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(Akty o charakterze nieustawodawczym)

UMOWY MIĘDZYNARODOWE
DECYZJA RADY (UE) 2018/966
z dnia 6 lipca 2018 r.
w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o partnerstwie gospodarczym między
Unią Europejską a Japonią
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 91, art. 100 ust. 2 i art. 207 ust. 4
akapit pierwszy w związku z art. 218 ust. 5,
uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Dnia 29 listopada 2012 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji w sprawie umowy o wolnym
handlu z Japonią.

(2)

Negocjacje w sprawie Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią (dalej zwanej
„Umową”) zakończyły się pomyślnie.

(3)

Umowa powinna zatem zostać podpisana;

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Niniejszym upoważnia się do podpisania, w imieniu Unii, Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią
Europejską a Japonią (dalej zwanej „Umową”), z zastrzeżeniem jej zawarcia (1).
Artykuł 2
Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania
Umowy w imieniu Unii.
Artykuł 3
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 lipca 2018 r.
W imieniu Rady
G. BLÜMEL

Przewodniczący

(1) Tekst Umowy zostanie opublikowany razem z decyzją w sprawie jej zawarcia.
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ROZPORZĄDZENIA
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/967
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 907/2014 w odniesieniu do nieprzestrzegania
terminów płatności oraz w odniesieniu do kursu walutowego mającego zastosowanie przy
sporządzaniu deklaracji wydatków
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia
Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE)
nr 485/2008 (1), w szczególności jego art. 40 i art. 106 ust. 6,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Art. 75 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 stanowi, że państwa członkowskie dokonują wypłat wsparcia
na rzecz beneficjentów w ramach zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli (ZSZiK) w określonym okresie.
Płatności dokonane poza tym okresem nie kwalifikują się do finansowania przez Unię i w związku z tym nie
mogą być zawracane przez Komisję zgodnie z art. 40 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013. W odniesieniu do
wsparcia przyznanego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW) wspomniane terminy płatności będą miały zastosowanie od roku składania wniosków 2019. Należy
zatem ustanowić szczegółowe zasady dotyczące płatności dokonywanych w ramach EFRROW.

(2)

Biorąc pod uwagę, że w niektórych przypadkach państwa członkowskie dokonują ze środków EFRROW płatności
w ramach ZSZiK po dniu 30 czerwca z powodu dodatkowych kontroli przeprowadzanych przez nie w związku
z postępowaniami procesowymi, odwołaniami i innymi krajowymi sporami prawnymi, zgodnie z zasadą propor
cjonalności należy ustanowić stały próg wydatków, poniżej którego w takich przypadkach nie będą stosowane
zmniejszenia płatności. Ponadto, po przekroczeniu tego progu, aby dostosować konsekwencje finansowe propor
cjonalnie do stwierdzonego opóźnienia płatności, należy ustanowić przepisy uprawniające Komisję do proporcjo
nalnego zmniejszania płatności unijnych w zależności od długości stwierdzonego opóźnienia.

(3)

W art. 5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 (2) określono zasady obowiązujące Europejski
Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) w zakresie proporcjonalnego zmniejszenia płatności miesięcznych,
w przypadku gdy wydatki zostały dokonane po upływie terminu płatności. W odniesieniu do EFRROW deklaracje
wydatków i zwroty są dokonywane raz na kwartał. Na potrzeby uproszczenia i zwiększenia efektywności
w odniesieniu do opóźnionych płatności zwracanych ze środków EFRROW należy zastosować jednolitą stopę
procentową zmniejszenia dla każdego kwartału.

(4)

W art. 11 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 907/2014 określono kurs walutowy stosowany przez
państwa członkowskie nienależące do strefy euro w odniesieniu do każdej operacji płatności lub odzyskania przy
sporządzeniu deklaracji wydatków. Jednakże zgodnie z art. 54 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (UE)
nr 1306/2013 roczne deklaracje wydatków sporządzane przez państwa członkowskie zawierają kwoty, które nie
wymagają zarejestrowania operacji płatności lub odzyskania na rachunkach agencji płatniczej, takie jak dochody
przeznaczone na określony cel wynikające z konsekwencji finansowych nieodzyskania kwot. W związku
z powyższym należy określić kurs walutowy mający zastosowanie do operacji innych niż określono w art. 11
ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 907/2014.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie delegowane (UE) nr 907/2014,

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549.
(2) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europej
skiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków,
zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz.U. L 255 z 28.8.2014, s. 18).
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PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 907/2014 wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Nieprzestrzeganie najpóźniejszej daty płatności w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Rolniczego
Gwarancji”;
2) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu:
„Artykuł 5a
Nieprzestrzeganie najpóźniejszej daty płatności w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
1.
W odniesieniu do Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie
z przypadkami wyjątkowymi, o których mowa w art. 40 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 oraz
zgodnie z zasadą proporcjonalności wydatki dokonane po upływie terminu płatności kwalifikują się do finansowania
unijnego na warunkach określonych w ust. 2–6 niniejszego artykułu.
2.
Jeżeli wydatki dokonane po upływie terminu, o którym mowa w art. 75 ust. 1 rozporządzenia (UE)
nr 1306/2013, nie przekraczają progu 5 % wydatków dokonanych w terminie, nie stosuje się zmniejszenia płatności
okresowych.
Jeżeli wydatki dokonane po upływie terminu, o którym mowa w art. 75 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013,
przekraczają próg 5 %, wszystkie kolejne wydatki dokonane z opóźnieniem zostają zmniejszone w odniesieniu do
okresów określonych w art. 22 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 908/2014 (*) zgodnie
z następującymi zasadami:
a) wydatki dokonane między dniem 1 lipca a dniem 15 października roku, w którym upłynął termin płatności,
zostają zmniejszone o 25 %;
b) wydatki dokonane między dniem 16 października a dniem 31 grudnia roku, w którym upłynął termin płatności,
zostają zmniejszone o 60 %;
c) wydatki dokonane po dniu 31 grudnia roku, w którym upłynął termin płatności, zostają zmniejszone o 100 %.
3.
Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 w przypadku gdy próg, o którym mowa w ust. 2 akapit pierwszy, nie został
w pełni wykorzystany w odniesieniu do płatności dokonanych w odniesieniu do roku kalendarzowego N najpóźniej
w dniu 31 grudnia roku N + 1, a pozostała część tego progu wynosi ponad 2 %, zostaje ona zmniejszona do 2 %.
4.
Jeżeli występują szczególne warunki w zarządzaniu przy niektórych środkach lub jeżeli państwa członkowskie
przedstawią należyte uzasadnienie, Komisja stosuje inne okresy płatności, niż te określone w ust. 2 i 3, lub mniejsze
zmniejszenie, bądź też wcale nie stosuje zmniejszenia.
5.
Kontrole przestrzegania terminu płatności przeprowadza się raz w każdym roku budżetowym w odniesieniu do
wydatków poniesionych do dnia 15 października.
Wszelkie przekroczenia terminu płatności są brane pod uwagę w decyzji w sprawie rozliczenia rachunków, o której
mowa w art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013.
6.
Zmniejszenia, o których mowa w niniejszym artykule, stosuje się bez uszczerbku dla późniejszych decyzji
w sprawie rozliczenia zgodności, o których mowa w art. 52 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013.
(*) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 908/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. ustanawiające zasady
dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do
agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, przepisów dotyczących
kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości (Dz.U. L 255 z 28.8.2014, s. 59).”;
3) w art. 11 ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:
„W odniesieniu do operacji, dla których termin operacyjny nie został określony w sektorowym prawodawstwie
rolnym, mającym zastosowanie kursem walutowym jest przedostatni kurs walutowy ustalony przez Europejski Bank
Centralny przed ostatnim miesiącem okresu, za który deklaruje się wydatki lub dochody przeznaczone na określony
cel.”.
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Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 26 kwietnia 2018 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący
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ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/968
z dnia 30 kwietnia 2018 r.
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 w odniesieniu
do ocen ryzyka związanych z inwazyjnymi gatunkami obcymi
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r.
w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych
gatunków obcych (1), w szczególności jego art. 5 ust. 3,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Komisja przyjęła, zgodnie z art. 4 rozporządzenia (UE) nr 1143/2014, wykaz inwazyjnych gatunków obcych
stwarzających zagrożenie dla Unii („wykaz unijny”), który będzie regularnie aktualizowany. Warunkiem wstępnym
włączania nowych gatunków do wykazu unijnego jest przeprowadzenie oceny ryzyka („ocena ryzyka”), o której
mowa w art. 5 wspomnianego rozporządzenia. W art. 5 ust. 1 lit. a)–h) rozporządzenia (UE) nr 1143/2014
określono wspólne elementy („wspólne elementy”), które należy uwzględnić w ocenie ryzyka.

(2)

Państwa członkowskie mogą, zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1143/2014, składać wnioski
o dodanie inwazyjnych gatunków obcych do wykazu unijnego. Do wniosku należy dołączyć ocenę ryzyka.
Istnieje już szereg metod i protokołów przeprowadzania oceny ryzyka stosowanych i przestrzeganych
w środowisku naukowym w dziedzinie inwazji biologicznych. Należy uznać wartość i solidny naukowy charakter
tego rodzaju metod i protokołów. W celu zapewnienia skutecznego wykorzystania istniejącej wiedzy na potrzeby
przygotowania oceny ryzyka należy przyjąć wszelkie metody lub protokoły, w których uwzględniono wspólne
elementy. Jednak aby zapewnić, by wszystkie decyzje dotyczące dopisania gatunków do wykazu opierały się na
ocenie ryzyka o podobnie wysokiej jakości i solidności oraz dostarczyć osobom oceniającym ryzyko wytyczne
dotyczące tego, jak zagwarantować właściwe uwzględnianie wspólnych elementów, konieczne jest sporządzenie
szczegółowego opisu tych elementów oraz metodyki, którą należy stosować podczas oceny ryzyka oraz z którą
powinny być zgodne istniejące metody i protokoły.

(3)

Aby ocena ryzyka mogła wspierać proces decyzyjny na szczeblu UE, powinna być ona istotna dla Unii jako
całości, z wyłączeniem regionów najbardziej oddalonych („obszar objęty oceną ryzyka”).

(4)

Aby ocena ryzyka stanowiła wiarygodną podstawę naukową oraz solidny dowód naukowy na potrzeby
wspierania procesu decyzyjnego, wszelkie zawarte w niej informacje, w tym dotyczące zdolności gatunku do
zadomowienia i rozprzestrzeniania się w środowisku zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (UE)
nr 1143/2014, należy poprzeć możliwie najlepszymi dostępnymi dowodami naukowymi. Kwestię tę należy
uwzględnić w metodyce, która ma być stosowana przy ocenie ryzyka.

(5)

Inwazyjne gatunki obce stanowią poważne zagrożenie dla środowiska, przy czym nie wszystkie gatunki zostały
zbadane w wystarczająco dobrym stopniu. W przypadkach, gdy dany gatunek nie występuje na obszarze objętym
oceną ryzyka lub występuje jedynie w niewielkiej liczbie, wiedza na jego temat może być niedostępna lub
niepełna. Do czasu zdobycia pełnej wiedzy gatunek może zdążyć zadomowić się lub rozprzestrzenić na obszarze
objętym oceną ryzyka. W związku z powyższym w ocenie ryzyka należy wyjaśnić tego rodzaju braki w wiedzy
i informacjach oraz poruszyć kwestię wysokiego poziomu niepewności co do skutków zadomowienia lub
rozprzestrzenienia się danego gatunku.

(6)

Żeby ocena ryzyka mogła stanowić solidną podstawę dla wspierania procesu decyzyjnego, powinna ona podlegać
rygorystycznej kontroli jakości,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Zastosowanie wspólnych elementów
Szczegółowy opis zastosowania wspólnych elementów, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a)–h) rozporządzenia (UE)
nr 1143/2014 („wspólne elementy”), zawarto w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
(1) Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 35.
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Artykuł 2
Metodyka stosowana w ocenie ryzyka
1.
Ocena ryzyka zawiera wspólne elementy określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia oraz jest zgodna
z metodyką określoną w niniejszym artykule. Ocena ryzyka może opierać na dowolnym protokole lub metodzie, jeżeli
spełnione są wszystkie wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu oraz rozporządzeniu (UE) nr 1143/2014.
2.
Ocena ryzyka obejmuje terytorium Unii z wyłączeniem regionów najbardziej oddalonych („obszar objęty oceną
ryzyka”).
3.
Ocena ryzyka opiera się na najbardziej wiarygodnych dostępnych danych naukowych, w tym na najnowszych
wynikach międzynarodowych badań, popartych odniesieniami do publikacji naukowych poddanych wzajemnej
weryfikacji. W przypadku braku publikacji naukowych poddanych wzajemnej weryfikacji lub gdy informacje z takich
publikacjach są niewystarczające, lub w celu uzupełnienia zgromadzonych informacji, dowodami naukowymi mogą być
również inne publikacje, ekspertyzy, informacje zgromadzone przez organy państw członkowskich, oficjalne powiado
mienia i informacje z baz danych, w tym informacje zgromadzone w ramach nauki obywatelskiej. Wszystkie źródła
muszą być potwierdzone oraz wskazane w odesłaniach.
4.
Zastosowana metoda lub zastosowany protokół muszą umożliwiać przeprowadzenie oceny ryzyka nawet
w przypadku braku informacji o określonym gatunku lub gdy informacje o nim są niewystarczające. W przypadku
braku informacji należy wyraźnie zaznaczyć ten fakt w ocenie ryzyka, aby żadne pytanie z oceny ryzyka nie pozostało
bez odpowiedzi.
5.
Każda odpowiedź podana w ocenie ryzyka zawiera ocenę poziomu niepewności lub ufności w związku z danym
pytaniem, odzwierciedlającą prawdopodobieństwo, że informacje wymagane do udzielenia odpowiedzi są niedostępne
albo niewystarczające lub że dostępne informacje są sprzeczne. Ocena poziomu niepewności lub ufności dołączona do
odpowiedzi jest oparta na udokumentowanej metodzie lub udokumentowanym protokole. Ocena ryzyka zawiera
odesłanie do tej udokumentowanej metody lub udokumentowanego protokołu.
6.
Ocena ryzyka zawiera podsumowanie zawartych w niej poszczególnych elementów składowych oraz wniosek
ogólny, sformułowany w jasny i spójny sposób.
7.
Proces kontroli jakości stanowi integralną część oceny ryzyka i obejmuje co najmniej weryfikację oceny ryzyka
dokonaną przez dwóch weryfikatorów przeprowadzających wzajemną ocenę. Ocena ryzyka zawiera opis procesu
kontroli jakości.
8.
Autor lub autorzy oceny ryzyka oraz weryfikatorzy przeprowadzający wzajemną ocenę są niezależni i posiadają
specjalistyczną wiedzę naukową.
9.
Autor lub autorzy oceny ryzyka oraz weryfikatorzy przeprowadzający wzajemną ocenę nie są związani z tą samą
instytucją.
Artykuł 3
Wejście w życie
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 30 kwietnia 2018 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
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Artykuł 5 ust. 1 lit. a) – opis ga 1. Opis gatunku powinien zawierać wystarczające informacje w celu zapewnienia
zrozumienia tożsamości gatunku bez konieczności odnoszenia się do dodatkowej
tunku zawierający jego tożsamość
dokumentacji.
taksonomiczną oraz jego historię,
naturalny i potencjalny zasięg
2. Zakres oceny ryzyka powinien być jasno określony. Chociaż co do zasady dla każ
dego gatunku należy sporządzić jedną ocenę ryzyka, w niektórych przypadkach
uzasadnione może być przygotowanie jednej oceny ryzyka dotyczącej więcej niż
jednego gatunku (np. gatunki należące do tego samego rodzaju o porównywalnych
lub identycznych cechach i oddziaływaniu). Należy jasno określić, czy ocena ry
zyka dotyczy więcej niż jednego gatunku lub czy wyłącza bądź obejmuje tylko nie
które podgatunki, niższe taksony, hybrydy, odmiany lub rasy (a jeżeli tak jest, na
leży określić te podgatunki, niższe taksony, hybrydy, odmiany lub rasy). Każdy taki
wybór musi być odpowiednio uzasadniony.
3. Opis tożsamości taksonomicznej gatunku powinien zawierać wszystkie wymie
nione niżej elementy:
— rodzina taksonomiczna, rząd taksonomiczny i klasa taksonomiczna, do któ
rych należy dany gatunek,
— obecna nazwa systematyczna gatunku i autor nazwy,
— wykaz najczęstszych synonimów obecnej nazwy systematycznej,
— nazwy stosowane w handlu,
— wykaz najczęściej występujących podgatunków, niższych taksonów, hybryd,
odmian lub ras,
— informacje o istnieniu innych gatunków, które wyglądają bardzo podobnie:
— inne gatunki obce o podobnych cechach inwazyjnych, których nie należy
wykorzystywać jako gatunków zastępczych (w tym przypadku można roz
ważyć przygotowanie łącznej oceny ryzyka dla więcej niż jednego gatunku,
por. pkt 2),
— inne gatunki obce nieposiadające podobnych cech inwazyjnych, które mogą
zostać wykorzystane jako potencjalne gatunki zastępcze,
— gatunki rodzime w celu uniknięcia potencjalnej błędnej identyfikacji i nie
właściwego ukierunkowania środków.
4. Opis historii gatunku powinien obejmować historię inwazji gatunku, w tym infor
macje o krajach dotkniętych inwazją (na obszarze objętym oceną ryzyka i na in
nych obszarach w stosownych przypadkach) oraz określenie ram czasowych
pierwszych obserwacji, zadomowienia się i rozprzestrzeniania gatunku.
5. Opis naturalnego i potencjalnego zasięgu gatunku powinien zawierać określenie
kontynentu lub części kontynentu, strefy klimatycznej i siedliska, w których gatu
nek ten występuje naturalnie. W stosownych przypadkach należy wskazać, czy ga
tunek może naturalnie rozprzestrzenić się na obszar objęty oceną ryzyka.

Artykuł 5 ust. 1 lit. b) – opis 1. Opis wzorców rozmnażania i rozprzestrzeniania się powinien zawierać elementy
historii życia i cech behawioralnych gatunku, które mogą wyjaśniać jego zdolność
wzorców i dynamiki jego rozmna
do zadomowienia i rozprzestrzeniania się, takie jak strategia rozmnażania lub
żania i rozprzestrzeniania się,
wzrostu, zdolność do rozprzestrzeniania się, średnie trwanie życia, wymogi środo
włącznie z oceną, czy istnieją ku
temu odpowiednie warunki środo
wiskowe i klimatyczne, cechy szczególne lub ogólne oraz inne istotne dostępne in
wiskowe
formacje.
2. Opis wzorców i dynamiki rozmnażania powinien zawierać wszystkie wymienione
niżej elementy:
— lista i opis mechanizmów rozmnażania się gatunku,
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— ocena, czy na obszarze objętym oceną ryzyka istnieją odpowiednie warunki
środowiskowe do rozmnażania się gatunku,
— określenie presji propagul gatunku (np. liczba gamet, nasion, jaj lub diaspor,
liczba cykli rozrodczych w ciągu roku) dla każdego z opisanych mechanizmów
rozmnażania się w stosunku do warunków środowiskowych na obszarze obję
tym oceną ryzyka.
3. Opis wzorców i dynamiki rozprzestrzeniania się powinien zawierać wszystkie wy
mienione niżej elementy:
— lista i opis mechanizmów rozprzestrzeniania się gatunku,
— ocena, czy na obszarze objętym oceną ryzyka istnieją odpowiednie warunki
środowiskowe do rozprzestrzeniania się gatunku,
— wskazanie szybkości każdego z opisanych mechanizmów rozprzestrzeniania
się w odniesieniu do warunków środowiskowych na obszarze objętym oceną
ryzyka.

Artykuł 5 ust. 1 lit. c) – opis po 1. Należy uwzględnić wszystkie istotne drogi wprowadzania i rozprzestrzeniania.
tencjalnych dróg wprowadzania
W tym względzie podstawą powinna być klasyfikacja dróg opracowana w Konwen
cji o różnorodności biologicznej (1).
i rozprzestrzeniania, zamierzonego
i niezamierzonego, obejmujących –
w stosownych przypadkach – to 2. Opis zamierzonych dróg wprowadzania powinien zawierać wszystkie wymienione
niżej elementy:
wary, z którymi dany gatunek jest
zazwyczaj powiązany
— lista i opis dróg wraz ze wskazaniem ich znaczenia i związanego z nimi ryzyka
(np. prawdopodobieństwo wprowadzenia gatunku przez te drogi na obszar ob
jęty oceną ryzyka; prawdopodobieństwo przeżycia, rozmnażania się lub
wzrostu podczas transportu i przechowywania; zdolność i prawdopodobień
stwo przeniesienia się z opisanych dróg do odpowiedniego siedliska lub gospo
darza), w tym, w miarę możliwości, szczegółowe informacje na temat konkret
nych punktów początkowych i końcowych tych dróg,
— określenie presji propagul (np. szacunkowa ilość lub liczba osobników albo
częstotliwość przechodzenia przez te drogi), w tym prawdopodobieństwo po
nownej inwazji po eliminacji.
3. Opis niezamierzonych dróg wprowadzania powinien zawierać wszystkie wymie
nione niżej elementy:
— lista i opis dróg wraz ze wskazaniem ich znaczenia i związanego z nimi ryzyka
(np. prawdopodobieństwo wprowadzenia poprzez te drogi na obszar objęty
oceną ryzyka; prawdopodobieństwo przeżycia, rozmnażania się lub wzrostu
podczas transportu i przechowywania; prawdopodobieństwo niewykrycia
w punkcie wprowadzenia; zdolność i prawdopodobieństwo przeniesienia się
z opisanych dróg do odpowiedniego siedliska lub gospodarza), w tym, w miarę
możliwości, szczegółowe informacje na temat konkretnych punktów początko
wych i końcowych tych dróg,
— określenie presji propagul (np. szacunkowa ilość lub liczba osobników albo
częstotliwość przechodzenia przez te drogi), w tym prawdopodobieństwo po
nownej inwazji po eliminacji.
4. Opis towarów, z którymi wprowadzenie gatunku jest zazwyczaj powiązane, powi
nien zawierać listę i opis towarów wraz ze wskazaniem związanego z nimi ryzyka
(np. wielkość przepływów handlowych; prawdopodobieństwo zanieczyszczenia to
waru lub działania jako wektor).

(1) UNEP/CBD/SBSTTA/18/9/Add.1. – Odniesienia do klasyfikacji dróg opracowanej w Konwencji o różnorodności biologicznej należy
rozumieć jako odniesienia do ostatniej zmienionej wersji tej klasyfikacji.
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5. Opis zamierzonych dróg rozprzestrzeniania powinien zawierać wszystkie wymie
nione niżej elementy:
— lista i opis dróg wraz ze wskazaniem ich znaczenia i związanego z nimi ryzyka
(np. prawdopodobieństwo rozprzestrzenienia się poprzez te drogi na obszar
objęty oceną ryzyka; prawdopodobieństwo przeżycia, rozmnażania się lub
wzrostu podczas transportu i przechowywania; zdolność i prawdopodobień
stwo przeniesienia się z opisanych dróg do odpowiedniego siedliska lub gospo
darza), w tym, w miarę możliwości, szczegółowe informacje na temat konkret
nych punktów początkowych i końcowych tych dróg,
— określenie presji propagul (np. szacunkowa ilość lub liczba osobników albo
częstotliwość przechodzenia przez te drogi), w tym prawdopodobieństwo po
nownej inwazji po eliminacji.
6. Opis niezamierzonych dróg rozprzestrzeniania powinien zawierać wszystkie wy
mienione niżej elementy:
— lista i opis dróg wraz ze wskazaniem ich znaczenia i związanego z nimi ryzyka
(np. prawdopodobieństwo rozprzestrzenienia się poprzez te drogi na obszar
objęty oceną ryzyka; prawdopodobieństwo przeżycia, rozmnażania się lub
wzrostu podczas transportu i przechowywania; łatwość wykrycia; zdolność
i prawdopodobieństwo przeniesienia się z opisanych dróg do odpowiedniego
siedliska lub gospodarza), w tym, w miarę możliwości, szczegółowe informacje
na temat konkretnych punktów początkowych i końcowych tych dróg,
— określenie presji propagul (np. szacunkowa ilość lub liczba osobników albo
częstotliwość przechodzenia przez te drogi), w tym prawdopodobieństwo po
nownej inwazji po eliminacji.
7. Opis towarów, z którymi rozprzestrzenianie się gatunku jest zazwyczaj powiązane,
powinien zawierać listę i opis towarów wraz ze wskazaniem związanego z nimi
ryzyka (np. wielkość handlu; prawdopodobieństwo zanieczyszczenia towaru lub
działania jako wektor).

Artykuł 5 ust. 1 lit. d) – szczegó 1. Szczegółowa ocena powinna zapewnić wiedzę dotyczącą ryzyka wprowadzenia,
zadomowienia się i rozprzestrzenienia gatunku w odnośnych regionach biogeogra
łowa ocena ryzyka wprowadzenia,
ficznych na obszarze objętym oceną ryzyka oraz wyjaśnienie, w jaki sposób prze
zadomowienia się i rozprzestrzenie
nia w odpowiednich regionach bio
widywalne warunki zmiany klimatu wpłyną na to ryzyko.
geograficznych w obecnych warun
kach i w przewidywalnych 2. Szczegółowa ocena tego ryzyka nie musi obejmować pełnego zakresu symulacji
opartych na różnych scenariuszach zmiany klimatu, o ile zapewniona zostanie
warunkach zmiany klimatu
ocena prawdopodobnego wprowadzenia, zadomowienia się i rozprzestrzenienia
gatunku w średnich ramach czasowych (np. 30–50 lat) wraz z jasnym wyjaśnie
niem jej założeń.
3. Ryzyko, o którym mowa w pkt 1, można na przykład opisać w kategoriach „praw
dopodobieństwa” lub „poziomu”.

Artykuł 5 ust. 1 lit. e) – opis obec 1. Opis obecnego rozmieszczenia gatunku na obszarze objętym oceną ryzyka lub
w krajach sąsiadujących powinien zawierać wszystkie wymienione niżej elementy:
nego rozmieszczenia gatunku, za
wierający informacje, czy gatunek
— lista regionów biogeograficznych lub podregionów morskich na obszarze obję
ten występuje już w Unii lub w kra
tym oceną ryzyka, w których gatunek jest obecny i zadomowiony,
jach sąsiadujących, oraz prognozy
jego prawdopodobnego rozmie
— aktualny status zadomowienia gatunku w każdym państwie członkowskim
szczenia w przyszłości
oraz, w stosownych przypadkach, w krajach sąsiadujących.
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2. Prognoza prawdopodobnego przyszłego rozmieszczenia gatunku na obszarze ob
jętym oceną ryzyka lub w krajach sąsiadujących powinna zawierać wszystkie wy
mienione niżej elementy:
— lista regionów biogeograficznych lub podregionów morskich na obszarze obję
tym oceną ryzyka, w których gatunek mógłby się zadomowić, w szczególności
w przewidywalnych warunkach zmiany klimatu,
— lista państw członkowskich oraz, w stosownych przypadkach, krajów sąsiadują
cych, w których gatunek mógłby się zadomowić, w szczególności w przewidy
walnych warunkach zmiany klimatu.
Artykuł 5 ust. 1 lit. f) – opis nie 1. W opisie należy dokonać rozróżnienia pomiędzy znanym i potencjalnym przy
pożądanego oddziaływania na róż
szłym oddziaływaniem na różnorodność biologiczną i powiązane usługi ekosyste
norodność biologiczną i powiązane
mowe. Znane oddziaływanie powinno się opisywać w odniesieniu do obszaru ob
usługi ekosystemowe, włącznie z od
jętego oceną ryzyka oraz, w stosownych przypadkach, w odniesieniu do państw
działywaniem na gatunki rodzime,
trzecich (np. o podobnych warunkach ekoklimatycznych). Potencjalne przyszłe od
działywanie powinno się oceniać wyłącznie w odniesieniu do obszaru objętego
tereny chronione, siedliska zagro
oceną ryzyka.
żone, jak również na zdrowie ludz
kie, bezpieczeństwo i na gospo 2. Opis znanego oddziaływania oraz ocena potencjalnego przyszłego oddziaływania
darkę; częścią opisu jest ocena
powinny opierać się na najlepszych dostępnych dowodach ilościowych lub jakoś
potencjalnego przyszłego oddziały
ciowych. Należy ocenić wielkość oddziaływania, przypisując jej punkty lub w inny
wania z uwzględnieniem dostępnej
sposób ją klasyfikując. Stosowany system punktacji lub klasyfikacji oddziaływania
wiedzy naukowej
powinien zawierać odniesienie do publikacji bazowej.
3. Opis znanego oddziaływania oraz ocena potencjalnego przyszłego oddziaływania
na różnorodność biologiczną powinny odnosić się do wszystkich wymienionych
niżej elementów:
— różne regiony biogeograficzne lub podregiony morskie, w których gatunek
mógłby się zadomowić,
— gatunki rodzime objęte oddziaływaniem, w tym gatunki wpisane do czerwo
nego wykazu i gatunki wymienione w załącznikach do dyrektywy Rady
92/43/EWG (2) oraz gatunki objęte dyrektywą Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/147/WE (3),
— siedliska objęte oddziaływaniem, w tym siedliska wpisane do czerwonego wy
kazu i siedliska wymienione w załącznikach do dyrektywy 92/43/EWG,
— tereny chronione objęte oddziaływaniem,
— właściwości chemiczne, fizyczne lub strukturalne oraz funkcjonowanie ekosys
temów objęte oddziaływaniem,
— objęty oddziaływaniem stan ekologiczny ekosystemów wodnych lub stan śro
dowiska wód morskich.
4. Opis znanego oddziaływania oraz ocena potencjalnego przyszłego oddziaływania
na powiązane usługi ekosystemowe powinny odnosić się do wszystkich wymienio
nych niżej elementów:
— usługi zaopatrzeniowe,
— usługi regulacyjne,
— usługi kulturalne.
5. Opis znanego oddziaływania oraz ocena potencjalnego przyszłego oddziaływania
na zdrowie ludzkie, bezpieczeństwo i gospodarkę powinny obejmować, w stosow
nych przypadkach, informacje na temat:
— chorób, alergii lub innych oddziaływań na ludzi, które mogą być spowodo
wane bezpośrednio lub pośrednio przez dany gatunek,
— szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio przez dany gatunek, mają
cych wpływ na bezpieczeństwo ludzi, mienia lub infrastruktury,
— bezpośrednich lub pośrednich zakłóceń lub innych konsekwencji dla działal
ności gospodarczej lub społecznej spowodowanych obecnością danego ga
tunku.

(2) Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
(Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).
(3) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa
(Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7).
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Artykuł 5 ust. 1 lit. g) – ocena po 1. Ocena, w kategoriach pieniężnych lub innych, potencjalnych kosztów szkód w za
tencjalnych kosztów szkód
kresie różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych powinna zawierać opis
tych kosztów w ujęciu ilościowym lub jakościowym, w zależności od dostępnych
informacji. Jeżeli dostępne informacje nie są wystarczające, by ocenić koszty w od
niesieniu do całego obszaru objętego oceną ryzyka, należy wykorzystać dane ja
kościowe lub różne studia przypadków z całej Unii Europejskiej bądź z państw
trzecich, o ile są one dostępne.
2. Ocena potencjalnych kosztów szkód dla zdrowia ludzkiego, bezpieczeństwa i gos
podarki powinna zawierać opis tych kosztów w ujęciu ilościowym lub jakościo
wym, w zależności od dostępnych informacji. Jeżeli dostępne informacje nie są
wystarczające, by ocenić koszty w odniesieniu do całego obszaru objętego oceną
ryzyka, należy wykorzystać dane jakościowe lub różne studia przypadków z całej
Unii Europejskiej bądź z państw trzecich, o ile są one dostępne.
Artykuł 5 ust. 1 lit. h) – opis zna 1. Opis znanych sposobów wykorzystywania danego gatunku powinien obejmować
nych sposobów wykorzystywania
listę i opis znanych sposobów wykorzystywania w Unii Europejskiej oraz, w sto
danego gatunku i płynących z nich
sownych przypadkach, w innych regionach.
korzyści społecznych i gospodar 2. Opis korzyści społecznych i gospodarczych płynących ze znanych sposobów wy
czych
korzystywania danego gatunku powinien zawierać opis znaczenia dla środowiska,
społeczeństwa i gospodarki każdego z tych sposobów wykorzystywania oraz
wskazanie powiązanych beneficjentów, w ujęciu ilościowym lub jakościowym,
w zależności od dostępnych informacji. Jeżeli dostępne informacje nie są wystar
czające, by opisać te korzyści w odniesieniu do całego obszaru objętego oceną ry
zyka, należy wykorzystać dane jakościowe lub różne studia przypadków z całej
Unii Europejskiej bądź z państw trzecich, o ile są one dostępne.
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/969
z dnia 9 lipca 2018 r.
zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001
w odniesieniu do wymogów dotyczących usuwania materiału szczególnego ryzyka pochodzącego
z małych przeżuwaczy
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające
zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (1),
w szczególności jego art. 23 akapit pierwszy,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 999/2001 ustanowiono zasady dotyczące zapobiegania pasażowalnym gąbczastym
encefalopatiom (TSE) u zwierząt oraz kontroli i zwalczania tychże encefalopatii. Rozporządzenie to ma
zastosowanie do produkcji oraz wprowadzania do obrotu żywych zwierząt i produktów pochodzenia
zwierzęcego, a w pewnych określonych przypadkach – do ich wywozu.

(2)

W rozporządzeniu (WE) nr 999/2001 zdefiniowano materiał szczególnego ryzyka jako tkanki wymienione
w załączniku V do tego rozporządzenia. Wspomniane rozporządzenie stanowi, że materiał szczególnego ryzyka
należy usunąć i zlikwidować zgodnie z załącznikiem V do tego rozporządzenia i rozporządzeniem (WE)
nr 1069/2009 (2). Usuwanie materiału szczególnego ryzyka ma na celu eliminację ryzyka związanego z BSE
u bydła, owiec i kóz. W pkt 1 lit. b) załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 wymieniono rodzaje
materiału szczególnego ryzyka w odniesieniu do owiec i kóz.

(3)

Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) dotyczące BSE, określone w rozdziale 11.4 Kodeksu
zdrowia zwierząt lądowych OIE (3), dotyczą czynnika chorobotwórczego BSE jedynie u bydła. Zatem
w odniesieniu do owiec i kóz OIE nie określiła, jakie tkanki nie powinny być przedmiotem obrotu ze względu na
ryzyko związane z BSE.

(4)

W dokumencie strategicznym Komisji w sprawie TSE na lata 2010–2015 (4) przewiduje się możliwość dokonania
przeglądu obecnego wykazu rodzajów materiału szczególnego ryzyka w oparciu o dowody naukowe i z uwzględ
nieniem rozwoju sytuacji epidemiologicznej w odniesieniu do BSE. Sytuacja epidemiologiczna w odniesieniu do
BSE w Unii znacznie się poprawiła. W 2016 r. odnotowano w Unii pięć przypadków BSE u bydła w stosunku do
2 166 przypadków odnotowanych w 2001 r. Taka poprawa sytuacji w zakresie BSE w Unii znajduje odzwier
ciedlenie w fakcie, że 24 państwa członkowskie i dwa regiony państwa członkowskiego są obecnie uznawane za
państwa o nieznacznym ryzyku wystąpienia BSE zgodnie z decyzją Komisji 2007/453/WE (5), na podstawie
statusu BSE uznanego przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE).

(5)

Jeżeli chodzi o materiał szczególnego ryzyka pochodzący z małych przeżuwaczy, w dokumencie strategicznym
Komisji w sprawie TSE na lata 2010–2015 wspomniano o przeprowadzanej wówczas ocenie zasadności obowią
zywania wykazu materiału szczególnego ryzyka u małych przeżuwaczy. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa
Żywności (EFSA) opublikował tę ocenę ryzyka w dniu 2 grudnia 2010 r. w ramach opinii naukowej dotyczącej
zakaźności BSE/TSE w tkankach małych przeżuwaczy („opinia EFSA z 2010 r.”) (6). W opinii tej EFSA
oszacowała, że liczba małych przeżuwaczy zakażonych BSE i mogących dostać się do łańcucha żywnościowego
każdego roku w Unii jest bardzo mała, i potwierdziła, że szacunki te przemawiają przeciwko możliwości
występowania rozległej epidemii BSE w populacji małych przeżuwaczy w Unii. Wniosek EFSA jest zasadny dla
całej Unii, niezależnie od statusu BSE państw członkowskich.

(1) Dz.U. L 147 z 31.5.2001, s. 1.
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne
dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie
(WE) nr 1774/2002 (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 1).
(3) http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_bse.htm.
(4) Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady – Druga mapa drogowa dla TSE – Dokument strategiczny w sprawie pasażo
walnych encefalopatii gąbczastych na lata 2010–2015; COM(2010) 384 final.
(5) Decyzja Komisji 2007/453/WE z dnia 29 czerwca 2007 r. ustanawiająca status BSE państw członkowskich i krajów trzecich lub ich
regionów zgodnie z ryzykiem wystąpienia BSE (Dz.U. L 172 z 30.6.2007, s. 84).
(6) Dziennik EFSA 2010; 8(12):1875 [92 s.].
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(6)

Jak wspomniano we wspólnej opinii naukowej w sprawie możliwego związku epidemiologicznego lub moleku
larnego między TSE u zwierząt i ludzi, przyjętej przez EFSA i Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli
Chorób w dniu 9 grudnia 2010 r. (1), na całym świecie zgłoszono jedynie dwa przypadki wystąpienia BSE
w warunkach naturalnych u kóz, a w odniesieniu do owiec nie zgłoszono żadnego przypadku wystąpienia BSE
w warunkach naturalnych. Wspomniane dwa przypadki naturalnego wystąpienia BSE wykryto u kóz urodzonych
przed wprowadzeniem zakazu skarmiania zwierząt gospodarskich przetworzonym białkiem zwierzęcym,
w czasie największego natężenia epidemii BSE u bydła.

(7)

W dniu 5 sierpnia 2015 r. EFSA opublikowała opinię naukową w sprawie wniosku o ocenę publikacji naukowej
dotyczącej potencjału zoonotycznego prionów trzęsawki owiec („opinia EFSA z 2015 r.”) (2). W opinii tej EFSA
stwierdziła, że nie ma dowodów na związek przyczynowy między trzęsawką a ludzkimi TSE, i potwierdziła, że
jedynym czynnikiem chorobotwórczym TSE, którego zoonotyczny charakter został wykazany, jest klasyczny
czynnik chorobotwórczy BSE. EFSA podkreśliła ponadto, że nie ma dowodów epidemiologicznych sugerujących,
że trzęsawka jest chorobą odzwierzęcą. W szczególności wskazuje na to sporadyczna zachorowalność ludzi na
chorobę Creutzfeldta-Jakoba zarówno w krajach o nieznacznym występowaniu trzęsawki, jak i w krajach, gdzie
choroba ta występuje często.

(8)

Należy zatem zmienić dotychczasowe wymogi dotyczące usuwania materiału szczególnego ryzyka u małych
przeżuwaczy, tak aby za materiał szczególnego ryzyka uznawać jedynie tkanki charakteryzujące się najwyższym
poziomem zakaźności BSE u zakażonych małych przeżuwaczy. Zgodnie z opinią EFSA z 2010 r. dane ekspery
mentalne wskazują, że u owiec zarażonych BSE największą zakaźność wykazują mózg i rdzeń kręgowy.

(9)

Jako że w praktyce trudno jest uniknąć zanieczyszczenia kości czaszki tkanką mózgową, czaszka owiec i kóz
w wieku powyżej 12 miesięcy lub owiec i kóz, które mają stały siekacz wyrżnięty z dziąsła, powinna nadal
stanowić materiał szczególnego ryzyka zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia (WE) nr 999/2001.

(10)

Zatem za materiał szczególnego ryzyka u owiec i kóz należy uznawać jedynie czaszkę, w tym mózg i oczy, oraz
rdzeń kręgowy zwierząt w wieku powyżej 12 miesięcy lub takich, które mają stały siekacz wyrżnięty z dziąsła.

(11)

Ze względu na specyfikę chowu owiec i kóz rzadko daje się określić dokładną datę urodzenia tych zwierząt,
a zatem informacja ta nie jest włączana do rejestru gospodarstwa wymaganego zgodnie z rozporządzeniem Rady
(WE) nr 21/2004 (3). Z tego powodu wymaga się obecnie usunięcia mózgu, czaszki i oczu u owiec i kóz, jeżeli
zwierzęta te mają powyżej 12 miesięcy lub mają stały siekacz wyrżnięty z dziąsła.

(12)

Ocena wieku owiec i kóz na podstawie uzębienia daje jedynie wynik przybliżony, ponieważ data wyrżnięcia się
pierwszego stałego siekacza u poszczególnych owiec lub kóz może się różnić o kilka miesięcy. Inne metody
pozwalające stwierdzić, czy owce i kozy wysyłane do uboju są w wieku powyżej 12 miesięcy, mogą dać
równoważny poziom gwarancji co do wieku zwierzęcia. Jako że takie metody mogą zależeć od specyfiki
krajowych praktyk uboju owiec i kóz, wiarygodność takich metod powinien ocenić właściwy organ państwa
członkowskiego uboju. Należy zatem zmienić pkt 1 lit. b) załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 999/2001,
aby przewidzieć możliwość oszacowania, czy zwierzę ma powyżej 12 miesięcy, przy zastosowaniu metody
zatwierdzonej przez właściwy organ państwa członkowskiego uboju.

(13)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 999/2001.

(14)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt,
Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Pkt 1 lit. b) załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 otrzymuje brzmienie:
„b) w odniesieniu do owiec i kóz: czaszka, w tym mózg i oczy, oraz rdzeń kręgowy zwierząt w wieku powyżej
12 miesięcy lub które mają stały siekacz wyrżnięty z dziąsła, lub zwierząt w wieku powyżej 12 miesięcy
oszacowanym według metody zatwierdzonej przez właściwy organ państwa członkowskiego uboju.”.
(1) Dziennik EFSA 2011; 9(1):1945 [111 s.].
(2) Dziennik EFSA 2015; 13(8):4197 [58 s.].
(3) Rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz oraz
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 i dyrektywy 92/102/EWG i 64/432/EWG (Dz.U. L 5 z 9.1.2004, s. 8).
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Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 9 lipca 2018 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący

10.7.2018
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DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2018/970
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
zmieniająca załączniki II, III i V do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1629
ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1629 z dnia 14 września 2016 r. ustanawiającą
wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej, zmieniającą dyrektywę 2009/100/WE i uchylającą dyrektywę
2006/87/WE (1), w szczególności jej art. 31 ust. 1, 3 i 4,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Dyrektywa 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2) zostaje uchylona ze skutkiem od dnia
7 października 2018 r. dyrektywą (UE) 2016/1629. W załączniku II do dyrektywy (UE) 2016/1629 określa się,
że wymaganiami technicznymi mającymi zastosowanie do jednostek pływających są wymagania określone
w normie ES-TRIN 2015/1.

(2)

Działania Unii w sektorze żeglugi śródlądowej powinny zmierzać do zapewnienia jednolitości w zakresie opraco
wywania wymogów technicznych dla statków żeglugi śródlądowej, które mają być stosowane w Unii.

(3)

Europejski Komitet ds. Opracowywania Norm w Żegludze Śródlądowej (CESNI) został utworzony dnia 3 czerwca
2015 r. w ramach Centralnej Komisji Żeglugi na Renie (CKŻR) w celu opracowywania norm technicznych
w odniesieniu do śródlądowych dróg wodnych w różnych dziedzinach, zwłaszcza w odniesieniu do jednostek
pływających, technologii informacyjnej i załóg.

(4)

Na posiedzeniu w dniu 6 lipca 2017 r. CESNI przyjęła nową europejską normę ustanawiającą wymogi techniczne
dla statków żeglugi śródlądowej, tj. normę ES-TRIN 2017/1 (3).

(5)

Norma ES-TRIN określa jednolite wymogi techniczne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa statków żeglugi
śródlądowej. Zawiera ona przepisy dotyczące: budowy statków żeglugi śródlądowej; ich wyposażenia i urządzeń;
specjalne przepisy dotyczące poszczególnych kategorii statków, takich jak statki pasażerskie, zestawy pchane
i kontenerowce; przepisy dotyczące wyposażenia automatycznych systemów identyfikacji statków; przepisy
dotyczące identyfikacji statków; wzór zaświadczeń oraz rejestru; przepisy przejściowe; jak również instrukcje
dotyczące stosowania normy technicznej.

(6)

CKŻR dokona zmian swoich ram prawnych (regulacji dotyczących inspekcji statków na Renie), aby uwzględnić
nową normę oraz nadać jej obowiązkowy status w ramach stosowania poprawionej Konwencji o żegludze na
Renie.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę (UE) 2016/1629.

(8)

W celu zapewnienia spójności zmienione przepisy powinny być transponowane i stosowane od tego samego
dnia, jaki przewidziano początkowo dla transpozycji i stosowania dyrektywy (UE) 2016/1629,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1
W dyrektywie (UE) 2016/1629 wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik II zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszej dyrektywy;
2) w załączniku III wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszej dyrektywy;
3) w załączniku V wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem III do niniejszej dyrektywy.
(1) Dz.U. L 252 z 16.9.2016, s. 118.
(2) Dyrektywa 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiająca wymagania techniczne dla statków
żeglugi śródlądowej i uchylająca dyrektywę Rady 82/714/EWG (Dz.U. L 389 z 30.12.2006, s. 1).
(3) Uchwała CESNI 2017-II-1.
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Artykuł 2
1.
Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do
wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 7 października 2018 r.; przepisy te stosuje się od tej daty.
Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.
Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie
towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa
członkowskie.
2.
Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych
w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.
Artykuł 3
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Artykuł 4
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 kwietnia 2018 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK II
MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH PO
ŚRÓDLĄDOWYCH DROGACH WODNYCH REJONÓW 1, 2, 3 i 4

Wymaganiami technicznymi mającymi zastosowanie do jednostek są wymagania określone w normie ES-TRIN 2017/1.”.
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ZAŁĄCZNIK II

W załączniku III do dyrektywy (UE) 2016/1629 wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wytrzymałość i stateczność
— Wzmocnienie konstrukcji i stateczność
— Świadectwo/poświadczenie zgodności wydane przez uznaną instytucję klasyfikacyjną”;
2) dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8. Urządzenia maszynowe
— Układy sterowania
— Wały napędowe i osprzęt
— Silniki napędowe, sprzęgła i osprzęt
— Występowanie dziobowego steru strumieniowego
— Instalacje zęzowe i gaśnicze
— Źródła zasilania awaryjnego i instalacje elektryczne
— Świadectwo/poświadczenie zgodności wydane przez uznaną instytucję klasyfikacyjną”.
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ZAŁĄCZNIK III

W załączniku V do dyrektywy (UE) 2016/1629 w art. 2.01 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:
1) lit. c) otrzymuje brzmienie:
„c) jednego eksperta ds. żeglugi posiadającego patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej, upoważniający
posiadacza do prowadzenia statku poddawanego inspekcji;”;
2) dodaje się lit. d) w brzmieniu:
„d) jednego eksperta ds. żeglugi tradycyjnej na potrzeby inspekcji tradycyjnych jednostek pływających.”.
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DECYZJE
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/971
z dnia 9 lipca 2018 r.
zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli
w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych
państwach członkowskich
(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 4460)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu
wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4,
uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootech
nicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami
w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 4,
uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy o wymaganiach
zdrowotnych dla zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia
zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (3), w szczególności jej art. 4 ust. 3,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Decyzją wykonawczą Komisji 2014/709/UE (4) ustanowiono środki kontroli w zakresie zdrowia zwierząt
w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, gdzie wystąpiły
potwierdzone przypadki tej choroby u świń domowych lub zdziczałych („zainteresowane państwa
członkowskie”). W częściach I–IV załącznika do tej decyzji wykonawczej wyznaczono i wymieniono niektóre
obszary zainteresowanych państw członkowskich w podziale według poziomu ryzyka na podstawie sytuacji
epidemiologicznej w odniesieniu do tej choroby. Załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE był
kilkakrotnie zmieniany w celu uwzględnienia zmian sytuacji epidemiologicznej w Unii w odniesieniu do afrykań
skiego pomoru świń, które należało odzwierciedlić w tym załączniku. Załącznik do decyzji wykonawczej
2014/709/UE został ostatnio zmieniony decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/950 (5) w następstwie
wystąpienia ognisk afrykańskiego pomoru świń u świń domowych w okręgach Tulcza i Satu Mare w Rumunii
i niektórych innych państwach członkowskich w czerwcu 2018 r.

(2)

Ryzyko rozprzestrzenienia się afrykańskiego pomoru świń wśród dzikich zwierząt jest związane z naturalnym
powolnym rozprzestrzenianiem się tej choroby w populacjach zdziczałych świń, jak też z ryzykiem w związku
z działalnością człowieka, o czym świadczy niedawny rozwój epidemiologiczny tej choroby w Unii i co zostało
udokumentowane przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w opinii naukowej panelu
ds. zdrowia i warunków hodowli zwierząt, opublikowanej w dniu 14 lipca 2015 r.; w sprawozdaniu naukowym
EFSA „Epidemiological analyses on African swine fever in the Baltic countries and Poland” (Analizy epidemiolo
giczne dotyczące afrykańskiego pomoru świń w krajach bałtyckich i Polsce), opublikowanym w dniu 23 marca
2017 r.; oraz w sprawozdaniu naukowym EFSA „Epidemiological analyses on African swine fever in the Baltic
countries and Poland” (Analizy epidemiologiczne dotyczące afrykańskiego pomoru świń w krajach bałtyckich
i Polsce), opublikowanym w dniu 7 listopada 2017 r. (6).

(3)

Od czasu przyjęcia decyzji wykonawczej (UE) 2018/950 wirus afrykańskiego pomoru świń rozprzestrzenił się
w Rumunii. W czerwcu i lipcu 2018 r. odnotowano ponad dwieście ognisk afrykańskiego pomoru świń u świń

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

Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13.
Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29.
Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11.
Decyzja wykonawcza Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt
w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylająca decyzję wykonawczą 2014/178/UE
(Dz.U. L 295 z 11.10.2014, s. 63).
(5) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/950 z dnia 3 lipca 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE
w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach
członkowskich (Dz.U. L 167 z 4.7.2018, s. 11).
(6) Dziennik EFSA 2015;13(7):4163; Dziennik EFSA 2017;15(3):4732; Dziennik EFSA 2017;15(11):5068.
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domowych w okręgu Tulcza w Rumunii. Ponadto w lipcu 2018 r. odnotowano kilka ognisk afrykańskiego
pomoru świń u świń domowych w okręgach Braiła i Konstanca w Rumunii. Te ogniska afrykańskiego pomoru
świń u świń domowych oznaczają wzrost poziomu ryzyka, który należy uwzględnić w załączniku do decyzji
wykonawczej 2014/709/UE. W wyniku wzmożonych działań podjętych przez Rumunię w celu kontroli przemie
szczania żywych świń, towarów pochodzących od świń, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz
innych produktów (poprzez które choroba może się dalej rozprzestrzeniać z obszarów dotkniętych afrykańskim
pomorem świń na obszary, na których nie zgłoszono wystąpienia afrykańskiego pomoru świń) w części III tego
załącznika należy wymienić obszar w Rumunii między rzeką Dunaj a wybrzeżem Rumunii od delty Dunaju do
miasta Konstanca. W związku z tym części wyżej wspomnianego obszaru wymienione wcześniej w części I tego
załącznika powinny zostać wymienione w jego części III.
(4)

Aby uwzględnić niedawne zmiany sytuacji epidemiologicznej w zakresie afrykańskiego pomoru świń w Unii oraz
aby proaktywnie zwalczać ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się tej choroby, w Rumunii należy wyznaczyć
nowe obszary podwyższonego ryzyka o odpowiedniej wielkości oraz uwzględnić je w wykazach znajdujących się
w załączniku do decyzji wykonawczej 2014/709/UE. Należy zatem odpowiednio zmienić wspomniany załącznik.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności
i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej
decyzji.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 lipca 2018 r.
W imieniu Komisji
Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji
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Załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE otrzymuje brzmienie:
„ZAŁĄCZNIK
CZĘŚĆ I

1. Republika Czeska
Następujące obszary w Republice Czeskiej:
— okres Uherské Hradiště,
— okres Kroměříž,
— okres Vsetín,
— katastrální území obcí v okrese Zlín:
— Bělov,
— Biskupice u Luhačovic,
— Bohuslavice nad Vláří,
— Brumov,
— Bylnice,
— Divnice,
— Dobrkovice,
— Dolní Lhota u Luhačovic,
— Drnovice u Valašských Klobouk,
— Halenkovice,
— Haluzice,
— Hrádek na Vlárské dráze,
— Hřivínův Újezd,
— Jestřabí nad Vláří,
— Kaňovice u Luhačovic,
— Kelníky,
— Kladná-Žilín,
— Kochavec,
— Komárov u Napajedel,
— Křekov,
— Lipina,
— Lipová u Slavičína,
— Ludkovice,
— Luhačovice,
— Machová,
— Mirošov u Valašských Klobouk,
— Mysločovice,
— Napajedla,
— Návojná,
— Nedašov,
— Nedašova Lhota,
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— 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. Estonia
Następujące obszary w Estonii:
— Hiiu maakond.
3. Węgry
Następujące obszary na Węgrzech:
— Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800,
651000, 651100, 651200, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700,
652800, 652900 és 653403 kódszámúvalamint 656100, 656200, 656300, 656400, 656701, 657010, 657100,
657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401,
658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100,
659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100,
660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Hajdú-Bihar megye 900850, 900860, 900930, 900950 és 903350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes
területe,
— 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,

L 174/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2018

— 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. Łotwa
Następujące obszary na Łotwie:
— 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. Litwa
Następujące obszary na Litwie:
— Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,
— Kazlų Rūdos savivaldybė,
— 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,
— Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių,
Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,
— Šakių rajono savivaldybė,
— Tauragės rajono savivaldybė,
— Telšių rajono savivaldybė.
6. Polska
Następujące obszary w Polsce:
w województwie warmińsko-mazurskim:
— gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,
— powiat gołdapski,
— powiat węgorzewski,
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— 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,
— gminy Bisztynek i Sępopol w powiecie bartoszyckim,
— gminy Barciany, Korsze i Srokowo w powiecie kętrzyńskim,
— gminy Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta i Kiwity w powiecie lidzbarskim,
— część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,
— gminy Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłęk i Tolkmicko w powiecie elbląskim,
— powiat miejski Elbląg;
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,
— gmina Kotuń 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 Wielany, 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, Mińsk Mazowiecki z miastem Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów,
Kałuszyn, Siennica i Stanisławów w powiecie mińskim,
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— gminy Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Miastków
Kościelny, Parysów, Pilawa, Sobolew, Trojanów, Wilga i Żelechów w powiecie garwolińskim,
— powiat kozienicki,
— gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,
— powiat żyrardowski,
— gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,
— gminy Białobrzegi, Promna, Stromiec i Wyśmierzyce w powiecie białobrzeskim,
— gminy Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew z miastem Sochaczew i Teresin w powiecie
sochaczewskim,
— gmina Policzna w powiecie zwoleńskim;
w województwie lubelskim:
— gminy Niemce, Garbów, Jastków, Konopnica, Wólka, Głusk w powiecie lubelskim,
— gminy Łęczna, Spiczyn, część gminy Ludwin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą
miejscowości Puchaczów i Dratów, a następnie przez drogę nr 820 do północnej granicy gminy w powiecie
łęczyńskim,
— gminy Grabowiec, Miączyn, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Komarów-Osada w powiecie zamojskim,
— gminy Trzeszczany, Werbkowice, Mircze, część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii
wyznaczonej przez drogę nr 74 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 i miasto Hrubieszów
w powiecie hrubieszowskim,
— gminy Abramów, Kamionka, Lubartów z miastem Lubartów, Serniki i część gminy Ostrów Lubelski położona na
południe od linii wyznaczonej przez drogę 821 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Ostrów
Lubelski, a następnie przez drogę łączącą miejscowości Ostrów Lubelski, Głębokie i Stary Uścimów do
wschodniej granicy gminy w powiecie lubartowskim,
— gminy Kłoczew, Ryki, Dęblin i Stężyca w powiecie ryckim,
— 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, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Izbica, Siennica Różana, Żółkiewka, część gminy
Fajsławice położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 i część gminy Łopiennik Górny
położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,
— gmina Tyszowce w powiecie tomaszowskim,
— powiat miejski Lublin.
7. Rumunia
Następujące obszary w Rumunii:
— Bihor county,
— Cluj county,
— Maramureș county,
— Galați county,
— Vrancea county,
— Brăila county (except Big Island of Brăila),
— Buzău county,
— Ialomița county (except Pond of Ialomita),
— Călărași county.
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1. Republika Czeska
Następujące obszary w Republice Czeskiej:
— katastrální území obcí v okrese Zlín:
— Bohuslavice u Zlína,
— Bratřejov u Vizovic,
— Březnice u Zlína,
— Březová u Zlína,
— Březůvky,
— Dešná u Zlína,
— Dolní Ves,
— Doubravy,
— Držková,
— Fryšták,
— Horní Lhota u Luhačovic,
— Horní Ves u Fryštáku,
— Hostišová,
— Hrobice na Moravě,
— Hvozdná,
— Chrastěšov,
— Jaroslavice u Zlína,
— Jasenná na Moravě,
— Karlovice u Zlína,
— Kašava,
— Klečůvka,
— Kostelec u Zlína,
— Kudlov,
— Kvítkovice u Otrokovic,
— Lhota u Zlína,
— Lhotka u Zlína,
— Lhotsko,
— Lípa nad Dřevnicí,
— Loučka I,
— Loučka II,
— Louky nad Dřevnicí,
— Lukov u Zlína,
— Lukoveček,
— Lutonina,
— Lužkovice,
— Malenovice u Zlína,
— Mladcová,
— Neubuz,
— Oldřichovice u Napajedel,
— Ostrata,
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— 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. Estonia
Następujące obszary w Estonii:
— Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).
3. Węgry
Następujące obszary na Węgrzech:
— 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.
4. Łotwa
Następujące obszary na Łotwie:
— Ādažu novads,
— Aglonas novads,
— Aizkraukles novads,
— Aknīstes novads,
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— Alojas novads,
— Alūksnes novads,
— Amatas novads,
— Apes novads,
— Auces novads,
— Babītes novads,
— Baldones novads,
— Baltinavas novads,
— Balvu novads,
— Bauskas novads,
— Beverīnas novads,
— Brocēnu novads,
— Burtnieku novads,
— Carnikavas novads,
— Cēsu novads,
— Cesvaines novads,
— Ciblas novads,
— Dagdas novads,
— Daugavpils novads,
— Dobeles novads,
— Dundagas novads,
— 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,
— Kandavas novads,
— Kārsavas novads,
— Ķeguma novads,
— Ķekavas novads,
— Kocēnu novads,
— Kokneses novads,
— Krāslavas novads,
— Krimuldas novads,
— Krustpils novads,

L 174/29

L 174/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2018

— Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Kurmāles, Padures, Pelču, Rumbas, Rendas, Kabiles,Snēpeles un Vārmes pagasts,
Kuldīgas pilsēta,
— Lielvārdes novads,
— Līgatnes novads,
— Limbažu novads,
— Līvānu novads,
— Lubānas novads,
— Ludzas novads,
— Madonas novads,
— Mālpils novads,
— Mārupes novads,
— Mazsalacas novads,
— Mērsraga novads,
— Naukšēnu novads,
— Neretas novads,
— Ogres novads,
— Olaines novads,
— Ozolnieku 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,
— Rugāju novads,
— Rundāles novads,
— Rūjienas novads,
— Salacgrīvas novads,
— Salas novads,
— Salaspils novads,
— Saldus novada Jaunlutriņu, Lutriņu, Šķēdes, Nīgrandes, Saldus, Jaunauces, Rubas, Vadakstes, Zaņas, Ezeres,
Pampāļu un Zirņu pagasts un Saldus pilsēta,
— Saulkrastu novads,
— Sējas novads,
— Siguldas novads,
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— 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 novads,
— Tukuma novads,
— Valkas novads,
— Varakļānu novads,
— Vārkavas novads,
— Vecpiebalgas novads,
— Vecumnieku novads,
— Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts,
Piltenes pilsēta,
— Viesītes novads,
— Viļakas novads,
— Viļānu novads,
— Zilupes novads.
5. Litwa
Następujące obszary na Litwie:
— Akmenės rajono savivaldybė: Naujosios Akmenės kaimiškoji, Kruopių, Naujosios Akmenės miesto, Papilės
seniūnijos,
— Alytaus miesto savivaldybė,
— Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Krokialaukio, Miroslavo, Nemunaičio, Punios ir Simno seniūnijos,
— Anykščių rajono savivaldybė,
— Birštono savivaldybė,
— Biržų miesto savivaldybė,
— Biržų rajono savivaldybė,
— Druskininkų savivaldybė,
— Elektrėnų savivaldybė,
— Ignalinos rajono savivaldybė,
— Jonavos rajono savivaldybė,
— Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto, Jurbarkų, seniūnijos,
— Kaišiadorių miesto savivaldybė,
— Kaišiadorių rajono savivaldybė,
— 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,
— Kėdainių rajono savivaldybė: Gudžiūnų, Surviliškio, Šėtos, Truskavos ir Vilainių seniūnijos,
— Kupiškio rajono savivaldybė,
— Marijampolės savivaldybė,
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— Molėtų rajono savivaldybė,
— Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių seniūnija, Linkuvos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 151 ir kelio
Nr. 211, ir Rozalimo seniūnija,
— Panevėžio rajono savivaldybė,
— Pasvalio rajono savivaldybė,
— Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų, Baisogalos, Pakalniškių, Radviliškio, Radviliškio miesto, Sidabravo,
Skėmių, Šeduvos miesto ir Tyrulių seniūnijos,
— Prienų miesto savivaldybė,
— Prienų rajono savivaldybė,
— Rokiškio rajono savivaldybė,
— Šalčininkų rajono savivaldybė,
— Šiaulių miesto savivaldybė,
— Šiaulių rajono savivaldybė,
— Širvintų rajono savivaldybė,
— Švenčionių rajono savivaldybė,
— Ukmergės rajono savivaldybė,
— Utenos rajono savivaldybė,
— Vilniaus miesto savivaldybė,
— Vilniaus rajono savivaldybė,
— Vilkaviškio rajono savivaldybė,
— Visagino savivaldybė,
— Zarasų rajono savivaldybė.
6. Polska
Następujące obszary w Polsce:
w województwie warmińsko-mazurskim:
— gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,
— powiat olecki,
— gminy Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58
w powiecie piskim,
— gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie, Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie
bartoszyckim,
— 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;
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, 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,
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— 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, Suchożebry, Mokobody, Mordy, Wodynie, część gminy Siedlce położona na północ od linii
wyznaczonej przez drogę nr 2 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy powiatu miejskiego Siedlce
i i następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 do przecięcia z ulicą Majową w miejscowości
Stok Lacki Folwark, ulicę Majową i ulicę Pałacową przez miejscowość Grubale do 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,
— gminy Latowicz i Sulejówek w powiecie mińskim,
— gmina Borowie w powiecie garwolińskim,
— powiat warszawski zachodni,
— powiat legionowski,
— powiat otwocki,
— powiat piaseczyński,
— powiat pruszkowski,
— gmina Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,
— gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,
— powiat miejski Siedlce,
— powiat miejski Warszawa;
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w województwie lubelskim:
— powiat radzyński,
— gminy Krzywda, Stanin, Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wojcieszków, Wola Mysłowska,
Trzebieszów, miasto Łuków 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,
a następnie na wschód i południe od linii stanowiącej granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 76
i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 76 biegnącą do zachodniej granicy gminy wiejskiej Łuków
w powiecie łukowskim,
— gmina Wyryki, część gminy Urszulin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 82, część gminy
Stary Brus położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 82 i część gminy wiejskiej Włodawa
położona na północ od granicy miasta Włodawa w powiecie włodawskim,
— gminy 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 Sosnowica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 819, a następnie drogę nr 820
biegnące od północnej granicy gminy do miejscowości Nowy Orzechów i na południe od drogi biegnącej
z miejscowości Nowy Orzechów w kierunku zachodnim do granicy gminy, 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, część gminy Firlej położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19
i część gminy Uścimów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy
gminy łączącą miejscowości Głębokie i Stary Uścimów i dalej w kierunku wschodnim do granicy gminy
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;
— część gminy Fajsławice położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 i część gminy Łopiennik
Górny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,
— gminy Milejów, Puchaczów, część gminy Ludwin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą
miejscowości Puchaczów i Dratów, a następnie przez drogę nr 820 do północnej granicy gminy i część gminy
Cyców położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 82 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę
nr 841 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 82 w miejscowości Wólka Cycowska
w powiecie łęczyńskim,
— gminy Uchanie, Horodło i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez
drogę nr 74 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 w powiecie hrubieszowskim,
— gminy Białopole, Dubienka, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź, Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem
Rejowiec Fabryczny i część gminy wiejskiej Chełm położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę
nr 812 biegnącą od zachodniej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie południową
granicę powiatu miejskiego Chełm do wschodniej granicy gminy w powiecie chełmskim.
7. Rumunia
Następujące obszary w Rumunii:
— Sălaj county.
CZĘŚĆ III

1. Łotwa
Następujące obszary na Łotwie:
— Jelgavas novada Jaunsvirlaukas, Valgundes, Kalnciema, Līvbērzes, pagasts,
— Ozolnieku novada Salgales pagasts,
— Saldus novada Novadnieku, Kursīšu un Zvārdes pagasts.

10.7.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 174/35

2. Litwa
Następujące obszary na Litwie:
— Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės ir Ventos seniūnijos,
— Alytaus rajono savivaldybė: Alovės, Butrimonių, Daugų, Pivašiūnų ir Raitininkų seniūnijos,
— 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,
— 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, Linkuvos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 151 ir kelio
Nr. 211, Lygumų, Pakruojo, Pašvitinio ir Žeimelio seniūnijos,
— Radviliškio rajono savivaldybė: Grinkiškio, Šaukoto ir Šiaulėnų seniūnijos,
— Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų Šiluvos, Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos
dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,
— Trakų rajono savivaldybė,
— Varėnos rajono savivaldybė.
3. Polska
Następujące obszary w Polsce:
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;
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
— gminy Mielnik i Nurzec-Stacja w powiecie siemiatyckim.
w województwie mazowieckim:
— gmina Nasielsk w powiecie nowodworskim,
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— gmina Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą
miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
— gmina Nowe Miasto w powiecie płońskim,
— gminy Domanice, Korczew, Paprotnia, Skórzec, Wiśniew, część gminy Siedlce położona na południe od linii
wyznaczonej przez drogę nr 2 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy powiatu miejskiego Siedlce
i następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 do przecięcia z ulicą Majową w miejscowości
Stok Lacki Folwark, ulicę Majową i ulicę Pałacową przez miejscowość Grubale do 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 w powiecie siedleckim,
— powiat miejski Siedlce;
w województwie lubelskim:
— gminy Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień i część gminy wiejskiej Chełm położona na północ od
linii wyznaczonej przez drogę nr 812 biegnącą od zachodniej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego
Chełm, a następnie północną granicę powiatu miejskiego Chełm do wschodniej granicy gminy w powiecie
chełmskim,
— powiat miejski Chełm,
— gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, część gminy Urszulin położona na wschód od linii wyznaczonej przez
drogę nr 82, część gminy Stary Brus położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 82 i część gminy
wiejskiej Włodawa położona na południe od granicy miasta Włodawa w powiecie włodawskim,
— część gminy Cyców położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 82 i na północ od drogi nr 841
w powiecie łęczyńskim,
— gminy Jabłoń, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Parczew, część gminy Sosnowica położona na zachód od linii
wyznaczonej przez drogę nr 819, a następnie drogę nr 820 biegnące od północnej granicy gminy do
miejscowości Nowy Orzechów i na północ od drogi biegnącej z miejscowości Nowy Orzechów w kierunku
zachodnim do granicy gminy, 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, Leśna Podlaska, Kodeń, Sławatycze, Sosnówka, Tuczna i Wisznice w powiecie bialskim,
— gminy Jeziorzany, Michów, Kock, część gminy Firlej położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19,
część gminy Ostrów Lubelski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 821 biegnącą od zachodniej
granicy gminy do miejscowości Ostrów Lubelski, a następnie przez drogę łączącą miejscowości Ostrów Lubelski,
Głębokie i Stary Uścimów i część gminy Uścimów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę
biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Głębokie i Stary Uścimów i dalej w kierunku
wschodnim do granicy gminy w powiecie lubartowskim, gminy Adamów, Serokomla i 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 i zachód od linii
stanowiącej północną i zachodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 76 i na północ od linii
wyznaczonej przez drogę nr 76 biegnącą od zachodniej granicy miasta Łuków do zachodniej granicy gminy
wiejskiej Łuków w powiecie łukowskim,
— gmina Baranów w powiecie puławskim,
— gminy Nowodwór i Ułęż w powiecie ryckim.
4. Rumunia
Następujące obszary w Rumunii:
— Satu Mare county,
— Tulcea county,
— Constanța county,
— Big Island of Brăila,
— Pond of Ialomita.
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CZĘŚĆ IV

Włochy
Następujące obszary we Włoszech:
— tutto il territorio della Sardegna.”.
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SPROSTOWANIA
Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2018/683 z dnia 4 maja 2018 r. nakładającego
tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych opon pneumatycznych, nowych lub
bieżnikowanych, gumowych, w rodzaju stosowanych w autobusach lub samochodach
ciężarowych, o wskaźniku nośności przekraczającym 121, pochodzących z Chińskiej Republiki
Ludowej i zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/163
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 116 z dnia 7 maja 2018 r.)
Strona 20, motyw 119:
zamiast:

„Jednakże w odniesieniu do jednej spółki zależnej Grupy Aeolus (Pirelli Tyre Co., Ltd.), Komisja nie
otrzymała w wyznaczonym terminie danych niezbędnych do ustalenia cen eksportowych. W dniu
23 marca 2018 r. Komisja poinformowała przedsiębiorstwo, że kwestionariusze dostarczone przez
powiązanych z nią importerów były niekompletne i zwróciła się do niego z prośbą o naniesienie
poprawek i ponowne złożenie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu. Przedsiębiorstwo to
zostało poinformowane, że w przypadku niedostarczenia kompletnych i dokładnych informacji
w wyznaczonym terminie Komisja może wykorzystać dostępne fakty zgodnie z art. 18 rozporządzenia
podstawowego. W dniu 4 kwietnia 2018 r. przedsiębiorstwo, o którym mowa, udzieliło zweryfikowanych
odpowiedzi. Komisja uznała jednak, że są one nadal niekompletne i dlatego nie mogły zostać
przetworzone do celów analizy dumpingu i szkody. W rezultacie Komisja ustaliła margines dumpingu na
podstawie zweryfikowanych informacji uzyskanych od innych zweryfikowanych przedsiębiorstw
należących do Grupy Aeolus, a mianowicie Aeolus Tyre i Chonche Auto Double Happiness Tyre. Grupa
Aeolus została poproszona o aktualizację danych dotyczących Pirelli na potrzeby dalszej części
postępowania.”,

powinno być:

„Jednakże w odniesieniu do przedsiębiorstwa Pirelli Tyre Co., Ltd. Komisja nie otrzymała w wyznaczonym
terminie danych niezbędnych do ustalenia cen eksportowych. W dniu 23 marca 2018 r. Komisja poinfor
mowała przedsiębiorstwo, że kwestionariusze dostarczone przez powiązanych z nią importerów były
niekompletne, i zwróciła się do niego z prośbą o naniesienie poprawek i ponowne złożenie odpowiedzi
na pytania zawarte w kwestionariuszu. Przedsiębiorstwo to zostało poinformowane, że w przypadku
niedostarczenia kompletnych i dokładnych informacji w wyznaczonym terminie Komisja może
wykorzystać dostępne fakty zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego. W dniu 4 kwietnia 2018 r.
przedsiębiorstwo, o którym mowa, udzieliło zweryfikowanych odpowiedzi. Komisja uznała jednak, że są
one nadal niekompletne i dlatego nie mogły zostać przetworzone do celów analizy dumpingu i szkody.
W rezultacie Komisja ustaliła margines dumpingu na podstawie zweryfikowanych informacji uzyskanych
od innych zweryfikowanych przedsiębiorstw należących do Grupy Aeolus, a mianowicie Aeolus Tyre
i Chonche Auto Double Happiness Tyre. Grupa Aeolus została poproszona o aktualizację danych
dotyczących przedsiębiorstwa Pirelli na potrzeby dalszej części postępowania.”.

Strona 45, załącznik:
zamiast:
„Quindao GRT Rubber Co. Ltd.

C350”,

powinno być:
„Qingdao GRT Rubber Co., Ltd.

C350”.
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