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REGULAMENTE
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/878 AL COMISIEI
din 18 iunie 2018
de adoptare a listei statelor membre sau a părților din teritoriile statelor membre care respectă
normele pentru clasificarea pe categorii stabilite la articolul 2 alineatele (2) și (3) din Regulamentul
delegat (UE) 2018/772 privind aplicarea unor măsuri sanitare preventive pentru controlul infecției
cu Echinococcus multilocularis la câini
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind
circulația necomercială a animalelor de companie și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003 (1), în special
articolul 20,
întrucât:
(1)

Regulamentul (UE) nr. 576/2013 stabilește norme aplicabile circulației necomerciale a câinilor, a pisicilor și
a dihorilor domestici în statele membre. Articolul 19 prevede, în special, aplicarea unor măsuri sanitare
preventive pentru controlul bolilor și al infecțiilor, altele decât rabia, care ar putea fi răspândite ca urmare
a circulației acestor animale.

(2)

Articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 576/2013 prevede, de asemenea, adoptarea de norme pentru clasificarea
pe categorii a statelor membre sau a părților din teritoriile acestora, în funcție de starea de sănătate a animalelor
și de sistemele lor de supraveghere și de raportare privind anumite boli și infecții, altele decât rabia. Statele
membre sau părți ale teritoriului acestora care respectă normele de clasificare respective pot fi incluse într-o listă
care urmează să fie adoptată în temeiul articolului 20 din respectivul regulament.

(3)

În conformitate cu articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 576/2013, Comisia a adoptat
Regulamentul delegat (UE) 2018/772 (2) de autorizare a aplicării unor măsuri sanitare preventive pentru
controlul infecției cu Echinococcus multilocularis la câini, care stabilește normele pentru clasificarea pe categorii
a statelor membre sau a unor părți din teritoriile acestora, cu privire la infecția respectivă, precum și condițiile pe
care statele membre trebuie să le îndeplinească pentru a rămâne eligibile pentru aplicarea măsurilor sanitare
preventive respective.

(4)

Normele pentru clasificarea pe categorii prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2018/772includ condițiile pe
care statele membre trebuie să le îndeplinească pentru a demonstra că vulpile roșii sălbatice sunt absente de pe
întregul lor teritoriu sau, în cazul în care gazdele finale sălbatice susceptibile de a găzdui parazitul Echinococcus
multilocularis sunt prezente în întregul lor teritoriu sau în anumite părți ale acestuia, că nu a fost înregistrat niciun
caz de infecție cu Echinococcus multilocularis la aceste animale. Statele membre sau părțile din teritoriul acestora
enumerate în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 576/2013 drept state sau părțile ale
teritoriului care respectă normele de clasificare respective sunt eligibile pentru aplicarea măsurilor sanitare
preventive prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2018/772.

(1) JO L 178, 28.6.2013, p. 1.
(2) Regulamentul delegat (UE) 2018/772 al Comisiei din 21 noiembrie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 576/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește măsurile sanitare preventive pentru controlul infecției cu Echinococcus multilo
cularis la câini, precum și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1152/2011 (JO L 130, 28.5.2018, p. 1).
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(5)

Regulamentul delegat (UE) 2018/772 urmează să înlocuiască Regulamentul delegat (UE) nr. 1152/2011 al
Comisiei (1), care conține măsuri sanitare preventive similare pentru controlul infecției cu Echinococcus multilo
cularis la câini și enumeră Finlanda, Irlanda, Malta și Regatul Unit drept state membre autorizate să aplice
măsurile respective. Finlanda, Irlanda, Malta și Regatul Unit au rămas eligibile pentru aplicarea acestor măsuri
sanitare preventive în conformitate cu condițiile stabilite în Regulamentul delegat (UE) nr. 1152/2011, pe baza
unui istoric neîntrerupt al absenței parazitului Echinococcus multilocularis la animalele sălbatice care sunt gazde
finale sau, în cazul Maltei, pe baza unor dovezi potrivit cărora nu există animale sălbatice care să fie gazde finale
corespunzătoare pe insulă, iar parazitul Echinococcus multilocularis nu a fost înregistrat niciodată la gazde finale
domestice.

(6)

Vulpea roșie sălbatică este descrisă ca fiind o specie care nu este prezentă în nicio parte din teritoriul Maltei,
conform Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii. Pe această bază și pe baza dovezilor menționate la
considerentul 5, se consideră că Malta respectă normele pentru clasificarea pe categorii stabilite la articolul 2
alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2018/772pentru întregul său teritoriu. Prin urmare, Malta ar trebui să
fie înscrisă în listă ca respectând normele de clasificare menționate, pentru întregul său teritoriu.

(7)

O populație de gazde finale sălbatice susceptibile de a găzdui parazitul Echinococcus multilocularis, și anume
o populație de vulpi roșii, este prezentă în întregul teritoriu al Finlandei, al Irlandei și al Regatului Unit. Începând
cu 1 ianuarie 2012, toate cele trei state membre au pus în aplicare programe de supraveghere specifice agentului
patogen pentru populațiile de vulpi roșii, în conformitate cu cerințele Regulamentului delegat (UE) nr. 1152/2011
și, pentru fiecare stat membru vizat, nu a fost înregistrat niciun caz de infecție cu Echinococcus multilocularis la
aceste populații. În temeiul legislației naționale, prezența infecției se notifică în mod obligatoriu. Prin urmare, se
consideră că Finlanda, Irlanda și Regatul Unit respectă normele pentru clasificarea pe categorii stabilite la
articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2018/772 pentru întregul lor teritoriu. Prin urmare,
Finlanda, Irlanda și Regatul Unit ar trebui să fie înscrise în listă ca respectând normele de clasificare menționate,
pentru întregul lor teritoriu.

(8)

Regulamentul delegat (UE) 2018/772 prevede abrogarea Regulamentului delegat (UE) nr. 1152/2011 cu efect de
la 1 iulie 2018. Pentru a evita orice lacună în aplicarea unor măsuri sanitare preventive pentru câinii care intră în
Finlanda, Irlanda, Malta și Regatul Unit, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și ar trebui să se aplice de la 1 iulie 2018.

(9)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante,
animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
În partea 1 a anexei la prezentul regulament este prevăzută lista statelor membre care respectă, pentru întregul lor
teritoriu, normele pentru clasificarea pe categorii stabilite la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE)
2018/772.

Articolul 2
În partea 2 a anexei la prezentul regulament este prevăzută lista cu statele membre sau cu părți ale teritoriului statelor
membre care respectă normele pentru clasificarea pe categorii stabilite la articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul
delegat (UE) 2018/772.

Articolul 3
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplică de la 1 iulie 2018.
(1) Regulamentul delegat (UE) nr. 1152/2011 al Comisiei din 14 iulie 2011 de completare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003 al
Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește măsurile sanitare preventive pentru controlul infecției cu Echinococcus multilo
cularis la câini (JO L 296, 15.11.2011, p. 6).
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Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 18 iunie 2018.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER

ANEXĂ
PARTEA 1

Lista statelor membre care respectă, pentru întregul lor teritoriu, normele pentru clasificarea pe categorii
stabilite la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2018/772
Codul ISO al țării

Stat membru

MT

MALTA
PARTEA 2

Lista statelor membre sau a părților din teritoriul statelor membre care respectă normele pentru clasificarea
pe categorii stabilite la articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2018/772
Codul ISO al țării

Stat membru

Întregul teritoriu/părți din teritoriu

FI

FINLANDA

Întregul teritoriu

GB

REGATUL UNIT

Întregul teritoriu

IE

IRLANDA

Întregul teritoriu
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DECIZII
DECIZIA (UE, Euratom) 2018/879 A REPREZENTANȚILOR GUVERNELOR STATELOR MEMBRE
din 13 iunie 2018
de numire a unor judecători în cadrul Curții de Justiție
REPREZENTANȚII GUVERNELOR STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 19,
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 253 și 255,
având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a alineatul (1),
întrucât:
(1)

Mandatele a 14 judecători și a cinci avocați generali ai Curții de Justiție urmează să expire la 6 octombrie 2018.
Este oportună efectuarea unor numiri pentru ocuparea acestor posturi pentru perioada care începe la
7 octombrie 2018.

(2)

Mandatul judecătorilor și avocaților generali are o durată de șase ani.

(3)

Candidaturile domnului Irmantas JARUKAITIS și domnului Peter George XUEREB au fost propuse pentru postul de
judecător în cadrul Curții de Justiție.

(4)

Comitetul instituit în temeiul articolului 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a emis un aviz
cu privire la capacitatea acestor candidați de a exercita funcția de judecător în cadrul Curții de Justiție și al
Tribunalului,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Sunt numiți judecători în cadrul Curții de Justiție pentru perioada cuprinsă între 7 octombrie 2018 și 6 octombrie 2024:
— domnul Irmantas JARUKAITIS;
— domnul Peter George XUEREB.
Articolul 2
Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 13 iunie 2018.
Președintele
D. TZANTCHEV
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DECIZIA (PESC) 2018/880 A CONSILIULUI
din 18 iunie 2018
de modificare a Deciziei 2014/386/PESC privind măsuri restrictive ca răspuns la anexarea ilegală
a Crimeei și Sevastopolului
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,
având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,
întrucât:
(1)

La 23 iunie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/386/PESC (1).

(2)

Consiliul nu recunoaște și condamnă în continuare anexarea ilegală a Crimeei și a Sevastopolului de către
Federația Rusă și își va menține angajamentul de a pune în aplicare pe deplin politica sa de nerecunoaștere.

(3)

Pe baza unei reexaminări a Deciziei 2014/386/PESC, măsurile restrictive ar trebui reînnoite până
la 23 iunie 2019.

(4)

Prin urmare, Decizia 2014/386/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
La articolul 5 din Decizia 2014/386/PESC, paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text: „Prezenta decizie se
aplică până la 23 iunie 2019.”
Articolul 2
Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 18 iunie 2018.
Pentru Consiliu
Președintele
R. PORODZANOV

(1) Decizia 2014/386/PESC a Consiliului din 23 iunie 2014 privind măsuri restrictive ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeei
și Sevastopolului (JO L 183, 24.6.2014, p. 70).
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DECIZIA (UE) 2018/881 A CONSILIULUI
din 18 iunie 2018
prin care se solicită Comisiei să prezinte un studiu privind opțiunile Uniunii pentru a răspunde
constatărilor privind cauza ACCC/C/2008/32 ale Comitetului pentru examinarea respectării
dispozițiilor Convenției de la Aarhus și, dacă este cazul, având în vedere rezultatele studiului,
o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare
a Regulamentului (CE) nr 1367/2006
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 241,
având în vedere Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare (1), în special punctul 10
referitor la aplicarea articolelor 225 și 241 din TFUE,
întrucât:
(1)

La 17 februarie 2005, Convenția privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și
accesul la justiție în probleme de mediu (2) (denumită în continuare „Convenția de la Aarhus”) a fost aprobată, în
numele Comunității Europene, prin Decizia 2005/370/CE a Consiliului (3). Convenția de la Aarhus contribuie la
îndeplinirea obiectivelor politicii de mediu a Uniunii, astfel cum sunt stabilite la articolul 191 din TFUE.

(2)

Uniunea și-a executat obligațiile care decurg din Convenția de la Aarhus, în privința instituțiilor și organismelor
sale, în special prin Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (4).

(3)

În conformitate cu caracterul neconflictual, nejudiciar și consultativ al sistemului de examinare a conformității
prevăzut la articolul 15 din Convenția de la Aarhus, a fost instituit Comitetul pentru examinarea respectării
dispozițiilor Convenției de la Aarhus (denumit în continuare „comitetul”). Comitetului îi revine competența de
a verifica respectarea de către părți a dispozițiilor Convenției de la Aarhus.

(4)

La 17 martie 2017, Uniunea a primit constatările comitetului în cauza ACCC/C/2008/32 privind accesul la
justiție la nivelul Uniunii (denumite în continuare „constatările”). La punctul 123 din constatări, comitetul a ajuns
la concluzia că „partea în cauză nu respectă articolul 9 alineatele (3) și (4) din convenție cu privire la accesul la
justiție al membrilor publicului deoarece nici Regulamentul Aarhus, nici jurisprudența CJUE nu aplică și nici nu
respectă obligațiile care decurg din respectivele alineate”. Pe baza acestor constatări, Biroul Convenției de la
Aarhus a elaborat proiectul de decizie VI/8f privind respectarea de către Uniunea Europeană a obligațiilor care îi
revin în temeiul convenției (denumit în continuare „proiectul de decizie VI/8f”).

(5)

La 17 iulie 2017, Consiliul a adoptat Decizia (UE) 2017/1346 (5) cu privire la poziția care urmează să fie
adoptată, în numele Uniunii Europene, la cea de A șasea sesiune a reuniunii părților la Convenția de la Aarhus cu
privire la proiectul de decizie VI/8f. Poziția Uniunii a fost de a accepta proiectul de decizie VI/8f, sub rezerva unei
serii de amendamente la textul acestuia.

(6)

La 14 septembrie 2017, la cea de a șasea sesiune a reuniunii părților care a avut loc la Budva, în Muntenegru,
reuniunea părților a discutat, printre altele, proiectul de decizie VI/8f, însă nu a fost de acord cu propunerile
Uniunii de modificare a acestuia în sensul prevăzut în Decizia (UE) 2017/1346. În absența unui acord, reuniunea
părților a decis să amâne discutarea respectivului proiect de decizie până la următoarea sa sesiune ordinară din
2021.

(7)

Declarația de la Budva privind democrația în probleme de mediu pentru viitorul nostru durabil, de asemenea
adoptată de reuniunea părților la 14 septembrie 2017, solicită părților și semnatarilor Convenției de la Aarhus să
ofere tuturor un acces efectiv și egal la justiție, în conformitate cu cerințele Convenției de la Aarhus.

(1) JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
(2) JO L 124, 17.5.2005, p. 4.
(3) Decizia 2005/370/CE a Consiliului din 17 februarie 2005 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Convenției privind
accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu (JO L 124, 17.5.2005, p. 1).
(4) Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 septembrie 2006 privind aplicarea, pentru instituțiile
și organismele comunitare, a dispozițiilor Convenției de la Aarhus privind accesul la informație, participarea publicului la luarea
deciziilor și accesul la justiție în domeniul mediului (JO L 264, 25.9.2006, p. 13).
5
( ) Decizia (UE) 2017/1346 a Consiliului din 17 iulie 2017 cu privire la poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, la
cea de A șasea sesiune a reuniunii părților la Convenția de la Aarhus în cauza având ca obiect examinarea respectării dispozițiilor
ACCC/C/2008/32 (JO L 186, 19.7.2017, p. 15).
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(8)

La 15 și respectiv la 16 noiembrie 2017, Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la un plan de
acțiune pentru natură, cetățeni și economie, precum și o rezoluție referitoare la evaluarea punerii în aplicare
a politicilor de mediu ale UE (EIR), ambele rezoluții invitând, printre altele, Comisia să prezinte o nouă propunere
legislativă de revizuire a Regulamentului (CE) nr. 1367/2006, pentru a ține seama de recomandarea comitetului
privind cauza ACCC/C/2008/32.

(9)

La cea de a șasea sesiune a reuniunii părților, Uniunea și-a exprimat disponibilitatea de a căuta căi și mijloace
pentru a se conforma Convenției de la Aarhus într-un mod compatibil cu principiile fundamentale ale ordinii
juridice a Uniunii și cu sistemul său de control jurisdicțional. Uniunea ar trebui să întreprindă acțiuni concrete în
acest sens, solicitând Comisiei să prezinte un studiu privind opțiunile Uniunii pentru a răspunde constatărilor
comitetului în ceea ce privește cauza ACCC/C/2008/32. Pare să fie posibilă modificarea Regulamentului (CE)
nr. 1367/2006 într-un mod care să nu afecteze sistemul de control jurisdicțional al Uniunii, în special prin
extinderea categoriei de acte ale Uniunii în privința cărora se poate solicita o reexaminare internă.

(10)

Uniunea continuă să sprijine integral obiectivele importante ale Convenției de la Aarhus,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
(1) Consiliul solicită Comisiei să prezinte, până la 30 septembrie 2019, un studiu privind opțiunile Uniunii pentru
a răspunde constatărilor Comitetului pentru examinarea respectării dispozițiilor Convenției de la Aarhus în cauza
ACCC/C/2008/32 (denumit în continuare „studiul”), în scopul de a căuta căi și mijloace pentru a se conforma Convenției
de la Aarhus într-un mod care să fie compatibil cu principiile fundamentale ale ordinii juridice a Uniunii și cu sistemul
său de control jurisdicțional.
(2) Studiul cuprinde implicațiile juridice, financiare și referitoare la resursele umane ale diferitelor opțiuni, inclusiv
modificarea Regulamentului (CE) nr. 1367/2006.
Articolul 2
(1) Consiliul solicită Comisiei să prezinte, până la 30 septembrie 2020, dacă este cazul având în vedere rezultatele
studiului, o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE)
nr. 1367/2006 sau, în caz contrar, să informeze Consiliul cu privire la alte măsuri care trebuie adoptate ca urmare
a studiului.
(2) În conformitate cu practica obișnuită, Consiliul solicită Comisiei ca propunerea să fie însoțită de un studiu de
impact.
Articolul 3
Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 18 iunie 2018.
Pentru Consiliu
Președintele
R. PORODZANOV
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DECIZIA (PESC) 2018/882 A CONSILIULUI
din 18 iunie 2018
privind primirea temporară a anumitor palestinieni de către state membre ale Uniunii Europene și
de modificare a Poziției comune 2002/400/PESC
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29 și articolul 31 alineatul (1),
întrucât:
(1)

La 18 aprilie 2016, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2016/608 (1), prin care se prelungea, pentru o perioadă
suplimentară de 24 de luni, valabilitatea permiselor naționale ale anumitor palestinieni pentru intrarea și șederea
pe teritoriul statelor membre menționate în Poziția comună 2002/400/PESC (2).

(2)

Republica Cipru ar trebui adăugată pe lista statelor membre menționate la articolul 2 din Poziția
comună 2002/400/PESC.

(3)

Pe baza unei evaluări a aplicării Poziției comune 2002/400/PESC, Consiliul consideră că este oportună
prelungirea valabilității permiselor respective pentru o perioadă suplimentară de 24 de luni,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Statele membre menționate la articolul 2 din Poziția comună 2002/400/PESC prelungesc valabilitatea permiselor
naționale de intrare și ședere eliberate în temeiul articolului 3 din respectiva poziție comună pentru o perioadă
suplimentară de 24 de luni, începând cu 31 ianuarie 2018.

Articolul 2
Poziția comună 2002/400/PESC se modifică după cum urmează:
1. Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 1
Prezenta poziție comună se referă la 13 palestinieni din grupul de palestinieni care au făcut obiectul memoran
dumului de înțelegere încheiat la 5 mai 2002 între Autoritatea Palestiniană și Guvernul israelian privind evacuarea
pașnică a Bisericii Nașterii Domnului din Bethleem și care au acceptat să fie transferați temporar către și primiți de
state membre ale Uniunii Europene.”
2. Articolul 2 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 2
Cei 13 palestinieni menționați la articolul 1 urmează a fi primiți temporar și exclusiv din rațiuni umanitare de
următoarele state membre: Belgia, Grecia, Spania, Irlanda, Italia, Cipru și Portugalia.”
(1) Decizia (PESC) 2016/608 a Consiliului din 18 aprilie 2016 privind primirea temporară a anumitor palestinieni de către state membre ale
Uniunii Europene (JO L 104, 20.4.2016, p. 18).
(2) Poziția comună 2002/400/PESC a Consiliului din 21 mai 2002 privind primirea temporară a anumitor palestinieni de către state
membre ale Uniunii Europene (JO L 138, 28.5.2002, p. 33).
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Articolul 3
Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 18 iunie 2018.
Pentru Consiliu
Președintele
R. PORODZANOV
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DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/883 A COMISIEI
din 18 iunie 2018
de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare
de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre
[notificată cu numărul C(2018) 3942]
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul
schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 9 alineatul (4),
având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice
aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (2), în
special articolul 10 alineatul (4),
având în vedere Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală
care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate
consumului uman (3), în special articolul 4 alineatul (3),
întrucât:
(1)

Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a Comisiei (4) stabilește măsuri zoosanitare de combatere a pestei
porcine africane în anumite state membre în care au fost confirmate cazuri de această boală la porci domestici
sau sălbatici (denumite în continuare „statele membre în cauză”). În părțile I-IV din anexa la decizia de punere în
aplicare respectivă sunt enumerate și delimitate anumite zone din statele membre în cauză care sunt diferențiate
în funcție de nivelul de risc pe baza situației epidemiologice a bolii respective. Anexa la Decizia de punere în
aplicare 2014/709/UE a fost modificată de mai multe ori pentru a ține seama de evoluția situației epidemiologice
în Uniune în ceea ce privește pesta porcină africană, evoluție care trebuia să se reflecte în anexa respectivă.

(2)

Riscul de răspândire a pestei porcine africane în rândul faunei sălbatice este legat de răspândirea lentă naturală
a acestei boli în rândul efectivelor de porci sălbatici și, de asemenea, de riscurile legate de activitatea umană, după
cum a demonstrat recenta evoluție epidemiologică a acestei boli în Uniune și după cum a fost documentat de
Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) în avizul științific al Grupului pentru sănătatea și
bunăstarea animalelor, publicat la 14 iulie 2015, în raportul științific al EFSA privind analizele epidemiologice
referitoare la pesta porcină africană în statele baltice și în Polonia, publicat la 23 martie 2017 și în raportul
științific al EFSA privind analizele epidemiologice referitoare la pesta porcină africană în statele baltice și în
Polonia, publicat la 7 noiembrie 2017 (5).

(3)

Directiva 2002/60/CE a Consiliului (6) prevede măsurile minime care trebuie luate la nivelul Uniunii pentru
combaterea pestei porcine africane. În special, articolul 9 din Directiva 2002/60/CE prevede stabilirea unei zone
de protecție și de supraveghere atunci când pesta porcină africană a fost confirmată oficial la porci dintr-o
exploatație, iar articolele 10 și 11 din acea directivă prevăd luarea unor măsuri în zonele de protecție și de
supraveghere pentru a se preveni răspândirea bolii respective. De asemenea, articolul 15 din Directiva
2002/60/CE prevede măsurile care trebuie luate în cazul în care pesta porcină africană este confirmată la porci
sălbatici, inclusiv punerea sub supraveghere oficială a exploatațiilor de porci în zona definită ca infectată.
Experiențele recente au arătat că măsurile prevăzute în Directiva 2002/60/CE sunt eficace pentru a controla
răspândirea acestei boli, în special măsurile care prevăd curățarea și dezinfectarea exploatațiilor infectate.

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

JO L 395, 30.12.1989, p. 13.
JO L 224, 18.8.1990, p. 29.
JO L 18, 23.1.2003, p. 11.
Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a Comisiei din 9 octombrie 2014 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine
africane în anumite state membre și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2014/178/UE (JO L 295, 11.10.2014, p. 63).
(5) EFSA Journal 2015;13(7):4163; EFSA Journal 2017;15(3):4732; EFSA Journal 2017;15(11):5068.
(6) Directiva 2002/60/CE a Consiliului din 27 iunie 2002 de stabilire a dispozițiilor specifice de combatere a pestei porcine africane și de
modificare a Directivei 92/119/CEE în ceea ce privește boala Teschen și pesta porcină africană (JO L 192, 20.7.2002, p. 27).
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(4)

Ținând seama de eficacitatea măsurilor aplicate în statele membre în cauză în conformitate cu articolul 15, cu
articolul 10 alineatul (4) primul paragraf litera (b) și cu articolul 10 alineatul (5) din Directiva 2002/60/CE și în
conformitate cu măsurile de atenuare a riscurilor în ceea ce privește pesta porcină africană indicate în Codul
sanitar pentru animale terestre al Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor, unele zone specifice
enumerate în partea III din anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE ar trebui să fie reincluse în
partea II având în vedere expirarea perioadei de trei luni de la curățarea și dezinfecția finale.

(5)

În mai 2018, au fost observate cazuri de pestă porcină africană la porci mistreți în zone din Polonia enumerate
în părțile I și II din anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. De asemenea, au fost observate focare
de pestă porcină africană la porci domestici în diferite exploatații situate în województwie podlaskim,
województwie mazowieckim și województwie lubelskim. Aceste cazuri recente de pestă porcină africană la porci
mistreți și focarele apărute la porci domestici în Polonia prezintă un nivel crescut de risc care ar trebui să se
reflecte în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. În consecință, aceste zone din Polonia afectate de
pesta porcină africană ar trebui enumerate în partea III din acea anexă.

(6)

În iunie 2018, au fost observate șase focare de pestă porcină africană la porci domestici în Lituania în localitatea
Varėna din seniūnija Varėna, în localitatea Jurbarkas din seniūnija Seredžius, în localitatea Pakruojis din seniūnija
Pašvitinys, în localitatea Lazdijai din seniūnija Lazdijai și în localitatea Mažeikiai din seniūnija Mažeikių
apylinkės. Aceste focare recente de pestă porcină africană la porci domestici și cazurile apărute la porci mistreți în
aceleași zone din Lituania prezintă un nivel crescut de risc care ar trebui să se reflecte în anexa la Decizia de
punere în aplicare 2014/709/UE. În consecință, aceste zone din Lituania afectate de pesta porcină africană ar
trebui incluse în lista din partea III din acea anexă.

(7)

În aprilie și mai 2018, au fost observate o serie de cazuri de pestă porcină africană la porci mistreți în Ungaria.
Deciziile de punere în aplicare (UE) 2018/663 a Comisiei (1) și (UE) 2018/835 a Comisiei (2) au fost adoptate ca
reacție la cazurile respective. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/835 a abrogat și a înlocuit Decizia de
punere în aplicare (UE) 2018/663 și se aplică până la 30 iunie 2018. Decizia de punere în aplicare (UE)
2018/835 prevede faptul că zonele infectate stabilite de Ungaria în care se aplică măsurile prevăzute la
articolul 15 din Directiva 2002/60/CE trebuie să cuprindă cel puțin zonele enumerate în anexa la respectiva
decizie de punere în aplicare.

(8)

În plus, Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/758 a Comisiei (3) a fost de asemenea adoptată ca reacție la
cazurile recente de pestă porcină africană în Ungaria și se aplică până la 31 iulie 2018. Decizia de punere în
aplicare (UE) 2018/758 prevede faptul că zonele infectate stabilite de Ungaria în care se aplică măsurile prevăzute
la articolul 15 din Directiva 2002/60/CE trebuie să cuprindă cel puțin zonele enumerate în anexa la respectiva
decizie de punere în aplicare.

(9)

Aceste cazuri recente de pestă porcină africană în Ungaria prezintă un nivel crescut de risc care ar trebui să se
reflecte în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. În consecință, zonele din Ungaria afectate de
cazurile recente de pestă porcină africană ar trebui enumerate în părțile I și II din acea anexă.

(10)

În martie 2018, a fost observat un focar de pestă porcină africană la porci domestici dintr-o exploatație nonprofe
sională din județul Satu Mare din România. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/419 a Comisiei (4) a fost
adoptată ca reacție la apariția focarului respectiv. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/419 se aplică până la
30 iunie 2018 și prevede faptul că zonele de protecție și de supraveghere stabilite în România în conformitate cu
articolul 9 din Directiva 2002/60/CE trebuie să cuprindă cel puțin zonele enumerate ca zone de protecție și de
supraveghere în anexa la respectiva decizie de punere în aplicare. În mai 2018, a fost observat un caz de pestă
porcină africană la porci mistreți în România în județul Satu Mare, deja afectat de focarul de pestă porcină
africană din rândul porcilor domestici. Apariția acestui focar recent la porci domestici, ca și cazul apărut la porci
mistreți în aceeași zonă din România prezintă un nivel crescut de risc care ar trebui să se reflecte în anexa la
Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. În consecință, această zonă din România afectată de pesta porcină
africană ar trebui inclusă în listele din părțile I și III din acea anexă.

(1) Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/663 a Comisiei din 27 aprilie 2018 privind anumite măsuri de protecție provizorii referitoare la
pesta porcină africană în Ungaria (JO L 110, 30.4.2018, p. 136).
(2) Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/835 a Comisiei din 4 iunie 2018 privind anumite măsuri de protecție provizorii referitoare la
pesta porcină africană în Ungaria (JO L 140, 6.6.2018, p. 104).
(3) Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/758 a Comisiei din 23 mai 2018 privind anumite măsuri de protecție provizorii referitoare la
pesta porcină africană în Ungaria (JO L 128, 24.5.2018, p. 16).
(4) Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/419 a Comisiei din 16 martie 2018 privind anumite măsuri de protecție vizând pesta porcină
africană în România (JO L 75, 19.3.2018, p. 38).
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(11)

În iunie 2018, au fost observate patru focare de pestă porcină africană la porci domestici și trei cazuri de pestă
porcină africană la porci mistreți în județul Tulcea din România. Apariția acestor focare recente la porci
domestici, ca și cazurile apărute în rândul efectivelor de porci mistreți în aceeași zonă din România prezintă un
nivel crescut de risc care ar trebui să se reflecte în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. În
consecință, această zonă din România afectată de pesta porcină africană ar trebui inclusă în listele din părțile I, II
și III din acea anexă.

(12)

În iunie 2018, a fost observat un focar de pestă porcină africană la porci domestici într-o fermă din municipa
litatea Jelgavas (novads), parohia Jaunsvirlaukas (pagasts) din Letonia. Acest focar recent de pestă porcină africană
la porci domestici și cazurile apărute la porci mistreți în aceeași zonă din Letonia prezintă un nivel crescut de risc
care ar trebui să se reflecte în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. În consecință, această zonă
din Letonia afectată de pesta porcină africană ar trebui inclusă în lista din partea III din acea anexă.

(13)

Pentru a se ține seama de recentele evoluții ale situației epidemiologice a pestei porcine africane în Uniune și
pentru a combate într-un mod proactiv riscurile asociate cu răspândirea acestei boli, ar trebui delimitate noi zone
de risc sporit cu o suprafață suficientă în Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia și România, care ar trebui incluse în
mod corespunzător în listele din anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. Prin urmare, anexa
respectivă ar trebui modificată în consecință.

(14)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale,
produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE se înlocuiește cu textul care figurează în anexa la prezenta decizie.
Articolul 2
Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 18 iunie 2018.
Pentru Comisie
Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei
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Anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE se înlocuiește cu următorul text:
„ ANEXĂ
PARTEA I

1. Republica Cehă
Următoarele zone din Republica Cehă:
— okres Uherské Hradiště,
— okres Kroměříž,
— okres Vsetín,
— katastrální území obcí v okrese Zlín:
— Bělov,
— Biskupice u Luhačovic,
— Bohuslavice nad Vláří,
— Brumov,
— Bylnice,
— Divnice,
— Dobrkovice,
— Dolní Lhota u Luhačovic,
— Drnovice u Valašských Klobouk,
— Halenkovice,
— Haluzice,
— Hrádek na Vlárské dráze,
— Hřivínův Újezd,
— Jestřabí nad Vláří,
— Kaňovice u Luhačovic,
— Kelníky,
— Kladná-Žilín,
— Kochavec,
— Komárov u Napajedel,
— Křekov,
— Lipina,
— Lipová u Slavičína,
— Ludkovice,
— Luhačovice,
— Machová,
— Mirošov u Valašských Klobouk,
— Mysločovice,
— Napajedla,
— Návojná,
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— Nedašov,
— Nedašova Lhota,
— Nevšová,
— Otrokovice,
— Petrůvka u Slavičína,
— Pohořelice u Napajedel,
— Polichno,
— Popov nad Vláří,
— Poteč,
— Pozlovice,
— Rokytnice u Slavičína,
— Rudimov,
— Řetechov,
— Sazovice,
— Sidonie,
— Slavičín,
— Smolina,
— Spytihněv,
— Svatý Štěpán,
— Šanov,
— Šarovy,
— Štítná nad Vláří,
— Tichov,
— Tlumačov na Moravě,
— Valašské Klobouky,
— Velký Ořechov,
— Vlachova Lhota,
— Vlachovice,
— Vrbětice,
— Žlutava.
2. Estonia
Următoarele zone din Estonia:
— Hiiu maakond.
3. Ungaria
Următoarele zone din Ungaria:
— 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 kódszámú valamint 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,
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— 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,
— 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. Letonia
Următoarele zone din Letonia:
— Aizputes novads,
— Alsungas novads,
— Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas un Laidu pagasts,
— Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,
— Saldus novada Ezeres, Kursīšu, Pampāļu, un Zaņas pagasts,
— Skrundas novada, Nīkrāces un 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,
— Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.
5. Lituania
Următoarele zone din Lituania:
— Akmenės rajono savivaldybė: Papilės seniūnija,
— Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,
— Kazlų Rūdos savivaldybė,
— Kelmės rajono savivaldybė,
— 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.
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6. Polonia
Următoarele zone din Polonia:
w województwie warmińsko-mazurskim:
— gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,
— powiat gołdapski,
— powiat węgorzewski,
— 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:
— gmina Brańsk z miastem Brańsk, gminy 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,
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— 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, Winnica, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej
przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
— gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od
linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
— gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,
— gminy Dobre, Jakubów, Mińsk Mazowiecki z miastem Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów,
Kałuszyn, Siennica i Stanisławów w powiecie mińskim,
— 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:
— gmina Niemce, Garbów, Jastków, Konopnica, Wólka, Głusk w powiecie lubelskim,
— gminy Łęczna, Milejów, 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, część
gminy Cyców położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 841 do miejscowości Wólka Cycowska,
a następnie od miejscowości Wólka Cycowska przez drogę 82 do zachodniej granicy gminy i część gminy
Puchaczów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę 82 do miejscowości Stara Wieś, a następnie
na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Stara Wieś, Puchaczów i Dratów w powiecie
łęczyńskim,
— gminy Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, część gminy Białopole położona
na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 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,
— gminy Grabowiec, Miączyn, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Komarów-Osada w powiecie zamojskim,
— gminy Horodło, Trzeszczany, Werbkowice, Mircze i gmina Hrubieszów z miastem Hrubieszów w powiecie
hrubieszowskim,
— gminy Abramów, Kamionka, Lubartów z miastem Lubartów, Serniki, Ostrów Lubelski 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,
— powiat świdnicki,
— gminy Fajsławice, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Gorzków, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Izbica, Siennica
Różana w powiecie krasnostawskim,
— gmina Tyszowce w powiecie tomaszowskim,
— powiat miejski Lublin.
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7. România
Următoarele zone din România:
Județul Satu Mare:
— Comuna Apa cu următoarele localități:
— Localitatea Apa
— Localitatea Lunca Apei
— Localitatea Someșeni
— Comuna Bătarci cu următoarele localități:
— Localitatea Bătarci
— Localitatea Comlăușa
— Localitatea Șirlău
— Localitatea Tămășeni
— Comuna Bixad cu următoarele localități:
— Localitatea Bixad
— Localitatea Boinești
— Localitatea Trip
— Comuna Călinesti-Oaș cu următoarele localități:
— Localitatea Călinești-Oaș
— Localitatea Coca
— Localitatea Lechința
— Localitatea Pășunea Mare
— Comuna Cămărzana
— Comuna Certeze cu următoarele localități:
— Localitatea Certeze
— Localitatea Huța Certeze
— Localitatea Moișeni
— Comuna Culciu cu următoarele localități:
— Localitatea Culciu Mare
— Localitatea Apateu
— Localitatea Cărășeu
— Localitatea Corod
— Localitatea Culciu Mic
— Localitatea Lipău
— Comuna Doba cu următoarele localități:
— Localitatea Doba
— Localitatea Boghiș
— Localitatea Dacia
— Localitatea Paulian
— Localitatea Traian
— Comuna Gherța Mică

19.6.2018

19.6.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

— Comuna Halmeu cu următoarele localități:
— Localitatea Babești
— Localitatea Dobolț
— Localitatea Halmeu Vii
— Comuna Livada cu următoarele localități:
— Localitatea Livada
— Localitatea Adrian
— Localitatea Dumbrava
— Localitatea Livada Mică
— Comuna Medieșu Aurit cu următoarele localități:
— Localitatea Potău
— Localitatea Românești
— Localitatea Medieșu Aurit
— Localitatea Băbășești
— Localitatea Iojib
— Localitatea Medieș Rături
— Localitatea Medieș Vii
— Localitatea Sătmărel din municipiul Satu Mare
— Comuna Odoreu cu următoarele localități:
— Localitatea Odoreu
— Localitatea Berindan
— Localitatea Cucu
— Comuna Ardud cu următoarele localități:
— Localitatea Ardud
— Localitatea Ardud-Vii
— Localitatea Baba Novac
— Localitatea Gerăușa
— Localitatea Mădăraș
— Localitatea Sărătura
— Comuna Negrești-Oaș cu următoarele localități:
— Localitatea Negrești-Oaș
— Localitatea Luna
— Localitatea Tur
— Comuna Orașu Nou cu următoarele localități:
— Localitatea Orașu Nou
— Localitatea Orașu Nou-Vii
— Localitatea Prilog
— Localitatea Prilog Vii
— Localitatea Racșa
— Localitatea Racșa Vii
— Localitatea Remetea Oașului
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— Comuna Păulești cu următoarele localități:
— Localitatea Păulești
— Localitatea Amati
— Localitatea Ambud
— Localitatea Hrip
— Localitatea Petin
— Localitatea Rușeni
— Comuna Târna Mare cu următoarele localități:
— Localitatea Târna Mare
— Localitatea Bocicău
— Localitatea Valea Seacă
— Localitatea Văgaș
— Comuna Tarsolt cu următoarele localități:
— Localitatea Tarsolt
— Localitatea Aliceni
— Comuna Terebești cu următoarele localități:
— Localitatea Terebești
— Localitatea Aliza
— Localitatea Gelu
— Localitatea Pișcari
— Comuna Turț cu următoarele localități:
— Localitatea Turț
— Localitatea Gherța Mare
— Localitatea Turț Băi
— Comuna Turulung cu următoarele localități:
— Localitatea Turulung Vii
— Comuna Vama
— Comuna Vetiș cu următoarele localități:
— Localitatea Vetiș
— Localitatea Decebal
— Localitatea Oar
— Comuna Viile Satu Mare cu următoarele localități:
— Localitatea Viile Satu Mare
— Localitatea Cionchești
— Localitatea Medișa
— Localitatea Tătărești
— Localitatea Țireac
— Comuna Pișcolt cu următoarele localități:
— Localitatea Pișcolt
— Localitatea Resighea
— Localitatea Scărișoara Nouă
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— Comuna Sanislău cu următoarele localități:
— Localitatea Sanislău
— Localitatea Marna Nouă
— Comuna Ciumești cu următoarele localități:
— Localitatea Ciumești
— Localitatea Berea
— Localitatea Viișoara
— Localitatea Horea
— Comuna Foieni cu următoarele localități:
— Localitatea Foieni
— Comuna Urziceni cu următoarele localități:
— Localitatea Urziceni
— Localitatea Urzicenii de Pădure
— Comuna Cămin cu următoarele localități:
— Localitatea Cămin
— Comuna Căpleni cu următoarele localități:
— Localitatea Căpleni
— Comuna Berveni cu următoarele localități:
— Localitatea Berveni
— Localitatea Lucăceni
— Comuna Moftin cu următoarele localități:
— Localitatea Domănești
Județul Tulcea:
— Comuna Baia cu următoarele localități:
— Localitatea Baia
— Localitatea Camena
— Localitatea Caugagia
— Localitatea Ceamurlia de Sus
— Localitatea Panduru
— Comuna Beidaud cu următoarele localități:
— Localitatea Beidaud
— Localitatea Neatârnare
— Localitatea Sarighiol de Deal
— Comuna Ceamurlia de Jos cu următoarele localități:
— Localitatea Ceamurlia de Jos
— Localitatea Lunca
— Comuna Ciucurova cu următoarele localități:
— Localitatea Ciucurova
— Localitatea Atmagea
— Localitatea Fântâna Mare
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— Comuna Frecăței cu următoarele localități:
— Localitatea Frecăței
— Localitatea Cataloi
— Localitatea Poșta
— Localitatea Telița
— Comuna Horia cu următoarele localități:
— Localitatea Horia
— Localitatea Cloșca
— Localitatea Florești
— Comuna Izvoarele cu următoarele localități:
— Localitatea Izvoarele
— Localitatea Alba
— Localitatea Iulia
— Localitatea Valea Teilor
— Comuna Mihai Bravu cu următoarele localități:
— Localitatea Mihai Bravu
— Localitatea Satu Nou
— Localitatea Turda
— Comuna Mihail Kogălniceanu cu următoarele localități:
— Localitatea Mihail Kogălniceanu
— Localitatea Lăstuni
— Localitatea Rândunica
— Comuna Nalbant cu următoarele localități:
— Localitatea Nalbant
— Localitatea Nicolae Bălcescu
— Localitatea Trestenic
— Comuna Niculițel cu localitatea Niculițel
— Comuna Babadag cu localitatea Babadag
— Comuna Isaccea cu următoarele localități:
— Localitatea Isaccea
— Localitatea Tichilești
— Localitatea Revărsarea
— Comuna Slava Cercheza cu următoarele localități:
— Localitatea Slava Cercheza
— Localitatea Slava Rusă
— Comuna Stejaru cu următoarele localități:
— Localitatea Stejaru
— Localitatea Mina Altan Tepe
— Localitatea Vasile Alecsandri
— Comuna Jurilovca cu următoarele localități:
— Localitatea Jurilovca
— Localitatea Vișina
— Localitatea Sălcioara
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PARTEA II

1. Republica Cehă
Următoarele zone din Republica Cehă:
— 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,
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— Neubuz,
— Oldřichovice u Napajedel,
— Ostrata,
— Podhradí u Luhačovic,
— Podkopná Lhota,
— Provodov na Moravě,
— Prštné,
— Příluky u Zlína,
— Racková,
— Raková,
— Salaš u Zlína,
— Sehradice,
— Slopné,
— Slušovice,
— Štípa,
— Tečovice,
— Trnava u Zlína,
— Ublo,
— Újezd u Valašských Klobouk,
— Velíková,
— Veselá u Zlína,
— Vítová,
— Vizovice,
— Vlčková,
— Všemina,
— Vysoké Pole,
— Zádveřice,
— Zlín,
— Želechovice nad Dřevnicí.
2. Estonia
Următoarele zone din Estonia:
— Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).
3. Ungaria
Următoarele zone din Ungaria:
— Heves megye 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650,
701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370,
705150 és 705450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560,
851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250,
853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850,
854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760 és
857650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.
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4. Letonia
Următoarele zone din Letonia:
— Ādažu novads,
— Aglonas novads,
— Aizkraukles novads,
— Aknīstes novads,
— Alojas novads,
— Alūksnes novads,
— Amatas novads,
— Apes novads,
— Auces novads,
— Babītes novads,
— Baldones novads,
— Baltinavas novads,
— Balvu novads,
— Bauskas novads,
— Beverīnas novads,
— Brocēnu 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, Valgundes, Kalnciema, Līvbērzes, Glūdas, Svētes, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas, Sesavas,
Platones un Vircavas pagasts,
— Kandavas novads,
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— Kārsavas novads,
— Ķeguma novads,
— Ķekavas novads,
— Kocēnu novads,
— Kokneses novads,
— Krāslavas novads,
— Krimuldas novads,
— Krustpils novads,
— 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,
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— Rugāju novads,
— Rundāles novads,
— Rūjienas novads,
— Salacgrīvas novads,
— Salas novads,
— Salaspils novads,
— Saldus novada Jaunlutriņu, Lutriņu, Šķēdes, Novadnieku, Saldus, Jaunauces, Rubas, Vadakstes, Zvārdes un Zirņu
pagasts un Saldus pilsēta,
— Saulkrastu novads,
— Sējas novads,
— Siguldas novads,
— Skrīveru novads,
— Skrundas novada Raņķu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz Ziemeļiem no autoceļa A9
— Smiltenes novads,
— Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un
Dauguļupītes,
— Strenču novads,
— Talsu novads,
— Tērvetes 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. Lituania
Următoarele zone din Lituania:
— Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Naujosios Akmenės kaimiškoji, Kruopių, Naujosios Akmenės miesto ir
Ventos seniūnijos,
— Alytaus miesto savivaldybė,
— Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Butrimonių, Krokialaukio, Miroslavo, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios ir
Simno seniūnijos,
— Anykščių rajono savivaldybė,
— Birštono savivaldybė,
— Biržų miesto savivaldybė,
— Biržų rajono savivaldybė,
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— Druskininkų savivaldybė,
— Elektrėnų savivaldybė,
— Ignalinos rajono savivaldybė,
— Jonavos rajono savivaldybė,
— Joniškio rajono savivaldybė: Gaižaičių, Joniškio, Rudiškių, Satkūnų, Skaistgirio ir Žagarės seniūnijos,
— Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Jurbarko miesto, Jurbarkų, Skirsnemunės ir Šimkaičių 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,
— Kupiškio rajono savivaldybė,
— Marijampolės savivaldybė,
— Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,
— 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,
— Raseinių rajono savivaldybė: Betygalos, Pagojukų ir Šiluvos seniūnijos ir Kalnūjų seniūnijos dalisį pietus nuo kelio
Nr. A1,
— Prienų miesto savivaldybė,
— Prienų rajono savivaldybė,
— Rokiškio rajono savivaldybė,
— Šalčininkų rajono savivaldybė,
— Šiaulių miesto savivaldybė,
— Šiaulių rajono savivaldybė,
— Širvintų rajono savivaldybė,
— Švenčionių rajono savivaldybė,
— Trakų rajono savivaldybė,
— Ukmergės rajono savivaldybė,
— Utenos rajono savivaldybė,
— Vilniaus miesto savivaldybė,
— Vilniaus rajono savivaldybė,
— Vilkaviškio rajono savivaldybė,
— Visagino savivaldybė,
— Zarasų rajono savivaldybė.
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6. Polonia
Următoarele zone din Polonia:
w województwie warmińsko-mazurskim:
— gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,
— ,powiat olecki,
— gmina 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,
— gminy Braniewo z miastem Braniewo, Lelkowo, Pieniężno, Frombork, Płoskinia i 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,
— gmina 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,
— 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,
— powiat sokólski,
— powiat miejski Białystok.
w województwie mazowieckim:
— gmina Przesmyki, Domanice, Skórzec, Siedlce, Suchożebry, Mokobody, Mordy, Wiśniew, Wodynie i Zbuczyn
w powiecie siedleckim,
— gmina 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,
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— 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,
— powiecie piaseczyńskim,
— powiat pruszkowski,
— gmina Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,
— gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki z miastem Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola
w powiecie grodziskim,
— powiat miejski Siedlce,
— powiat miejski Warszawa.
w województwie lubelskim:
— powiat radzyński,
— gminy Krzywda, wiejska Łuków z miastem Łuków, Stanin, Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski,
Wojcieszków, Wola Mysłowska i Trzebieszów w powiecie łukowskim,
— gminy Hanna, Wyryki, i część gminy Urszulin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 82, część
gminy Stary Brus położna 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, Sławatycze, Sosnówka, Tuczna, Łomazy, Kodeń, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska,
Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski i część gminy
Wisznice położona na północ od drogi nr 63 w powiecie bialskim,
— powiat miejski Biała Podlaska,
— gminy Siemień, Sosnowica, część gminy Dębowa Kłoda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę
nr 819, część gminy Parczew położona na zachód od drogi nr 819 biegnącej do skrzyżowania z drogą nr 813
i na zachód od drogi nr 813 i część gminy Milanów położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie
parczewskim,
— gminy Niedźwiada, Ostrówek, Uścimów i część gminy Firlej położona na wschód od linii wyznaczonej przez
drogę nr 19 w powiecie lubartowskim,
— 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, część gminy Cyców położona na zachód
od linii wyznaczonej przez drogę 82 i część gminy Puchaczów położona na północ od linii wyznaczonej przez
drogę 82 do miejscowości Stara Wieś, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą
miejscowości Stara Wieś, Puchaczów i Dratów w powiecie łęczyńskim,
— gmina Uchanie w powiecie hrubieszowskim,
— gminy Dubienka, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź i część gminy Białopole położona na zachód od linii
wyznaczone przez drogę nr 844 w powiecie chełmskim.
7. România
Următoarele zone din România:
Județul Tulcea
— Comuna Bestepe cu următoarele localități:
— Localitatea Băltenii de Jos

19.6.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

— Localitatea Băltenii de Sus
— Localitatea Bestepe
— Comuna C.A.Rosetti cu următoarele localități:
— Localitatea C.A.Rosetti
— Localitatea Cardon
— Localitatea Letea
— Localitatea Periprava
— Localitatea Sfiștofca
— Comuna Chilia Veche cu următoarele localități:
— Localitatea Chilia Veche
— Localitatea Calita
— Localitatea Ostrovu Tătaru
— Localitatea Tatanir
— Comuna Crișan cu următoarele localități:
— Localitatea Crișan
— Localitatea Caraorman
— Localitatea Mila 23
— Comuna Mahmudia cu localitatea Mahmudia
— Comuna Maliuc cu următoarele localități:
— Localitatea Maliuc
— Localitatea Ilganii de Sus
— Localitatea Gorgova
— Localitatea Partizani
— Localitatea Vulturu
— Comuna Murighiol cu următoarele localități:
— Localitatea Murighiol
— Localitatea Colina
— Localitatea Dunavățu de Jos
— Localitatea Dunavățu de Sus
— Localitatea Plopu
— Localitatea Sarinasuf
— Localitatea Uzlina
— Comuna Nufăru cu următoarele localități:
— Localitatea Nufăru
— Localitatea Ilagnii de Jos
— Localitatea Malcoci
— Localitatea Victoria
— Comuna Sulina cu localitatea Sulina
— Comuna Sarichioi cu următoarele localități:
— Localitatea Sarichioi
— Localitatea Enisala
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— Localitatea Sabangia
— Localitatea Visterna
— Localitatea Zebil
— Comuna Sfântu Gheorghe cu localitatea Sfântu Gheorghe
— Comuna Valea Nucarilor cu următoarele localități:
— Localitatea Valea Nucarilor
— Localitatea Agighiol
— Localitatea Iazurile
PARTEA III

1. Letonia
Următoarele zone din Letonia:
— Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasts,
— Ozolnieku novada Salgales pagasts.
2. Lituania
Următoarele zone din Lituania:
— Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės ir Ventos seniūnijos,
— Alytaus rajono savivaldybė: Alovės, Daugų ir Raitininkų seniūnijos,
— Jurbarko rajono savivaldybė: Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus ir Veliuonos seniūnijos,
— Joniškio rajono savivaldybė: Gataučių, Kepalių, Kriukų ir Saugėlaukio seniūnijos,
— Kauno rajono savivaldybė: Čekiškės, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos,
— 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,
— Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos seniūnija ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,
— Varėnos rajono savivaldybė.
3. Polonia
Următoarele zone din Polonia:
w województwie podlaskim:
— 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,
— gmina 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, Nurzec-Stacja w powiecie siemiatyckim.
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w województwie mazowieckim:
— gmina Nasielsk w powiecie nowodworskim,
— gmina Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą
miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
— gmina Nowe Miasto w powiecie płońskim
— gminy Korczew i Paprotnia w powiecie siedleckim.
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 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, 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, część gminy Dębowa Kłoda położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę
nr 819, część gminy Parczew położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 819 biegnącą do
skrzyżowania z drogą nr 813 i na wschód od drogi nr 813 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi
nr 813 w powiecie parczewskim,
— część gminy Wisznice położona na południe od drogi nr 63 w powiecie bialskim,
— gminy Jeziorzany, Michów, Kock i część gminy Firlej położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19
w powiecie lubartowskim,
— gminy Adamów i Serokomla w powiecie łukowskim,
— gmina Baranów w powiecie puławskim,
— gminy Nowodwór i Ułęż w powiecie ryckim,
— gminy Janów Podlaski i Leśna Podlaska, w powiecie bialskim.
4. România
Următoarele zone din România:
Județul Satu Mare
— Comuna Agriș cu următoarele localități:
— Localitatea Agriș
— Localitatea Ciuperceni
— Comuna Botiz
— Comuna Dorolț cu următoarele localități:
— Localitatea Atea
— Localitatea Dara
— Localitatea Petea
— Localitatea Dorolț
— Comuna Halmeu cu următoarele localități:
— Localitatea Halmeu
— Localitatea Cidreag
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— Localitatea Mesteacăn
— Localitatea Porumbești
— Comuna Lazuri cu următoarele localități:
— Localitatea Lazuri
— Localitatea Bercu
— Localitatea Nisipeni
— Localitatea Noroieni
— Localitatea Peleș
— Localitatea Pelișor
— Comuna Micula cu următoarele localități:
— Localitatea Micula
— Localitatea Bercu Nou
— Localitatea Micula Nouă
— Municipiul Satu Mare
— Comuna Turulung cu următoarele localități:
— Localitatea Turulung
— Localitatea Drăgușeni
Județul Tulcea
Municipiul Tulcea cu următoarele localități:
— Localitatea Tulcea
— Localitatea Tudor Vladimirescu
Comuna Ceatalchioi cu următoarele localități:
— Localitatea Ceatalchioi
— Localitatea Pătlăgeanca
— Localitatea Plauru
— Localitatea Sălceni
Comuna Pardina cu localitatea Pardina
Comuna Somova cu următoarele localități:
— Localitatea Somova
— Localitatea Mineri
— Localitatea Parcheș
PARTEA IV

Italia
Următoarele zone din Italia:
— tutto il territorio della Sardegna.”
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