir Žeimelio
seniūnijos,
— Prienų rajono savivaldybė: Jiezno ir Stakliškių seniūnijos,
— Radviliškio rajono savivaldybė: Baisogalos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 144, Grinkiškio, Pakalniškių,
Sidabravo, Skėmių seniūnijos, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. A9 ir į rytus nuo kelio
Nr. 3417, Šaukoto ir Šiaulėnų seniūnijos,
— Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų Šiluvos, Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos
dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,
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— Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio, Kidulių, Plokščių ir Šakių seniūnijos,
— Šiaulių miesto savivaldybė,
— Šiaulių rajono savivaldybė,
— Telšių rajono savivaldybė: Tryškių seniūnija,
— Trakų rajono savivaldybė,
— Varėnos rajono savivaldybė.
3. Lengyelország
Lengyelországban a következő területek:
w województwie warmińsko-mazurskim:
— gminy Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia i część gminy wiejskiej Braniewo położona na wschód od linii wyznaczonej
przez drogę nr E28 i S22 w powiecie braniewskim,
— gminy Bartoszyce z miastem Bartoszyce, Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie i Sępopol w powiecie
bartoszyckim,
— część gminy Kiwity położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 i część gminy Lidzbark
Warmiński położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 biegnącą od wschodniej granicy gminy
do wschodniej granicy miasta Lidzbark Warmiński i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 511
w powiecie lidzbarskim,
— gminy Srokowo, Barciany i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą
od zachodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę
łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny,
a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez
drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,
— gmina Budry i część gminy Węgorzewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą
od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na północ od linii
wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do
miejscowości Przystań i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo,
Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim,
— część gminy Banie Mazurskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie
gołdapskim,
w województwie podlaskim:
— gminy Dąbrowa Białostocka, Sidra, część gminy Nowy Dwór położona na południe od linii wyznaczonej przez
drogę nr 670, część gminy Janów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od
wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą
miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na wschód od linii wyznaczonej
przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej
drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy
w powiecie sokólskim,
— gmina Giby, część gminy Krasnopol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i część
gminy Sejny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 oraz południowo – zachodnią
granicę miasta Sejny i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 w powiecie sejneńskim,
— gmina Orla, część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie
bielskim,
— gminy Czyże, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685,
część gminy Kleszczele położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693
i część gminy Hajnówka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na zachód od linii
wyznaczonej przez drogę nr 685 w powiecie hajnowskim,
— gmina Goniądz w powiecie monieckim
w województwie mazowieckim:
— gmina Nasielsk w powiecie nowodworskim,
— gmina Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą
miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
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— gmina Nowe Miasto w powiecie płońskim,
— gminy Domanice, Korczew, Paprotnia, Skórzec, Wiśniew, Mokobody, Siedlce, Suchożebry, część gminy Kotuń
położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Nowa Dąbrówka, Pieróg, Kotuń
wzdłuż ulicy Gorzkowskiego i Kolejowej do przejazdu kolejowego łączącego się z ulicą Siedlecką, Broszków,
Żuków, część gminy Mordy położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 biegnącą od
zachodniej granicy gminy do północno – wschodniej granicy gminy i część gminy Zbuczyn położona na zachód
od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnowschodniej do południowej granicy gminy i łączącą
miejscowości: Tarcze, Choja, Zbuczyn, Grodzisk, Dziewule i Smolanka w powiecie siedleckim,
— powiat miejski Siedlce,
— gmina Siennica, część gminy Mińsk Mazowiecki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92
biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mińsk Mazowiecki i na południe od linii wyznaczonej
przez drogę biegnącą od wschodniej granicy miasta Mińsk Mazowiecki łączącą miejscowości Targówka, Budy
Barcząckie do wschodniej granicy gminy, część gminy Cegłów położona na południe od linii wyznaczonej przez
drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Wiciejów, Mienia, Cegłów i na zachód od linii
wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Cegłów, Skwarne i Podskwarne biegnącą do wschodniej granicy
gminy i części gminy Latowicz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej
granicy gminy przez miejscowość Stawek do skrzyżowania z drogą nr 802 i na południe od linii wyznaczonej
przez drogę nr 802 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy gminy w powiecie mińskim,
— gmina Kołbiel w powiecie otwockim,
— gminy Parysów i Pilawa w powiecie garwolińskim,
w województwie lubelskim:
— gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec,
Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na
wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do
południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,
— powiat miejski Chełm,
— gmina Siennica Różana część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę
nr 17 i część gminy Krasnystaw położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od
północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw w powiecie krasnostawskim,
— gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie
włodawskim,
— część gminy Cyców położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 82 i 838 części gminy Ludwin
położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 820 i część gminy Spiczyn położona na wschód od
linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim,
— gminy Jabłoń, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Parczew, Sosnowica, część gminy Siemień położona na wschód od
linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr 813 w powiecie
parczewskim,
— gminy Janów Podlaski, Kodeń, Sławatycze, Sosnówka, Tuczna i Wisznice w powiecie bialskim,
— gmina Ulan Majorat, część gminy wiejskiej Radzyń Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez
drogę biegnącą od północno-zachodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Brzostówiec i Radowiec do jej
przecięcia z granicą miasta Radzyń Podlaski, a następnie na zachód od linii stanowiącej granicę miasta Radzyń
Podlaski do jej przecięcia z drogą nr 19 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od
południowo zachodniej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski, część gminy Borki położona na
północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie radzyńskim,
— gminy Jeziorzany, Michów, Kock, Ostrów Lubelski, Serniki, Uścimów i część gminy Firlej położona na zachód od
linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie lubartowskim,
— gminy Adamów, Serokomla Wojcieszków, część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej
przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świątkowa do północnej granicy
miasta Łuków, a następnie na północ, zachód, południe i wschód od linii stanowiącej północną, zachodnią,
południową i wschodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 806 i na południe od linii
wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy
wiejskiej Łuków, część miasta Łuków położona na zachód i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 63
biegnącą od północnej granicy miasta Łuków do skrzyżowania z drogą nr 806 i na południe od linii
wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą do wschodniej granicy miasta Łuków, część gminy Stanin położona na
wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 807 i część gminy Krzywda położona na wschód od linii
wyznaczonej przez drogę biegnąca od północnej granicy gminy w kierunku południowym i łączącą miejscowości
Kożuchówka, Krzywda i Adamów w powiecie łukowskim;
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— gminy Horodło, Uchanie i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez
drogę nr 844 biegnącą od zachodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów do granicy miasta Hrubieszów oraz na
północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy miasta Hrubieszów do
wschodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,
— gmina Baranów w powiecie puławskim,
— gminy Nowodwór i Ułęż w powiecie ryckim,
w województwie podkarpackim:
— gminy Cieszanów, Lubaczów z miastem Lubaczów i część gminy Oleszyce położona na północ od linii
wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy przez miejscowość Borchów do skrzyżowania
z drogą nr 865 w miejscowości Oleszyce, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 865
biegnącą w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą biegnąca w kierunku północno-zachodnim
przez miejscowość Lubomierz – na północ od linii wyznaczonej przez tę drogę do skrzyżowania z drogą łączącą
miejscowości Uszkowce i Nowy Dzików – na wschód od tej drogi w powiecie lubaczowskim.
4. Románia
Romániában a következő területek:
— Constanța county,
— Satu Mare county,
— Tulcea county,
— Bacau county,
— Bihor county,
— Brăila county,
— Buzău county,
— Călărași county.
— Galați county,
— Ialomița county,
— Salaj county,
— Vaslui county,
— Vrancea county.
IV. RÉSZ

Olaszország
Olaszországban a következő területek:
— tutto il territorio della Sardegna.”
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