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(Acte fără caracter legislativ)

REGULAMENTE
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/972 AL COMISIEI
din 7 iunie 2019
de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor
geografice protejate [„Džiugas” (IGP)]
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012
privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),
întrucât:
(1)

În conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, cererea de
înregistrare a denumirii „Džiugas”, depusă de Lituania, a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 51 din
Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, denumirea „Džiugas” ar trebui, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Se înregistrează denumirea „Džiugas” (IGP).
Denumirea menționată la primul paragraf identifică un produs din clasa 1.3. Brânzeturi din anexa XI la Regulamentul de
punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei (3).

Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(1) JO L 343, 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 28, 23.1.2019, p. 3.
(3) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei din 13 iunie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului
(UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare
(JO L 179, 19.6.2014, p. 36).
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Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 7 iunie 2019.
Pentru Comisie,
Pentru Președinte,
Phil HOGAN

Membru al Comisiei

14.6.2019
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REGULAMENTUL (UE) 2019/973 AL COMISIEI
din 13 iunie 2019
de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al
Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru bispiribac, benzoat de
denatoniu, fenoxicarb, flurocloridonă, quizalofop-p-etil, quizalofop-p-tefuril, propaquizafop și
tebufenozid din sau de pe anumite produse
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005
privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine
vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE (1), în special articolul 14 alineatul (1)
litera (a) și articolul 49 alineatul (2),
întrucât:
(1)

Limitele maxime de reziduuri (LMR) pentru fenoxicarb, flurocloridonă, propaquizafop și tebufenozid au fost
stabilite în partea A din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005. Pentru quizalofop-p-etil și quizalofop-ptefuril, exprimați ca quizalofop, inclusiv quizalofop-P, LMR-urile au fost stabilite în partea A din anexa III la
Regulamentul (CE) nr. 396/2005. Pentru bispiribac și benzoatul de denatoniu, Regulamentul (CE) nr. 396/2005
nu stabilește LMR-uri și, întrucât aceste substanțe active nu sunt incluse în anexa IV la regulamentul respectiv, se
aplică valoarea implicită de 0,01 mg/kg stabilită la articolul 18 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE)
nr. 396/2005.

(2)

Pentru bispiribac, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”)
a emis un aviz motivat privind LMR-urile existente în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul
(CE) nr. 396/2005 (2). Ea a recomandat stabilirea unei LMR pentru orez. Nu există alte autorizații pentru această
substanță. Deoarece nu există riscuri pentru consumatori, LMR-urile pentru toate celelalte produse trebuie
stabilite în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 la limita specifică de determinare.

(3)

Pentru benzoatul de denatoniu, autoritatea a emis un aviz motivat privind LMR-urile existente în conformitate cu
articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005 (3). Toate autorizațiile existente pentru produsele de
protecție a plantelor care conțin benzoat de denatoniu sunt limitate la utilizarea ca repelent în silvicultură și nu
sunt menite a fi aplicate direct pe culturile comestibile. Deoarece nu există riscuri pentru consumatori, LMR-urile
trebuie stabilite în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 la limita specifică de determinare.

(4)

Pentru fenoxicarb, autoritatea a emis un aviz motivat privind LMR-urile existente în conformitate cu articolul 12
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005 (4). Ea a recomandat reducerea LMR-urilor pentru mere, pere,
gutui, moșmoni, moșmoni japonezi, prune, struguri de masă, struguri de vin, bovine (mușchi, grăsime, ficat,
rinichi), ovine (mușchi, grăsime, ficat, rinichi), caprine (mușchi, grăsime, ficat, rinichi), ecvidee (mușchi, grăsime,
ficat, rinichi) și lapte (bovine, ovine, caprine, cai). Pentru alte produse, autoritatea a recomandat menținerea LMRurilor existente. Autoritatea a concluzionat că, în ceea ce privește LMR-urile pentru portocale, lămâi, mandarine,
caise și măsline de masă, unele informații nu sunt disponibile și că este necesară o analiză suplimentară din
partea responsabililor cu gestionarea riscurilor. Deoarece nu există niciun risc pentru consumatori, LMR-urile
pentru produsele respective ar trebui să fie stabilite în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 la nivelul
identificat de către autoritate. Aceste LMR-uri vor fi revizuite; revizuirea va ține seama de informațiile disponibile
în termen de doi ani de la data publicării prezentului regulament.

(1) JO L 70, 16.3.2005, p. 1.
(2) Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for bispyribac
according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Aviz motivat privind revizuirea limitelor maxime de reziduuri existente pentru
bispiribac în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005]. EFSA Journal 2018;16(1):5142.
(3) Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for denathonium
benzoate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Aviz motivat privind revizuirea limitelor maxime de reziduuri existente
pentru benzoatul de denatoniu în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005]. EFSA Journal 2018;16(3):5232.
4
( ) Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fenoxycarb
according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Aviz motivat privind revizuirea limitelor maxime de reziduuri existente pentru
fenoxicarb în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005]. EFSA Journal 2018;16(1):5155.
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(5)

Pentru flurocloridonă, autoritatea a emis un aviz motivat privind LMR-urile existente în conformitate cu articolul
12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005 (5). Autoritatea a propus modificarea definiției reziduului. Ea
a recomandat reducerea LMR-urilor pentru cartofi, morcovi, țeline de rădăcină, păstârnaci, semințe de floareasoarelui și semințe de bumbac. Autoritatea a concluzionat că, în ceea ce privește LMR-urile pentru rădăcina de
pătrunjel/pătrunjelul rădăcină, porumbul dulce, grâu, porcine (mușchi, grăsime, ficat, rinichi), bovine (mușchi,
grăsime, ficat, rinichi), ovine (mușchi, grăsime, ficat, rinichi), caprine (mușchi, grăsime, ficat, rinichi), ecvidee
(mușchi, grăsime, ficat, rinichi), lapte (ovine, caprine), anumite informații nu sunt disponibile și că este necesară
o analiză suplimentară din partea responsabililor cu gestionarea riscurilor. Deoarece nu există niciun risc pentru
consumatori, LMR-urile pentru produsele respective ar trebui să fie stabilite în anexa II la Regulamentul (CE)
nr. 396/2005 la nivelul identificat de către autoritate. Aceste LMR-uri vor fi revizuite; revizuirea va ține seama de
informațiile disponibile în termen de doi ani de la data publicării prezentului regulament.

(6)

Pentru quizalofop-p-etil, quizalofop-p-tefuril și propaquizafop, autoritatea a emis un aviz motivat privind LMRurile existente în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005 (6). Autoritatea
a propus modificarea definiției reziduurilor și reducerea LMR-urilor pentru grepfruturi, portocale, lămâi, lămâi
verzi „lime”, mandarine, mere, pere, gutui, moșmoni, moșmoni japonezi, caise, cireșe (dulci), piersici, prune,
struguri de masă, struguri de vin, căpșuni, mure, zmeură (galbenă și roșie), afine, coacăze (albe, negre și roșii),
agrișe (galbene, roșii și verzi), măceșe, boabe de soc, măsline de masă, kumquat, cartofi, sfecle, morcovi, țeline de
rădăcină, hrean, topinamburi, păstârnaci, rădăcină de pătrunjel/pătrunjel rădăcină, ridichi, barba-caprei, varzănap/gulie furajeră, napi, usturoi, ceapă, ceapă eșalotă, ardei dulci/gogoșari, pătlăgele vinete/vinete, bame,
castraveți, cornișoni, dovlecei, pepeni galbeni, dovleci, pepeni verzi, varză de Bruxelles, varză chinezească/petsai,
kale, gulii, lăptuci, scarolă/cicoare cu frunze întregi, cicori witloof/andive, asmățui, arpagic, frunze de țelină,
pătrunjel, salvie, rozmarin, cimbru, busuioc și flori comestibile, frunze de dafin, tarhon, fasole (păstăi), fasole
(boabe), mazăre (păstăi), mazăre (boabe), linte (proaspătă), sparanghel, țelină, anghinare, praz, fasole (uscată), linte
(uscată), mazăre (uscată), lupin/boabe de lupin (uscate), semințe de bumbac, măsline pentru ulei, infuzii din
rădăcini și sfeclă de zahăr. Pentru alte produse, autoritatea a propus creșterea sau menținerea LMR-urilor
existente. Ea a concluzionat că, pentru salata mielului/fetică, lăptuci, scarolă/cicoare cu frunze întregi, creson și
alți germeni și lăstari, Barbarea verna, rucolă, muștar vânăt, plante de cultură cu frunze tinere (inclusiv specii din
familia Brassicaceae), spanac, sfeclă de pețiol/frunze de sfeclă, infuzii din flori, infuzii din frunze și plante
aromatice, condimente din semințe, condimente din fructe, porcine (mușchi, grăsime, ficat, rinichi), bovine
(mușchi, grăsime, ficat, rinichi), ovine (mușchi, grăsime, ficat, rinichi), caprine (mușchi, grăsime, ficat, rinichi),
ecvidee (mușchi, grăsime, ficat, rinichi), păsări de curte (mușchi, grăsime, ficat), lapte (bovine, ovine, caprine, cai)
și ouă de păsări, anumite informații nu sunt disponibile și că este necesară o analiză suplimentară din partea
responsabililor cu gestionarea riscurilor. Deoarece nu există niciun risc pentru consumatori, LMR-urile pentru
produsele respective ar trebui să fie stabilite în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 la nivelul identificat
de către autoritate. Aceste LMR-uri vor fi revizuite; revizuirea va ține seama de informațiile disponibile în termen
de doi ani de la data publicării prezentului regulament.

(7)

În conformitate cu articolul 6 alineatele (2) și (4) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005, a fost depusă o cerere
pentru quizalofop-p-etil utilizat pe porumb în Canada. În conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CE)
nr. 396/2005, această cerere a fost evaluată de statul membru în cauză, iar raportul de evaluare a fost înaintat
Comisiei. Autoritatea a evaluat cererea și raportul de evaluare, analizând în special riscurile pentru consumatori
și, după caz, pentru animale, și a emis un aviz motivat cu privire la LMR-urile propuse (7). Autoritatea
a concluzionat că toate cerințele privind datele au fost îndeplinite și că modificarea solicitată este sigură pentru
consumatori.

(8)

Pentru tebufenozid, autoritatea a emis un aviz motivat privind LMR-urile existente în conformitate cu articolul 12
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005 (8). Ea a recomandat reducerea LMR-urilor pentru castane.
Pentru alte produse, autoritatea a propus creșterea sau menținerea LMR-urilor existente. Ea a concluzionat că,
pentru cireșe (dulci), orez, porcine (ficat, rinichi), bovine (ficat, rinichi), ovine (grăsime, ficat, rinichi), caprine
(grăsime, ficat, rinichi), ecvidee (ficat, rinichi), păsări de curte (mușchi, grăsime, ficat), lapte (bovine, ovine,
caprine, cai) și ouă de păsări, anumite informații nu sunt disponibile și că este necesară o analiză suplimentară
din partea responsabililor cu gestionarea riscurilor. Deoarece nu există niciun risc pentru consumatori, LMR-urile
pentru produsele respective ar trebui să fie stabilite în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 la nivelul
identificat de către autoritate. Aceste LMR-uri vor fi revizuite; revizuirea va ține seama de informațiile disponibile

(5) Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for flurochloridone
according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Aviz motivat privind revizuirea limitelor maxime de reziduuri existente pentru
flurocloridonă în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005]. EFSA Journal 2018;16(1):5144.
(6) Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for quizalofop-Pethyl, quizalofop-P-tefuryl and propaquizafop according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Aviz motivat privind revizuirea
limitelor maxime de reziduuri existente pentru quizalofop-p-etil, quizalofop-p-tefuril și propaquizafop în conformitate cu articolul 12
din Regulamentul (CE) nr. 396/2005]. EFSA Journal 2017;15(12):5050.
(7) Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară; Setting of import tolerance for quizalofop-P-ethyl in genetically modified maize [Stabilirea
toleranței la import pentru quizalofop-P-etil în porumbul modificat genetic]. EFSA Journal 2018;16(4)5250.
(8) Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for tebufenozide
according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Aviz motivat privind revizuirea limitelor maxime de reziduuri existente pentru
tebufenozid în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005]. EFSA Journal 2018;16(2):5190.
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în termen de doi ani de la data publicării prezentului regulament. În ceea ce privește broccoli, varza cu căpățână,
varza chinezească/petsai, kale, salata mielului/fetică, lăptucile, scarola/cicoarea cu frunze întregi, cresonul și alți
germeni și lăstari, Barbarea verna, rucola, muștarul vânăt, plantele de cultură cu frunze tinere (inclusiv specii din
familia Brassicaceae), spanacul, iarba-grasă, sfecla de pețiol/frunzele de sfeclă, frunzele de viță-de-vie și speciile
similare, năsturelul, asmățuiul, busuiocul și florile comestibile, semințele de rapiță, trestia de zahăr, porcinele
(mușchi, grăsime), bovinele (mușchi, grăsime), ovinele (mușchi, grăsime), caprinele (mușchi), ecvideele (mușchi,
grăsime) și păsările de curte (mușchi), autoritatea a concluzionat că limitele maxime de reziduuri Codex (CXL)
pentru aceste produse sunt sigure pentru consumatori. Prin urmare, este adecvat să se stabilească LMR-urile
pentru aceste produse la același nivel în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005.
(9)

În ceea ce privește produsele pentru care nu este autorizată utilizarea produsului de protecție a plantelor în cauză
și pentru care nu există toleranțe la import sau CXL-uri, LMR-urile ar trebui stabilite la limita specifică de
determinare sau ar trebui să se aplice LMR implicită, astfel cum se prevede la articolul 18 alineatul (1) litera (b)
din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

(10)

Comisia a consultat laboratoarele de referință ale Uniunii Europene pentru reziduurile de pesticide cu privire la
necesitatea de a adapta anumite limite de determinare. În privința mai multor substanțe, laboratoarele menționate
au concluzionat că, pentru anumite produse de bază, dezvoltarea tehnică necesită stabilirea unor limite specifice
de determinare.

(11)

Pe baza avizelor motivate ale autorității și ținând seama de factorii relevanți pentru subiectul în cauză,
modificările adecvate ale LMR-urilor îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul
(CE) nr. 396/2005.

(12)

Partenerii comerciali ai Uniunii au fost consultați cu privire la noile LMR-uri prin intermediul Organizației
Mondiale a Comerțului, iar observațiile lor au fost luate în considerare.

(13)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 396/2005 ar trebui modificat în consecință.

(14)

Pentru a permite comercializarea, prelucrarea și consumul produselor în condiții normale, prezentul regulament
ar trebui să prevadă o măsură tranzitorie pentru produsele care au fost produse înainte de modificarea LMRurilor și pentru care informațiile arată că se menține un nivel înalt de protecție a consumatorilor.

(15)

Înainte ca LMR-urile modificate să devină aplicabile, ar trebui acordată o perioadă de timp rezonabilă pentru
a permite statelor membre, țărilor terțe și operatorilor din sectorul alimentar să se pregătească pentru îndeplinirea
noilor cerințe care vor rezulta din modificarea LMR-urilor.

(16)

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
Anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2
Regulamentul (CE) nr. 396/2005, astfel cum era formulat înainte de modificarea adusă prin prezentul regulament,
continuă să se aplice produselor care au fost produse sau importate în Uniune înainte de 4 ianuarie 2020.

Articolul 3
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplică de la 4 ianuarie 2020.

L 157/6

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 13 iunie 2019.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER

14.6.2019

14.6.2019

ANEXĂ

Anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 se modifică după cum urmează:
1. În anexa II se adaugă următoarele coloane pentru bispiribac, benzoat de denatoniu, fenoxicarb, flurocloridonă, quizalofop și tebufenozid:
„Reziduuri de pesticide și limite maxime de reziduuri (mg/kg)

0110000

FRUCTE PROASPETE sau CONGELATE; FRUCTE NUCIFERE

Fructe citrice

(6)

Tebufenozid (L)

exprimată ca quizalofop (orice raport
de izomeri constituenți)�

propaquizafop) și conjugații acestuia,

Quizalofop ½sumă de quizalofop,
sărurile sale, esterii săi (inclusiv

0,01 (*)

izomeri cis- și trans-) (L)

0,01 (*)

Flurocloridonă (sumă de

(5)

Benzoat de denatoniu (sumă de

(4)

exprimată ca bispiribac)

Fenoxicarb (L)

0100000

(3)

sărurile sale și esterii săi,

(2)

Bispiribac (sumă de bispiribac,

(1)

(7)

(8)

0,02 (*)

2

0,01 (*)
0,01 (*)

0110010

Grepfruturi

0110020

Portocale

0110030

Lămâi

0110040

Lămâi verzi „lime”

0110050

Mandarine

0110990

Altele (2)

0120000

Fructe nucifere

0120010

Migdale

0,01 (*)

0,05

0120020

Nuci de Brazilia

0,01 (*)

0,01 (*)

0120030

Caju

0,01 (*)

0,01 (*)

0120040

Castane

0,01 (*)

0,01 (*)

0120050

Nuci de cocos

0,01 (*)

0,01 (*)

0120060

Alune

0,01 (*)

0,01 (*)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR-uri (a)

denatoniu și sărurile sale, exprimată
ca benzoat de denatoniu)

RO

Număr de
cod

0,01 (*)

L 157/7

(2)

0120070

Nuci de Macadamia

0120080

Nuci de Pecan

0120090

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0,01 (*)

0,05

0,01 (*)

Semințe de pin dulce

0,01 (*)

0,01 (*)

0120100

Fistic

0,01 (*)

0,01 (*)

0120110

Nuci comune

0,05

0,05

0120990

Altele (2)

0,01 (*)

0,01 (*)

0130000

Fructe sămânțoase
Mere

0130020

Pere

0130030

Gutui

0130040

Moșmoni

0130050

Moșmoni japonezi

0130990

Altele (2)

0140000

Fructe sâmburoase

0,02 (*)

1

0,02 (*)

0140010

Caise

0,01 (*)

0,01 (*)

0140020

Cireșe (dulci)

0,01 (*)

0,01 (*) (+)

0140030

Piersici

1,5

0,5

0140040

Prune

0,6

0,01 (*)

0140990

Altele (2)

0,01 (*)

0,01 (*)

0150000

Bace și fructe mici

0151000

(a) struguri
Struguri de masă

0151020

Struguri de vin

0152000

(b) căpșuni

0,02 (*)
0,5

4

0,01 (*)

0,01 (*)
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0151010
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0130010

0,7

RO

0,01 (*)

L 157/8

(1)

0153000

(2)

(c) fructe de rug

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0,01 (*)

Mure

0,01 (*)

0153020

Mure de câmp

0,01 (*)

0153030

Zmeură (galbenă și roșie)

0153990

Altele (2)

0154000

(d) alte bace și fructe mici

2
0,01 (*)
0,01 (*)

0154010

Afine

0154020

Merișoare

0154030

Coacăze (albe, negre și roșii)

0,01 (*)

0154040

Agrișe (galbene, roșii și verzi)

0,01 (*)

0154050

Măceșe

0,01 (*)

0154060

Dude (albe și negre)

0,01 (*)

0154070

Păducel spaniol

0,01 (*)

0154080

Boabe de soc

0,01 (*)

0154990

Altele (2)

0,01 (*)

0161000

3
0,5

Fructe diverse cu

0,01 (*)

(a) coajă comestibilă

0161010

Curmale

0,01 (*)

0,01 (*)

0161020

Smochine

0,01 (*)

0,01 (*)

0161030

Măsline de masă

3 (+)

0,01 (*)

0161040

Kumquat

0,01 (*)

2

0161050

Carambola

0,01 (*)

0,01 (*)

0161060

Kaki

0,01 (*)

0,01 (*)

0161070

Prună de Java

0,01 (*)

0,01 (*)

0161990

Altele (2)

0,01 (*)

0,01 (*)

0162000

(b) coajă necomestibilă, mici
Kiwi (galbene, roșii, verzi)

0162020

Litchi

0,01 (*)
0,5
0,01 (*)
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0162010
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0160000

RO

0153010
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Fructele pasiunii/maracuja

0,01 (*)

0162040

Smochine indiene/limba soacrei

0,01 (*)

0162050

Chrysophyllum cainito

0,01 (*)

0162060

Plaqueminier/kaki de Virginia

0,01 (*)

0162990

Altele (2)

0,01 (*)

0163000

(c) coajă necomestibilă, mari

0,01 (*)

Avocado

1

0163020

Banane

0,01 (*)

0163030

Mango

0,01 (*)

0163040

Papaia

0,01 (*)

0163050

Granate/rodii

0,01 (*)

0163060

Cherimoya

0,01 (*)

0163070

Guave

0,01 (*)

0163080

Ananas

0,01 (*)

0163090

Fructele arborelui de pâine

0,01 (*)

0163100

Durian

0,01 (*)

0163110

Graviola

0,01 (*)

0163990

Altele (2)

0,01 (*)

0210000
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0163010

0200000

RO

0162030

L 157/10

(1)

LEGUME PROASPETE sau CONGELATE

Legume rădăcinoase și cu tuberculi

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0211000

(a) cartofi

0,01 (*)

0,1

0212000

(b) legume rădăcinoase și cu tuberculi tropicale

0,01 (*)

0,01 (*)

Rădăcini de cassava/manioc

0212020

Cartofi dulci

0212030

Igname

0212040

Arorut

0212990

Altele (2)
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0212010

0213000

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0,01 (*)

0,06

(c) alte legume rădăcinoase și cu tuberculi cu excepția sfeclei de zahăr

0213020

Morcovi

0,08

0,2

0213030

Țeline de rădăcină

0,08

0,08

0213040

Hrean

0,01 (*)

0,08

0213050

Topinamburi

0,01 (*)

0,08

0213060

Păstârnaci

0,08

0,2

0213070

Rădăcina de pătrunjel/pătrunjel rădăcină

0,08 (+)

0,2

0213080

Ridichi

0,01 (*)

0,2

0213090

Barba-caprei

0,01 (*)

0,2

0213100

Varză-nap/gulie furajeră

0,01 (*)

0,06

0213110

Napi

0,01 (*)

0,08

0213990

Altele (2)

0,01 (*)

0,2

Legume bulboase

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0220010

Usturoi

0,04

0220020

Ceapă

0,04

0220030

Ceapă eșalotă

0,04

0220040

Ceapă de primăvară/ceapă verde și ceapă de tuns

0,01 (*)

0220990

Altele (2)

0,01 (*)

0230000
0231000

Legume fructoase

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)
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Sfecle

RO

0213010

0220000

(8)

14.6.2019

(1)

0,01 (*)

(a) solanacee și malvacee
Tomate

0,05

1,5

0231020

Ardei dulci/gogoșari

0,01 (*)

1,5

0231030

Pătlăgele vinete/vinete

0,05

1,5

0231040

Bame

0,01 (*)

0,01 (*)

0231990

Altele (2)

0,01 (*)

0,01 (*)

L 157/11

0231010

0232000

(2)

(4)

(5)

(6)

(b) cucurbitacee cu coajă comestibilă
Castraveți

0232020

Cornișoni

0232030

Dovlecei

0232990

Altele (2)

(7)

(8)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

RO

0232010

0233000

(3)

(c) cucurbitacee cu coajă necomestibilă
Pepeni galbeni

0233020

Dovleci

0233030

Pepeni verzi

0233990

Altele (2)

0234000

(d) porumb dulce

0,01 (*)

0,01 (*)

0239000

(e) alte legume fructoase

0,01 (*)

0,01 (*)

0241000

Legume din familia Brassicaceae (cu excepția rădăcinilor și a culturi
lor de frunze tinere din familia Brassicaceae)
(a) varză cu inflorescență

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,4

0241010

Broccoli

0,5

0241020

Conopidă

0,01 (*)

0241990

Altele (2)

0,01 (*)

0242000
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0233010

0240000

L 157/12

(1)

(b) varză cu căpățână
Varză de Bruxelles

0,01 (*)

0,01 (*)

0242020

Varză cu căpățână

0,6

5

0242990

Altele (2)

0,01 (*)

0,01 (*)
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0242010

0243000

(2)

0243020

Kale

0243990

Altele (2)

0251000

(5)

(6)

(7)

(8)

0,01 (*)

10

0,01 (*)

0,01 (*)

0,2

10

RO

Varză chinezească/petsai

0250000

(4)

(c) brasicacee cu frunze

0243010

0244000

(3)

(d) gulii
Legume cu frunze, plante aromatice și flori comestibile
(a) lăptuci și plante pentru salate

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

Salata mielului/fetică

(+)

0251020

Lăptuci

(+)

0251030

Scarolă/cicoare cu frunze întregi

(+)

0251040

Creson și alți germeni și lăstari

(+)

0251050

Barbarea verna

(+)

0251060

Rucolă

(+)

0251070

Muștar vânăt

(+)

0251080

Plantă de cultură cu frunze tinere (inclusiv specii din familia
Brassicaceae)

(+)

0251990

Altele (2)
(b) spanac și frunze similare

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)
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0251010

0252000

14.6.2019

(1)

10

0252010

Spanac

0,2 (+)

0252020

Iarbă-grasă

0,01 (*)

0252030

Sfeclă de pețiol/frunze de sfeclă

0,04 (+)

0252990

Altele (2)

0,01 (*)

(c) frunze de viță-de-vie și specii similare

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

10

0254000

(d) năsturel

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

10

0255000

(e) cicori witloof/andive

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,05 (*)
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0253000

0256000

(2)

(f) plante aromatice și flori comestibile

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,2

(8)

Asmățui

10

0256020

Arpagic

0,01 (*)

0256030

Frunze de țelină

0,01 (*)

0256040

Pătrunjel

0,01 (*)

0256050

Salvie

0,01 (*)

0256060

Rozmarin

0,01 (*)

0256070

Cimbru

0,01 (*)

0256080

Busuioc și flori comestibile

0256090

Frunze de dafin

0,01 (*)

0256100

Tarhon

0,01 (*)

0256990

Altele (2)

0,01 (*)

Leguminoase

20

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0260010

Fasole (păstăi)

0,3

0260020

Fasole (boabe)

0,2

0260030

Mazăre (păstăi)

0,03

0260040

Mazăre (boabe)

0,2

0260050

Linte

0,2

0260990

Altele (2)
Legume cu tulpină

0270010

Sparanghel

0270020

Cardon

0270030

Țelină

0270040

Fenicul de Florența

0270050

Anghinare

0270060

Praz

0270070

Rubarbă

0,01 (*)
0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

14.6.2019

0270000
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0260000

RO

0256010

L 157/14

(1)

(2)

0270080

Lăstari de bambus

0270090

Miez de palmier

0270990

Altele (2)
Ciuperci, mușchi și licheni

0280010

Ciuperci de cultură

0280020

Ciuperci sălbatice

0280990

Mușchi și licheni

0290000

LEGUMINOASE

(5)

(6)

(7)

(8)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0300010

Fasole

0,2

0300020

Linte

0,2

0300030

Mazăre

0,2

0300040

Lupin/boabe de lupin

0,05 (*)

0300990

Altele (2)

0,01 (*)

0400000

SEMINȚE ȘI FRUCTE OLEAGINOASE

0401000

Semințe oleaginoase

0401010

Semințe de in

0401020

Arahide/alune de pământ

0401030

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)
0,01 (*)
0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

Semințe de mac

0,7

0,01 (*)

0401040

Semințe de susan

0,01 (*)

0,01 (*)

0401050

Semințe de floarea-soarelui

0,8

0,01 (*)

0401060

Semințe de rapiță

2

2

0401070

Soia

0,2

0,01 (*)

0401080

Semințe de muștar

0,7

0,01 (*)

0401090

Semințe de bumbac

0,1

0,01 (*)

0401100

Semințe de dovleac

0,01 (*)

0,01 (*)

0401110

Semințe de șofrănaș

0,01 (*)

0,01 (*)
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0,3
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0300000

Alge și organisme procariote

(4)

RO

0280000

(3)

14.6.2019

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Semințe de limba-mielului

0,01 (*)

0,01 (*)

0401130

Semințe de camelină

0,01 (*)

0,01 (*)

0401140

Semințe de cânepă

0,01 (*)

0,01 (*)

0401150

Ricin

0,01 (*)

0,01 (*)

0401990

Altele (2)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0402000

Fructe oleaginoase
Măsline pentru ulei

3

0402020

Sâmburi de palmier pentru ulei

0,01 (*)

0402030

Fructe de palmier pentru ulei

0,01 (*)

0402040

Capoc

0,01 (*)

0402990

Altele (2)

0,01 (*)

0500000

CEREALE

0500010

Orz

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0500020

Hrișcă și alte pseudocereale

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0500030

Porumb

0,01 (*)

0,02

0,01 (*)

0500040

Mei comun

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0500050

Ovăz

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0500060

Orez

0,02 (*)

0,05 (*)

3 (+)

0500070

Secară

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0500080

Sorg

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0500090

Grâu

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0500990

Altele (2)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0600000

CEAIURI, CAFEA, INFUZII, CACAO ȘI ROȘCOVE

0,01 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

0,05 (*)
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0402010

RO

0401120
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(1)

0,05 (*)

Ceaiuri

0,05 (*)

0620000

Boabe de cafea

0,05 (*)

14.6.2019

0610000

(2)

0630000

Infuzii din

0631000

(a) flori

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0,8

Mușețel

(+)

0631020

Hibiscus

(+)

0631030

Trandafir

(+)

0631040

Iasomie

(+)

0631050

Tei pucios

(+)

0631990

Altele (2)
(b) frunze și plante aromatice

0,8

Căpșun

(+)

0632020

Rooibos

(+)

0632030

Maté

(+)

0632990

Altele (2)
(c) rădăcini

0633010

Valeriană

0633020

Ginseng

0633990

Altele (2)

0639000

0,05 (*)

(d) orice alte părți ale plantei

0,05 (*)

0640000

Boabe de cacao

0,05 (*)

0650000

Roșcove

0,05 (*)

0700000

HAMEI

0800000

CONDIMENTE

0810000

Condimente din semințe
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0632010

0633000

RO

0631010

0632000

(8)

14.6.2019

(1)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

Anason

(+)

0810020

Chimen negru

(+)

L 157/17

0810010

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Țelină

(+)

0810040

Coriandru

(+)

0810050

Chimen

(+)

0810060

Mărar

(+)

0810070

Fenicul

(+)

0810080

Schinduf

(+)

0810090

Nucșoară

(+)

0810990

Altele (2)
Condimente din fructe

0820010

Piper de Jamaica

(+)

0820020

Piper Sichuan

(+)

0820030

Chimen

(+)

0820040

Cardamom

(+)

0820050

Fructe de ienupăr

(+)

0820060

Piper boabe (alb, negru și verde)

(+)

0820070

Vanilie

(+)

0820080

Tamarin

(+)

0820990

Altele (2)

0830000

Condimente din scoarță

0830010

Scorțișoară

0830990

Altele (2)

0840000

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)
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0820000

RO

0810030

(8)

L 157/18

(1)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

Condimente din rădăcini sau rizomi
Lemn-dulce

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0840020

Ghimbir (10)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0840030

Șofran de India/curcuma

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0840040

Hrean (11)

0840990

Altele (2)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

14.6.2019

0840010

0850000

(2)

Condimente din muguri
Cuișoare

0850020

Capere

0850990

Altele (2)

0860000

Condimente din pistiluri de flori

0860010

Șofran

0860990

Altele (2)

0870000

Condimente din arile
Mirodenie din coaja uscată a nucșoarei

0870990

Altele (2)

0900000

PLANTE UTILIZATE ÎN PRODUCȚIA ZAHĂRULUI

(5)

(6)

(7)

(8)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0900010

Sfeclă de zahăr

0,06

0,01 (*)

0900020

Trestie de zahăr

0,01 (*)

1

0900030

Rădăcini de cicoare

0,08

0,01 (*)

0900990

Altele (2)

0,01 (*)

0,01 (*)

1000000
1010000

PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ - ANIMALE TERESTRE

Produse obținute din

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

0870010

(4)

RO

0850010

(3)

14.6.2019

(1)

0,05 (*)
0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

(a) porcine

1011010

Mușchi

(+)

0,02 (*) (+)

0,05

1011020

Grăsime

(+)

0,02 (*) (+)

0,05

1011030

Ficat

(+)

0,02 (*) (+)

0,05 (+)

1011040

Rinichi

(+)

0,1 (+)

0,02 (*) (+)

1011050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

0,1 (+)

0,05 (+)

1011990

Altele (2)

0,02 (*)

0,02 (*)
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1011000

1012000

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(b) bovine
Mușchi

(+)

0,02 (*) (+)

0,05

1012020

Grăsime

(+)

0,02 (*) (+)

0,05

1012030

Ficat

(+)

0,03 (+)

0,05 (+)

1012040

Rinichi

(+)

0,3 (+)

0,02 (*) (+)

1012050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

0,3 (+)

0,05 (+)

1012990

Altele (2)

0,02 (*)

0,02 (*)

1013000

(c) ovine
Mușchi

(+)

0,02 (*) (+)

0,05

1013020

Grăsime

(+)

0,02 (*) (+)

0,05 (+)

1013030

Ficat

(+)

0,03 (+)

0,05 (+)

1013040

Rinichi

(+)

0,3 (+)

0,02 (*) (+)

1013050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

0,3 (+)

0,05 (+)

1013990

Altele (2)

0,02 (*)

0,02 (*)

1014000

(d) caprine

1014010

Mușchi

(+)

0,02 (*) (+)

0,05

1014020

Grăsime

(+)

0,02 (*) (+)

0,05 (+)

1014030

Ficat

(+)

0,03 (+)

0,05 (+)

1014040

Rinichi

(+)

0,3 (+)

0,02 (*) (+)

1014050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

0,3 (+)

0,05 (+)

1014990

Altele (2)

0,02 (*)

0,02 (*)
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1013010

1015000

RO

1012010
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(1)

(e) ecvidee
Mușchi

(+)

0,02 (*) (+)

0,05

1015020

Grăsime

(+)

0,02 (*) (+)

0,05

1015030

Ficat

(+)

0,03 (+)

0,05 (+)

14.6.2019

1015010

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(+)

0,3 (+)

0,02 (*) (+)

Rinichi

1015050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

0,3 (+)

0,05 (+)

1015990

Altele (2)

0,02 (*)

0,02 (*)

1016000

(f) păsări de curte

0,02 (*)

Mușchi

0,02 (*) (+)

(+)

1016020

Grăsime

0,04 (+)

(+)

1016030

Ficat

0,04 (+)

(+)

1016040

Rinichi

0,04 (+)

(+)

1016050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

0,04 (+)

(+)

1016990

Altele (2)

0,02 (*)

1017000

(g) alte animale terestre de crescătorie

1017010

Mușchi

0,02 (*) (+)

0,01 (*)

1017020

Grăsime

0,02 (*) (+)

0,02 (*)

1017030

Ficat

0,03 (+)

0,02 (*)

1017040

Rinichi

0,3 (+)

0,02 (*)

1017050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

0,3 (+)

0,02 (*)

1017990

Altele (2)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,015

0,01 (*)

(+)

(+)

1020000

Lapte

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

1020010

Bovine

1020020

Ovine

(+)

(+)

(+)

1020030

Caprine

(+)

(+)

(+)

1020040

Cai

(+)

(+)

1020990

Altele (2)
0,01 (*)

0,02 (*)

Ouă de păsări

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

1030010

Găini

(+)

(+)

1030020

Rațe

(+)

(+)
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1030000
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1016010

RO

1015040

14.6.2019

(1)

(2)

1030030
1030040
1030990

(3)

(4)

(5)

Gâște
Prepelițe
Altele (2)

(6)

(7)

(8)

(+)
(+)

(+)
(+)

Miere și alte produse apicole (7)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

1050000

Amfibieni și reptile

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

1060000

Animale nevertebrate terestre

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

1070000

Animale vertebrate sălbatice terestre

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ - PEȘTI, PRODUSE PE BAZĂ DE PEȘTE
ȘI ORICE ALTE PRODUSE PESCĂREȘTI DE MARE SAU DE APĂ DULCE (8)

1200000

PRODUSE SAU PĂRȚI DIN ACESTEA UTILIZATE EXCLUSIV PENTRU PRO
DUCȚIA HRANEI PENTRU ANIMALE (8)

1300000

PRODUSE ALIMENTARE PRELUCRATE (8)

(*)
(a)

Limita de determinare analitică
Pentru lista completă cu produse de origine vegetală și animală cărora li se aplică LMR-uri, vă rugăm să consultați anexa I.

(L) = Liposolubil
Fenoxicarb (L)
(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la trialurile privind reziduurile. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile
menționate în prima teză, în cazul în care acestea sunt transmise până la 14 iunie 2021 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.
0161030
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1100000

RO

1040000
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(1)

Măsline de masă

Flurocloridonă (sumă de izomeri cis- și trans-) (L)
(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la trialurile privind reziduurile. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile
menționate în prima teză, în cazul în care acestea sunt transmise până la 14 iunie 2021 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.
0213070

(+)

Rădăcină de pătrunjel/pătrunjel rădăcină

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la metodele analitice. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în
prima teză, în cazul în care acestea sunt transmise până la 14 iunie 2021 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.
Mușchi

1011020

Grăsime

1011030

Ficat

14.6.2019

1011010

Mușchi

1012020

Grăsime

1012030

Ficat

1012040

Rinichi

1013010

Mușchi

1013020

Grăsime

1013030

Ficat

1013040

Rinichi

1014010

Mușchi

1014020

Grăsime

1014030

Ficat

1014040

Rinichi

1015010

Mușchi

1015020

Grăsime

1015030

Ficat

1015040

Rinichi

1020020

Ovine

1020030

Caprine

Quizalofop [sumă de quizalofop, sărurile sale, esterii săi (inclusiv propaquizafop) și conjugații acestuia, exprimată ca quizalofop (orice raport de izomeri constituenți)]
(+)
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1012010

RO

Rinichi

14.6.2019

1011040

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la trialurile privind reziduurile pentru propaquizafop. La revizuirea LMR, Comisia va ține
seama de informațiile menționate în prima teză, în cazul în care acestea sunt transmise până la 14 iunie 2021 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de
lipsa lor.
Salata mielului/fetică

0251020

Lăptuci

0251030

Scarolă/cicoare cu frunze întregi

0251040

Creson și alți germeni și lăstari

0251050

Barbarea verna

0251060

Rucolă

0251070

Muștar vânăt

0251080

Plante de cultură cu frunze tinere (inclusiv specii de Brassicaceae)

L 157/23

0251010

(+)

0252010

Spanac

0252030

Sfeclă de pețiol/frunze de sfeclă

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la metodele analitice și la stabilitatea la depozitare pentru quizalofop-p-etil. La revizuirea LMR,
Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, în cazul în care acestea sunt transmise până la 14 iunie 2021 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data
specificată, de lipsa lor.
Mușețel

0631020

Hibiscus

0631030

Trandafir

0631040

Iasomie

0631050

Tei pucios

0632010

Căpșun

0632020

Rooibos

0632030

Maté

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la trialurile privind reziduurile, la metodele analitice și la stabilitatea la depozitare pentru
quizalofop-p-etil. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, în cazul în care acestea sunt transmise până la 14 iunie 2021 sau, în cazul în care informațiile
respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.
Anason

0810020

Chimen negru

0810030

Țelină

0810040

Coriandru

0810050

Chimen

0810060

Mărar

0810070

Fenicul

0810080

Schinduf

0810090

Nucșoară

0820010

Piper de Jamaica

0820020

Piper Sichuan

0820030

Chimen

0820040

Cardamom

14.6.2019

0810010
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0631010

RO

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la metodele analitice pentru quizalofop-p-etil. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de
informațiile menționate în prima teză, în cazul în care acestea sunt transmise până la 14 iunie 2021 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

L 157/24

(+)

Fructe de ienupăr

0820060

Piper boabe (alb, negru și verde)

0820070

Vanilie

0820080

Tamarin

1011020

Grăsime

1011030

Ficat

1011040

Rinichi

1011050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

1012010

Mușchi

1012020

Grăsime

1012030

Ficat

1012040

Rinichi

1012050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

1013010

Mușchi

1013020

Grăsime

1013030

Ficat

1013040

Rinichi

1013050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

1014010

Mușchi

1014020

Grăsime

1014030

Ficat

1014040

Rinichi

1014050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

1015010

Mușchi

1015020

Grăsime

1015030

Ficat

1015040

Rinichi

1015050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

L 157/25

Mușchi
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1011010

RO

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la metodele analitice pentru quizalofop-p-tefuril. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de
informațiile menționate în prima teză, în cazul în care acestea sunt transmise până la 14 iunie 2021 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

14.6.2019

(+)

0820050

Grăsime

1016030

Ficat

1016040

Rinichi

1016050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

1017010

Mușchi

1017020

Grăsime

1017030

Ficat

1017040

Rinichi

1017050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

1020010

Bovine

1020020

Ovine

1020030

Caprine

1020040

Cai

1030010

Găini

1030020

Rațe

1030030

Gâște

1030040

Prepelițe

Tebufenozid (L)
(+)

(+)
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1016020

RO

Mușchi

L 157/26

1016010

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la trialurile privind reziduurile. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile
menționate în prima teză, în cazul în care acestea sunt transmise până la 14 iunie 2021 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.
0140020

Cireșe (dulci)

0500060

Orez

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la metodele analitice de confirmare. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile
menționate în prima teză, în cazul în care acestea sunt transmise până la 14 iunie 2021 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.
Ficat

1011040

Rinichi

1011050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

1012030

Ficat

1012040

Rinichi

14.6.2019

1011030

1013020

Grăsime

1013030

Ficat

1013040

Rinichi

1013050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

1014020

Grăsime
Ficat
Rinichi

1014050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

1015030

Ficat

1015040

Rinichi

1015050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

1016010

Mușchi

1016020

Grăsime

1016030

Ficat

1016040

Rinichi

1016050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

1020010

Bovine

1020020

Ovine

1020030

Caprine

1020040

Cai

1030010

Găini

1030020

Rațe

1030030

Gâște

1030040

Prepelițe”
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1014030
1014040

RO

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

14.6.2019

1012050

2. În partea A a anexei III, se elimină coloanele referitoare la fenoxicarb, flurocloridonă, quizalofop, propaquizafop și tebufenozid.
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DECIZII
DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/974 A COMISIEI
din 12 iunie 2019
de aprobare a programelor naționale de îmbunătățire a producției și comercializării produselor
apicole, prezentate de statele membre în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului
[notificată cu numărul C(2019) 4177]
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013
de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72,
(CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 57 primul paragraf
litera (c),
întrucât:
(1)

În temeiul articolului 55 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, toate statele membre au trimis Comisiei
programele lor naționale pentru o perioadă de trei ani privind producția și comercializarea produselor apicole
pentru anii apicoli 2020, 2021 și 2022.

(2)

Cele 28 de programe corespund obiectivelor Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 și conțin informațiile necesare
în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1368 al Comisiei (2).

(3)

Contribuția Uniunii la fiecare program național trebuie decisă în conformitate cu articolul 55 alineatul (2) din
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, precum și în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul delegat (UE)
2015/1366 al Comisiei (3).

(4)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru organizarea comună
a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Se aprobă programele naționale privind producția și comercializarea produselor apicole pentru anii apicoli 2020, 2021
și 2022 prezentate de Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Croația,
Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Malta, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia,
Slovacia, Finlanda, Suedia și Regatul Unit.

Articolul 2
Contribuția Uniunii la programele naționale menționate la articolul 1 se limitează la cuantumurile maxime prevăzute în
anexă pentru anii apicoli 2020, 2021 și 2022.
(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 671.
(2) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1368 al Comisiei din 6 august 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului
(UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din sectorul apicol (JO L 211, 8.8.2015,
p. 9).
(3) Regulamentul delegat (UE) 2015/1366 al Comisiei din 11 mai 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din sectorul apicol (JO L 211, 8.8.2015, p. 3).
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Articolul 3
Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 12 iunie 2019.
Pentru Comisie
Phil HOGAN

Membru al Comisiei
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ANEXĂ

Cuantumul contribuției Uniunii la programele apicole naționale pentru anii apicoli 2020,
2021 și 2022
(EUR)
Anul apicol 2020

Belgia

Anul apicol 2021

Anul apicol 2022

160 330

160 400

160 255

Bulgaria

1 635 982

1 636 211

1 636 134

Republica Cehă

1 266 168

1 266 168

1 266 168

175 240

163 641

146 265

1 656 621

1 656 621

1 656 621

Estonia

100 000

100 000

100 000

Irlanda

45 000

45 000

45 000

Grecia

3 235 867

3 237 292

3 234 354

Spania

5 634 999

5 635 000

5 634 999

Franța

3 454 130

3 455 651

3 452 515

Croația

1 000 850

1 001 291

1 000 382

Italia

3 544 718

3 546 279

3 543 060

Cipru

100 000

100 000

100 000

Letonia

207 500

207 500

248 398

Lituania

486 900

487 114

486 672

15 337

15 344

15 330

3 120 330

3 121 704

3 118 871

8 333

8 333

8 333

Țările de Jos

190 000

190 000

190 000

Austria

880 301

880 688

879 889

Polonia

3 937 807

3 939 541

3 935 966

Portugalia

1 750 000

1 750 000

1 750 000

România

5 248 731

5 251 043

5 246 276

Slovenia

380 000

380 000

380 000

Slovacia

734 909

735 232

734 565

Finlanda

140 500

140 500

140 500

Suedia

330 857

330 857

330 857

Regatul Unit

558 590

558 590

558 590

40 000 000

40 000 000

40 000 000

Danemarca
Germania

Luxemburg
Ungaria
Malta

UE-28

14.6.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 157/31

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/975 A COMISIEI
din 13 iunie 2019
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(2019) 4495]
(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 din cadrul Uniunii 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 măsurile zoosanitare de combatere a pestei
porcine africane în anumite state membre în care au fost confirmate cazuri de respectiva boală la porci domestici
sau sălbatici (statele membre în cauză). În părțile I-IV din anexa la decizia de punere în aplicare respectivă sunt
menționate și delimitate anumite zone din statele membre în cauză, diferențiate în funcție de nivelul de risc,
estimat 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 se ține seama de evoluția situației epidemiologice din Uniune în ceea
ce privește pesta porcină africană, evoluție care trebuie să fie reflectată în anexa respectivă. Anexa la Decizia de
punere în aplicare 2014/709/UE a fost modificată cel mai recent prin Decizia de punere în aplicare (UE)
2019/950 a Comisiei (5), în urma unor cazuri de pestă porcină africană apărute în Polonia și Ungaria.

(2)

De la data adoptării Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/950 au apărut noi cazuri de pestă porcină africană
la porci domestici în Lituania, care trebuie, de asemenea, să fie reflectate în anexa la Decizia de punere în aplicare
2014/709/UE.

(3)

În iunie 2019, au fost observate două focare de pestă porcină africană apărută la porci domestici în Lituania, în
districtele Šakiai și Marijampolė, în zone menționate în prezent în partea II din anexa la Decizia de punere în
aplicare 2014/709/UE. Aceste focare de pestă porcină africană apărută la porci domestici constituie un nivel
crescut de risc care ar trebui să fie reflectat în anexa respectivă. În consecință, aceste zone din Lituania afectate de
pestă porcină africană ar trebui incluse în lista din partea III, în loc de partea II, a anexei la Decizia de punere în
aplicare 2014/709/UE.

(4)

În iunie 2019 au fost observate câteva cazuri de pestă porcină africană la porci sălbatici în diviziunea adminis
trativă Elblaski din Polonia, în imediata apropiere a zonelor menționate în partea I a anexei la Decizia de punere
în aplicare 2014/709/UE. Aceste cazuri de pestă porcină africană apărută la porci sălbatici constituie un nivel
crescut de risc care ar trebui să fie reflectat în anexa respectivă. În consecință, această zonă din Polonia afectată
de pestă porcină africană ar trebui inclusă în lista din partea II, în loc de partea I, a anexei la Decizia de punere în
aplicare 2014/709/UE.

(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
( ) Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/950 a Comisiei din 7 iunie 2019 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 (JO L 152, 11.6.2019,
p. 97).
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(5)

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 răspândirii respectivei boli, ar trebui delimitate noi zone
cu risc înalt, având o suprafață suficientă, în Lituania și Polonia, care ar trebui menționate în mod corespunzător
în părțile I, II și III a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. Prin urmare, anexa la Decizia de
punere în aplicare 2014/709/UE ar trebui modificată în consecință.

(6)

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 din anexa la prezenta decizie.
Articolul 2
Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 13 iunie 2019.
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. Belgia
Următoarele zone din Belgia:
in Luxembourg province:
— the area is delimited clockwise by:
— Frontière avec la France,
— Rue Mersinhat,
— La N818jusque son intersection avec la N83,
— La N83 jusque son intersection avec la N884,
— La N884 jusque son intersection avec la N824,
— La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,
— Le Routeux,
— Rue d'Orgéo,
— Rue de la Vierre,
— Rue du Bout-d'en-Bas,
— Rue Sous l'Eglise,
— Rue Notre-Dame,
— Rue du Centre,
— La N845 jusque son intersection avec la N85,
— La N85 jusque son intersection avec la N40,
— La N40 jusque son intersection avec la N802,
— La N802 jusque son intersection avec la N825,
— La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,
— La E25-E411jusque son intersection avec la N40,
— N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,
— Rue du Tombois,
— Rue Du Pierroy,
— Rue Saint-Orban,
— Rue Saint-Aubain,
— Rue des Cottages,
— Rue de Relune,
— Rue de Rulune,
— Route de l'Ermitage,
— N87: Route de Habay,
— Chemin des Ecoliers,
— Le Routy,
— Rue Burgknapp,
— Rue de la Halte,
— Rue du Centre,
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— Rue de l'Eglise,
— Rue du Marquisat,
— Rue de la Carrière,
— Rue de la Lorraine,
— Rue du Beynert,
— Millewée,
— Rue du Tram,
— Millewée,
— N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy,Route de Luxembourg,
— Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,
— Frontière avec la France,
— La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,
— La N871 jusque son intersection avec la N88,
— La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,
— La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811,
— La N811 jusque son intersection avec la N88,
— La N88 jusque son intersection avecla N883 au niveau d'Aubange,
— La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange,
— La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,
— La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,
— La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet,
— Rue du Fet,
— Rue de l'Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume,
— Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères,
— Rue des Bruyères,
— Rue de Neufchâteau,
— Rue de la Motte,
— La N894 jusque son intersection avec laN85,
— La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France.
2. Bulgaria
Următoarele zone din Bulgaria:
in Varna the whole region excluding the villages covered in Part II;
in Silistra region:
— whole municipality of Glavinitza,
— whole municipality of Tutrakan,
— whithinmunicipality of Dulovo:
— Boil,
— Vokil,
— Grancharovo,
— Doletz,
— Oven,
— Okorsh,
— Oreshene,
— Paisievo,
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— Pravda,
— Prohlada,
— Ruyno,
— Sekulovo,
— Skala,
— Yarebitsa,
— within municipality of Sitovo:
— Bosna,
— Garvan,
— Irnik,
— Iskra,
— Nova Popina,
— Polyana,
— Popina,
— Sitovo,
— Yastrebna,
— within municipality of Silistra:
— Vetren,
in Dobrich region:
— whole municipality of Baltchik,
— wholemunicipality of General Toshevo,
— whole municipality of Dobrich,
— whole municipality of Dobrich-selska (Dobrichka),
— within municipality of Krushari:
— Severnyak,
— Abrit,
— Dobrin,
— Alexandria,
— Polkovnik Dyakovo,
— Poruchik Kardzhievo,
— Zagortzi,
— Zementsi,
— Koriten,
— Krushari,
— Bistretz,
— Efreytor Bakalovo,
— Telerig,
— Lozenetz,
— Krushari,
— Severnyak,
— Severtsi,
— within municipality of Kavarna:
— Krupen,
— Belgun,
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— Bilo,
— Septemvriytsi,
— Travnik,
— whole municipality of Tervel, except Brestnitsa and Kolartzi,
in Ruse region:
— within municipality of Slivo pole:
— Babovo,
— Brashlen,
— Golyamo vranovo,
— Malko vranovo,
— Ryahovo,
— Slivo pole,
— Borisovo,
— within municipality of Ruse:
— Sandrovo,
— Prosena,
— Nikolovo,
— Marten,
— Dolno Ablanovo,
— Ruse,
— Chervena voda,
— Basarbovo,
— within municipality of Ivanovo:
— Krasen,
— Bozhichen,
— Pirgovo,
— Mechka,
— Trastenik,
— within municipality of Borovo:
— Batin,
— Gorno Ablanovo,
— Ekzarh Yosif,
— Obretenik,
— Batin,
— within municipality of Tsenovo:
— Krivina,
— Belyanovo,
— Novgrad,
— Dzhulyunitza,
— Beltzov,
— Tsenovo,
— Piperkovo,
— Karamanovo,
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in Veliko Tarnovo region:
— within municipality of Svishtov:
— Sovata,
— Vardim,
— Svishtov,
— Tzarevets,
— Bulgarsko Slivovo,
— Oresh,
in Pleven region:
— within municipality of Belene:
— Dekov,
— Belene,
— Kulina voda,
— Byala voda,
— within municipality of Nikopol:
— Lozitza,
— Dragash voyvoda,
— Lyubenovo,
— Nikopol,
— Debovo,
— Evlogievo,
— Muselievo,
— Zhernov,
— Cherkovitza,
— within municipality of Gulyantzi:
— Somovit,
— Dolni vit,
— Milkovitsa,
— Shiyakovo,
— Lenkovo,
— Kreta,
— Gulyantzi,
— Brest,
— Dabovan,
— Zagrazhdan,
— Gigen,
— Iskar,
— within municipality of Dolna Mitropoliya:
— Komarevo,
— Baykal,
— Slavovitsa,
— Bregare,
— Orehovitsa,
— Krushovene,

L 157/37

L 157/38

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

— Stavertzi,
— Gostilya,
in Vratza region:
— within municipality of Oryahovo:
— Dolni vadin,
— Gorni vadin,
— Ostrov,
— Galovo,
— Leskovets,
— Selanovtsi,
— Oryahovo,
— within municipality of Miziya:
— Saraevo,
— Miziya,
— Voyvodovo,
— Sofronievo,
— within municipality of Kozloduy:
— Harlets,
— Glozhene,
— Butan,
— Kozloduy,
in Montana region:
— within municipality of Valtchedram:
— Dolni Tzibar,
— Gorni Tzibar,
— Ignatovo,
— Zlatiya,
— Razgrad,
— Botevo,
— Valtchedram,
— Mokresh,
— within municipality Lom:
— Kovatchitza,
— Stanevo,
— Lom,
— Zemphyr,
— Dolno Linevo,
— Traykovo,
— Staliyska mahala,
— Orsoya,
— Slivata,
— Dobri dol,
— within municipality of Brusartsi:
— Vasilyiovtzi,
— Dondukovo,
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in Vidin region:
— within municipality of Ruzhintsi:
— Dinkovo,
— Topolovets,
— Drenovets,
— within municipality of Dimovo:
— Artchar,
— Septemvriytzi,
— Yarlovitza,
— Vodnyantzi,
— Shipot,
— Izvor,
— Mali Drenovetz,
— Lagoshevtzi,
— Darzhanitza,
— within municipality of Vidin:
— Vartop,
— Botevo,
— Gaytantsi,
— Tzar Simeonovo,
— Ivanovtsi,
— Zheglitza,
— Sinagovtsi,
— Dunavtsi,
— Bukovets,
— Bela Rada,
— Slana bara,
— Novoseltsi,
— Ruptzi,
— Akatsievo,
— Vidin,
— Inovo,
— Kapitanovtsi,
— Pokrayna,
— Antimovo,
— Kutovo,
— Slanotran,
— Koshava,
— Gomotartsi.
3. Estonia
Următoarele zone din Estonia:
— Hiiu maakond.
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4. Ungaria
Următoarele zone din Ungaria:
— Borsod-Abaúj-Zemplén megye 651100, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802,
651803, 651900, 652000, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100,
653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202,
654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200,
655300, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400,
656600, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658201, 658202 és 658403
kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Hajdú-Bihar megye 900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590,
901650, 901660, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902450, 902550, 902650, 902660,
902670, 902750, 903250, 903650, 903750, 903850, 904350, 904750, 904760, 904850, 904860, 905360,
905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Heves megye 702550, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050,
704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, és 705350
kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650,
750750, 750850, 750950, 751150, 752150 és755550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Nógrád megye 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620,
552710, 552850, 552860, 552950, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750,
553850, 553910 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950,
573360, 573450, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751,
853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855350, 855450, 855550, 855650, 855660 és
855850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.
5. Letonia
Următoarele zone din Letonia:
— Aizputes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kazdangas pagasts un Aizputes pilsēta,
— Alsungas novads,
— Durbes novada Dunalkas un Tadaiķu pagasts,
— Kuldīgas novada Gudenieku pagasts,
— Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,
— Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un
Dauguļupītes,
— Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,
— Grobiņas novada Bārtas un Gaviezes pagasts,
— Rucavas novada Dunikas pagasts.
6. Lituania
Următoarele zone din Lituania:
— Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,
— Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 2128
ir į vakarus nuo kelio Nr. 2106, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytuvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo
kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į
vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos,
— Pagėgių savivaldybė,
— Plungės rajono savivaldybė,
— Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnujų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių,
Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,
— Rietavo savivaldybė,
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— Skuodo rajono savivaldybė,
— Šilalės rajono savivaldybė,
— Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,
— Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygaičių seniūnijos.
7. Polonia
Următoarele zone din Polonia:
w województwie warmińsko-mazurskim:
— gmina Ruciane – Nida w powiecie piskim,
— część gminy Miłki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63, część gminy Ryn położona na
południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn, część gminy Giżycko położona na południe
od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Giżycko, na
południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowej granicy gminy do granicy miasta
Giżycko i na południe od granicy miasta Giżycko w powiecie giżyckim,
— gminy Mikołajki, Piecki, część gminy Sorkwity położona na południe od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej
Mrągowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy
do granicy miasta Mrągowo oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej
granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim,
— gminy Dźwierzuty, Rozogi i Świętajno w powiecie szczycieńskim,
— gminy Gronowo Elbląskie, Markusy, Rychliki, część gminy Elbląg położona na zachód od zachodniej granicy
powiatu miejskiego Elbląg i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 22 i część gminy Tolkmicko
niewymieniona w części II załącznika w powiecie elbląskim oraz strefa wód przybrzeżnych Zalewu Wiślanego
i Zatoki Elbląskiej,
— gminy Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Dywity, Jonkowo, Świątki i część gminy Jeziorany położona na
południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 593 w powiecie olsztyńskim,
— gminy Łukta, Miłakowo, Małdyty, Miłomłyn i Morąg w powiecie ostródzkim,
— gmina Zalewo w powiecie iławskim,
w województwie podlaskim:
— gminy Rudka, Wyszki, część gminy Brańsk położona na północ od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66
biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk i miasto Brańsk w powiecie bielskim,
— gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,
— gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,
— gmina Poświętne w powiecie białostockim,
— gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem
Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,
— gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,
— powiat zambrowski;
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 Podlaskipołożona na zachód od linii wyznaczonej przez
drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,
— gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i miasto Węgrów w powiecie
węgrowskim,
— gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin, Łyse 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,
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— gminy Bodzanów, Bulkowo, Mała Wieś, Staroźreby i Wyszogród w powiecie płockim,
— gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Glinojeck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk
w powiecie ciechanowskim,
— gminy Baboszewo, Dzierzążnia, Płońsk z miastem Płońsk i Sochocin w powiecie płońskim,
— gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez
drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
— gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od
linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
— gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,
— gminy Dobre, Stanisławów, część gminy Jakubów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A2,
część gminy Kałuszyn położona na północ od linii wyznaczonej przez drogi nr 2 i 92 i część gminy Mińsk
Mazowiecki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A2 w powiecie mińskim,
— gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim,
— gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,
— powiat żyrardowski,
— gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,
— gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i część gminy Stromiec położona na południe od linii
wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,
— gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,
— gminy Iłów, Nowa Sucha, Rybno, część gminy Teresin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę
nr 92, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i część
miasta Sochaczew położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92 w powiecie
sochaczewskim,
— gmina Policzna w powiecie zwoleńskim,
— gmina Solec nad Wisłą w powiecie lipskim;
w województwie lubelskim:
— gminy Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Niedrzwica Duża, Jastków, Konopnica, Strzyżewice, Wysokie, Wojciechów
i Zakrzew w powiecie lubelskim,
— gminy Miączyn, Nielisz, Sitno, Komarów-Osada, Sułów, część gminy Szczebrzeszyn położona na północ od linii
wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Szczebrzesyzn i część
gminy wiejskiej Zamość położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie zamojskim,
— powiat miejski Zamość,
— gmina Jeziorzany i część gminy Kock położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Czarną w powiecie
lubartowskim,
— gminy Adamów i Serokomla w powiecie łukowskim,
— gminy Nowodwór, Ryki, Ułęż i miasto Dęblin w powiecie ryckim,
— gminy Janowiec, i część gminy wiejskiej Puławy położona na zachód od rzeki Wisły w powiecie puławskim,
— gminy Chodel, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa i Wilków w powiecie opolskim,
— gminy Rudnik i Żółkiewkaw powiecie krasnostawskim,
— gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Rachanie, Susiec, Ulhówek i część gminy Łaszczów położona na
południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 852 w powiecie tomaszowskim,
— gminy Łukowa i Obsza w powiecie biłgorajskim,
— gminy Kraśnik z miastem Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz i Zakrzówek w powiecie
kraśnickim,
— gminy Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim;
w województwie podkarpackim:
— powiat lubaczowski,
— gminy Laszki i Wiązownica w powiecie jarosławskim,
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— gminy Pysznica, Zaleszany i miasto Stalowa Wola w powiecie stalowowolskim,
— gmina Gorzyce w powiecie tarnobrzeskim;
w województwie świętokrzyskim:
— gminy Tarłów i Ożarów w powiecie opatowskim,
— gminy Dwikozy, Zawichost i miasto Sandomierz w powiecie sandomierskim.
8. România
Următoarele zone din România:
— Județul Alba,
— Județul Cluj,
— Județul Harghita,
— Județul Hunedoara,
— Județul Iași,
— Județul Neamț,
— Județul Vâlcea,
— Restul județului Mehedinți care nu a fost inclus în partea III cu următoarele comune:
— Comuna Gârla Mare,
— Hinova,
— Burila Mare,
— Gruia,
— Pristol,
— Dubova,
— Municipiul Drobeta Turnu Severin,
— Eselnița,
— Salcia,
— Devesel,
— Svinița,
— Gogoșu,
— Simian,
— Orșova,
— Obârșia Closani,
— Baia de Aramă,
— Bala,
— Florești,
— Broșteni,
— Corcova,
— Isverna,
— Balta,
— Podeni,
— Cireșu,
— Ilovița,
— Ponoarele,
— Ilovăț,
— Patulele,
— Jiana,
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— Izvoru Bârzii,
— Malovat,
— Bălvănești,
— Breznița Ocol,
— Godeanu,
— Padina Mare,
— Corlățel,
— Vânju Mare,
— Vânjuleț,
— Obârșia de Câmp,
— Vânători,
— Vladaia,
— Punghina,
— Cujmir,
— Oprișor,
— Dârvari,
— Căzănești,
— Husnicioara,
— Poroina Mare,
— Prunișor,
— Tămna,
— Livezile,
— Rogova,
— Voloiac,
— Șișești,
— Sovarna,
— Bălăcița,
— Județul Gorj,
— Județul Suceava,
— Județul Mureș,
— Județul Sibiu,
— Județul Caraș-Severin.
PARTEA II

1. Belgia
Următoarele zone din Belgia:
in Luxembourg province:
— the area is delimited clockwise by:
— La frontière avec la France au niveau de Florenville,
— La N85 jusque son intersection avec la N894au niveau de Florenville,
— La N894 jusque son intersection avec larue de la Motte,
— La rue de la Motte jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau,
— La rue de Neufchâteau,
— La rue des Bruyères jusque son intersection avec la rue de la Gaume,
— La rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue de l'Accord,
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— La rue de l'Accord,
— La rue du Fet,
— La N40 jusque son intersection avec la E25-E411,
— La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,
— La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange,
— La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d'Aubange,
— La N88 jusque son intersection avec la N811,
— La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,
— La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88,
— La N88 jusque son intersection avec la N871,
— La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy,
— La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France.
2. Bulgaria
Următoarele zone din Bulgaria:
in Varna region:
— within municipality of Beloslav:
— Razdelna,
— within municipalty of Devnya:
— Devnya,
— Povelyanovo,
— Padina,
— within municipality of Vetrino:
— Gabarnitsa,
— within municipality of Provadiya:
— Staroselets,
— Petrov dol,
— Provadiya,
— Dobrina,
— Manastir,
— Zhitnitsa,
— Tutrakantsi,
— Bozveliysko,
— Barzitsa,
— Tchayka,
— within municipality of Avren:
— Trastikovo,
— Sindel,
— Avren,
— Kazashka reka,
— Yunak,
— Tsarevtsi,
— Dabravino,
— within municipality of Dalgopol:
— Tsonevo,
— Velichkovo,
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— within municipality of Dolni chiflik:
— Nova shipka,
— Goren chiflik,
— Pchelnik,
— Venelin,
in Silistra region:
— within municipality of Kaynardzha:
— Voynovo,
— Kaynardzha,
— Kranovo,
— Zarnik,
— Dobrudzhanka,
— Golesh,
— Svetoslav,
— Polkovnik Cholakovo,
— Kamentzi,
— Gospodinovo,
— Davidovo,
— Sredishte,
— Strelkovo,
— Poprusanovo,
— Posev,
— within municipality of Alfatar:
— Alfatar,
— Alekovo,
— Bistra,
— Kutlovitza,
— Tzar Asen,
— Chukovetz,
— Vasil Levski,
— within municipality of Silistra:
— Glavan,
— Silistra,
— Aydemir,
— Babuk,
— Popkralevo,
— Bogorovo,
— Bradvari,
— Sratzimir,
— Bulgarka,
— Tsenovich,
— Sarpovo,
— Srebarna,
— Smiletz,
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— Profesor Ishirkovo,
— Polkovnik Lambrinovo,
— Kalipetrovo,
— Kazimir,
— Yordanovo,
— within municipality of Sitovo:
— Dobrotitza,
— Lyuben,
— Slatina,
— within municipality of Dulovo:
— Varbino,
— Polkovnik Taslakovo,
— Kolobar,
— Kozyak,
— Mezhden,
— Tcherkovna,
— Dulovo,
— Razdel,
— Tchernik,
— Poroyno,
— Vodno,
— Zlatoklas,
— Tchernolik,
in Dobrich region:
— within municipality of Krushari:
— Kapitan Dimitrovo,
— Ognyanovo,
— Zimnitza,
— Gaber,
— within municipality of Dobrich-selska:
— Altsek,
— Vodnyantsi,
— Feldfebel Denkovo,
— Hitovo,
— within municipality of Tervel:
— Brestnitza,
— Kolartzi,
— Angelariy,
— Balik,
— Bezmer,
— Bozhan,
— Bonevo,
— Voynikovo,
— Glavantsi,
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— Gradnitsa,
— Guslar,
— Kableshkovo,
— Kladentsi,
— Kochmar,
— Mali izvor,
— Nova Kamena,
— Onogur,
— Polkovnik Savovo,
— Popgruevo,
— Profesor Zlatarski,
— Sartents,
— Tervel,
— Chestimenstko,
— within municipality Shabla:
— Shabla,
— Tyulenovo,
— Bozhanovo,
— Gorun,
— Gorichane,
— Prolez,
— Ezeretz,
— Zahari Stoyanovo,
— Vaklino,
— Granichar,
— Durankulak,
— Krapetz,
— Smin,
— Staevtsi,
— Tvarditsa,
— Chernomortzi,
— within municipality of Kavarna:
— Balgarevo,
— Bozhurets,
— Vranino,
— Vidno,
— Irechek,
— Kavarna,
— Kamen briag,
— Mogilishte,
— Neykovo,
— Poruchik Chunchevo,
— Rakovski,
— Sveti Nikola,
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— Seltse,
— Topola,
— Travnik,
— Hadzhi Dimitar,
— Chelopechene.
3. Estonia
Următoarele zone din Estonia:
— Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).
4. Ungaria
Următoarele zone din Ungaria:
— Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850,
700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850,
701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150,
703250, 703370, 705150,705250, 705450,705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes
területe,
— Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560,
851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250,
853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850,
854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 855250, 855460, 855750, 855950, 855960, 856051, 856150,
856250, 856260, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857050,
857150, 857350, 857450, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050,
852150, 852250 és 857550, továbbá 850650, 850850, 851851 és 851852 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, 552360 és 552960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700,
650900, 651000, 651200, 652100, 655400, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100,
658310, 658401, 658402, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902,
659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901,
660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és
kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

650800,
658100,
659000,
660000,
652800

— Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 901850, 900850,
900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150,
903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550, 904650 kódszámú vadgazdálkodási
egységeinek teljes területe.
5. Letonia
Următoarele zone din Letonia:
— Ādažu novads,
— Aizputes novada Kalvenes pagasts,
— Aglonas novads,
— Aizkraukles novads,
— Aknīstes novads,
— Alojas novads,
— Alūksnes novads,
— Amatas novads,
— Apes novads,
— Auces novads,
— Babītes novads,
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— Baldones novads,
— Baltinavas novads,
— Balvu novads,
— Bauskas novads,
— Beverīnas novads,
— Brocēnu novada Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109,
— Burtnieku novads,
— Carnikavas novads,
— Cēsu novads,
— Cesvaines novads,
— Ciblas novads,
— Dagdas novads,
— Daugavpils novads,
— Dobeles novads,
— Dundagas novads,
— Durbes novada Durbes un Vecpils pagasts,
— Engures novads,
— Ērgļu novads,
— Garkalnes novads,
— Gulbenes novads,
— Iecavas novads,
— Ikšķiles novads,
— Ilūkstes novads,
— Inčukalna novads,
— Jaunjelgavas novads,
— Jaunpiebalgas novads,
— Jaunpils novads,
— Jēkabpils novads,
— Jelgavas novads,
— Kandavas novads,
— Kārsavas novads,
— Ķeguma novads,
— Ķekavas novads,
— Kocēnu novads,
— Kokneses novads,
— Krāslavas novads,
— Krimuldas novads,
— Krustpils novads,
— Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un
Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,
— Lielvārdes novads,
— Līgatnes novads,
— Limbažu novads,
— Līvānu novads,
— Lubānas novads,
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— Ludzas novads,
— Madonas novads,
— Mālpils novads,
— Mārupes novads,
— Mazsalacas novads,
— Mērsraga novads,
— Naukšēnu novads,
— Neretas novads,
— Ogres novads,
— Olaines novads,
— Ozolnieku novads,
— Pārgaujas novads,
— Pļaviņu novads,
— Preiļu novads,
— Priekules novads,
— Priekuļu novads,
— Raunas novads,
— republikas pilsēta Daugavpils,
— republikas pilsēta Jelgava,
— republikas pilsēta Jēkabpils,
— republikas pilsēta Jūrmala,
— republikas pilsēta Rēzekne,
— republikas pilsēta Valmiera,
— Rēzeknes novads,
— Riebiņu novads,
— Rojas novads,
— Ropažu novads,
— Rugāju novads,
— Rundāles novads,
— Rūjienas novads,
— Salacgrīvas novads,
— Salas novads,
— Salaspils novads,
— Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Pampāļu, Šķēdes, Nīgrandes, Zaņas, Ezeres, Rubas, Jaunauces un
Vadakstes pagasts,
— Saulkrastu novads,
— Sējas novads,
— Siguldas novads,
— Skrīveru novads,
— Skrundas novads,
— Smiltenes novads,
— Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un
Dauguļupītes,
— Strenču novads,
— Talsu novads,
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— Tērvetes novads,
— Tukuma novads,
— Vaiņodes novads,
— Valkas novads,
— Varakļānu novads,
— Vārkavas novads,
— Vecpiebalgas novads,
— Vecumnieku novads,
— Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts,
Piltenes pilsēta,
— Viesītes novads,
— Viļakas novads,
— Viļānu novads,
— Zilupes novads.
6. Lituania
Următoarele zone din Lituania:
— Alytaus miesto savivaldybė,
— Alytaus rajono savivaldybė,
— Anykščių rajono savivaldybė,
— Akmenės rajono savivaldybė: Ventos ir Papilės seniūnijos,
— Biržų miesto savivaldybė,
— Biržų rajono savivaldybė,
— Birštono savivaldybė,
— Druskininkų savivaldybė,
— Elektrėnų savivaldybė,
— Ignalinos rajono savivaldybė,
— Jonavos rajono savivaldybė,
— Joniškio rajono savivaldybė: Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio ir Satkūnų seniūnijos,
— Jurbarko rajono savivaldybė,
— Kaišiadorių rajono savivaldybė,
— Kalvarijos savivaldybė,
— Kauno miesto savivaldybė,
— Kauno rajono savivaldybė,
— Kazlų Rūdos savivaldybė: Jankų, Plutiškių seniūnijos ir Kazlų Rudos seniūnijos dalis nuo kelio Nr. 2613 į šiaurę,
kelio Nr. 183 į rytus ir kelio Nr. 230 į šiaurę,
— Kelmės rajono savivaldybė: Tytuvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio
Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105,
Užvenčio, Kukečių dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 2128 ir į rytus nuo kelio Nr. 2106, ir Šaukėnų seniūnijos,
— Kėdainių rajono savivaldybė,
— Kupiškio rajono savivaldybė,
— Lazdijų rajono savivaldybė: Būdviečio, Kapčiamieščio, Krosnos, Kučiūnų ir Noragėlių seniūnijos,
— Marijampolės savivaldybė: Degučių, Igliaukos, Gudelių, Liudvinavo, Marijampolės seniūnijos dalis nuo kelio
Nr. 2611 į rytus ir kelio Nr. A16 į pietus, Mokolų, Narto seniūnijos,
— Mažeikių rajono savivaldybė: Šerkšnėnų, Sedos ir Židikų seniūnijos,
— Molėtų rajono savivaldybė,
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— Pakruojo rajono savivaldybė,
— Panevėžio rajono savivaldybė,
— Panevėžio miesto savivaldybė,
— Pasvalio rajono savivaldybė,
— Radviliškio rajono savivaldybė,
— Prienų rajono savivaldybė,
— Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų, Šiluvos,Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos
dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,
— Rokiškio rajono savivaldybė,
— Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Sintautų, Slavikų.
Sudargo, Žvirgždaičių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į
rytus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 140 ir į pietvakarius nuo kelio Nr. 137
— Šalčininkų rajono savivaldybė,
— Šiaulių miesto savivaldybė,
— Šiaulių rajono savivaldybė: Šiaulių kaimiškoji seniūnija,
— Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija,
— Širvintų rajono savivaldybė,
— Švenčionių rajono savivaldybė,
— Tauragės rajono savivaldybė: Batakių ir Gaurės seniūnijos,
— Telšių rajono savivaldybė,
— Trakų rajono savivaldybė,
— Ukmergės rajono savivaldybė,
— Utenos rajono savivaldybė,
— Varėnos rajono savivaldybė,
— Vilniaus miesto savivaldybė,
— Vilniaus rajono savivaldybė,
— Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos,
Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos,
— Visagino savivaldybė,
— Zarasų rajono savivaldybė.
7. Polonia
Următoarele zone din Polonia:
w województwie warmińsko-mazurskim:
— gminy Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,
— gminy Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłęk, część gminy Elbląg położona na południe od linii wyznaczonej
przez drogę nr 22 oraz na południe i na południowy wschód od granicy powiatu miejskiego Elbląg, i część
obszaru lądowego gminy Tolkmicko położona na południe od linii brzegowej Zalewu Wiślanego i Zatoki
Elbląskiej do granicy z gminą wiejską Elbląg w powiecie elbląskim,
— powiat miejski Elbląg,
— gmina Wydminy, część gminy Miłki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63, część gminy
Ryn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn, część gminy wiejskiej
Giżycko położona na zachód od zachodniej linii brzegowej jeziora Kisajno i na północ od linii wyznaczonej
przez drogę nr 59 biegnacą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Giżyckow powiecie giżyckim,
— powiat gołdapski,
— część gminy Węgorzewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowowschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez
drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości
Przystań i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo, Kamionek Wielki,
Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim,
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— powiat olecki,
— gminy Orzysz, Biała Piska i Pisz w powiecie piskim,
— gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie, Bisztynek, część gminy wiejskiej Bartoszyce położona na
zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 51 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą
nr 57 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 51 do
południowej granicy gminy i miasto Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,
— gmina Kolno i część gminy Jeziorany położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 593 w powiecie
olsztyńskim,
— powiat braniewski,
— gminy Kętrzyn z miastem Kętrzyn, Reszel i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez
drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii
wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590
w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe
od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590
w powiecie kętrzyńskim,
— powiat lidzbarski,
— część gminy Sorkwity położona na północ od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na północ
od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz
na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta
Mrągowo w powiecie mrągowskim;
w województwie podlaskim:
— powiat grajewski,
— powiat moniecki,
— powiat sejneński,
— gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,
— powiat miejski Łomża,
— gminy Mielnik, Nurzec – Stacja, Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, i Siemiatycze z miastem Siemiatyczew
powiecie siemiatyckim,
— gminy Białowieża, Czyże, Narew, Narewka, Hajnówka z miastem Hajnówka i część gminy Dubicze Cerkiewne
położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,
— gminy Kobylin-Borzymyi Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,
— 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,
— miasto Bielsk Podlaski, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19
biegnącą od południowo-zachodniej granicy gminy do granicy miasta Bielsk Podlaski, na północ od linii
wyznaczonej przez drogę nr 689 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Bielsk
Podlaski oraz na północ i północny zachód od granicy miasta Bielsk Podlaski, część gminy Boćki położona na
zachód od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i część gminy Brańsk położona na południe od linii od
linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk w powiecie
bielskim,
— powiat suwalski,
— powiat miejski Suwałki,
— powiat augustowski,
— powiat sokólski,
— powiat miejski Białystok;
w województwie mazowieckim:
— gminy Korczew, Kotuń, Paprotnia, Przesmyki, Wodynie, Skórzec, Mokobody, Mordy, Siedlce, Suchożebry
i Zbuczyn w powiecie siedleckim,
— powiat miejski Siedlce,
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— gminy Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63
i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63
w powiecie sokołowskim,
— powiat łosicki,
— gminy Brochów, Młodzieszyn, część gminy Teresin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92,
część gminy wiejskiej Sochaczew położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i część miasta
Sochaczew położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92 w powiecie
sochaczewskim,
— powiat nowodworski,
— gminy Czerwińsk nad Wisłą, Joniec, Naruszewo Nowe Miasto i Załuski w powiecie płońskim,
— gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę
łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
— gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,
— część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
— gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mrozy, Siennica, Sulejówek, część gminy Jakubów położona na
południe od linii wyznaczoenj przez drogę nr A2, część gminy Kałuszyn położona na południe od linii
wyznaczonej przez drogi nr 2 i 92 i część gminy Mińsk Mazowiecki położona na południe od linii wyznaczonej
przez drogę nr A2 i miasto Mińsk Mazowiecki w powiecie mińskim,
— powiat garwoliński,
— powiat otwocki,
— powiat warszawski zachodni,
— powiat legionowski,
— powiat piaseczyński,
— powiat pruszkowski,
— gminy Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warkaw powiecie grójeckim,
— gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,
— gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,
— część gminy Stromiec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,
— powiat miejski Warszawa;
w województwie lubelskim:
— gminy Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Wohyń i Radzyń Podlaski z miastem Radzyń
Podlaski w powiecie radzyńskim,
— gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Krzywda, Stanin, część
gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej
granicy gminy do granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od
wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i miasto Łuków w powiecie
łukowskim,
— gminy Janów Podlaski, Kodeń, Tuczna, Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała
Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski
w powiecie bialskim,
— powiat miejski Biała Podlaska,
— gmina Łęczna i część gminy Spiczyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie
łęczyńskim,
— część gminy Siemień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów
położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,
— gminy Niedźwiada, Ostrówek, Abramów, Firlej, Kamionka, Michów, Lubartów z miastem Lubartów i część gminy
Kock położona na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę Czarną, w powiecie lubartowskim,
— gminy Jabłonna, Krzczonów, Niemce, Garbów, Głusk i Wólka w powiecie lubelskim,
— powiat miejski Lublin,
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— gminy Mełgiew, Rybczewice, Piaski i miasto Świdnik w powiecie świdnickim,
— gminy Fajsławice, Gorzków, i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez
drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,
— gminy Dołhobyczów, Mircze, Trzeszczany, Werbkowice i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na
południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74
i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,
— gmina Telatyn, Tyszowce i część gminy Łaszczów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 852
w powiecie tomaszowskim,
— część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy
gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,
— gmina Grabowiec i część gminy Skierbieszów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843
w powiecie zamojskim,
— gminy Markuszów, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Żyrzyn, Baranów, część gminy
wiejskiej Puławy położona na wschód od rzeki Wisły i miasto Puławy w powiecie puławskim,
— gminy Annopol, Dzierzkowice i Gościeradów w powiecie kraśnickim,
— gmina Józefów nad Wisłą w powiecie opolskim,
— gminy Kłoczew i Stężyca w powiecie ryckim;
w województwie podkarpackim:
— gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim.
8. România
Următoarele zone din România:
— Restul județului Maramureș care nu a fost inclus în partea III cu următoarele comune:
— Comuna Vișeu de Sus,
— Comuna Moisei,
— Comuna Borșa,
— Comuna Oarța de Jos,
— Comuna Suciu de Sus,
— Comuna Coroieni,
— Comuna Târgu Lăpuș,
— Comuna Vima Mică,
— Comuna Boiu Mare,
— Comuna Valea Chioarului,
— Comuna Ulmeni,
— Comuna Băsești,
— Comuna Baia Mare,
— Comuna Tăuții Magherăuș,
— Comuna Cicârlău,
— Comuna Seini,
— Comuna Ardusat,
— Comuna Fărcașa,
— Comuna Sălsig,
— Comuna Asuaju de Sus,
— Comuna Băița de sub Codru,
— Comuna Bicaz,
— Comuna Groși,
— Comuna Recea,
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— Comuna Baia Sprie,
— Comuna Șișești,
— Comuna Cernești,
— Copalnic Mănăștur,
— Comuna Dumbrăvița,
— Comuna Cupseni,
— Comuna Șomcuta Mare,
— Comuna Săcălășeni,
— Comuna Remetea Chioarului,
— Comuna Mireșu Mare,
— Comuna Ariniș,
— Județul Bistrița-Năsăud.
PARTEA III

1. Letonia
Următoarele zone din Letonia:
— Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109,
Brocēnu pilsēta,
— Saldus novada Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta.
2. Lituania
Următoarele zone din Lituania:
— Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Kruopių, Naujosios Akmenės kaimiškoji ir Naujosios Akmenės miesto
seniūnijos,
— Joniškio rajono savivaldybė: Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Rudiškių, Skaistgirio, Žagarės seniūnijos,
— Kazlų Rudos savivaldybė: Antanavo seniūnija ir Kazlų Rudos seniūnijos dalis nuo kelio Nr. 2613 į pietus, kelio
Nr. 183 į vakarus ir kelio Nr. 230 į pietus,
— Lazdijų rajono savivaldybė: Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventežerio ir Veisiejų seniūnijos,
— Marijampolės savivaldybė: Marijampolės seniūnijos dalis nuo kelio Nr. 2611 į vakarus ir kelio Nr. A16 į šiaurę,
Sasnavos ir Šunskų seniūnijos,
— Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,
— Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio
Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir
į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137,
— Šiaulių rajono savivaldybės: Bubių, Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kuršėnų kaimiškoji, Kuršėnų miesto, Kužių,
Meškuičių, Raudėnų ir Šakynos seniūnijos,
— Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio
Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir
į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137,
— Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos.
3. Polonia
Următoarele zone din Polonia:
w województwie warmińsko-mazurskim:
— gmina Sępopol i część gminy wiejskiej Bartoszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 51
biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 57 i na wschód od linii wyznaczonej przez
drogę nr 57 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 51 do południowej granicy gminy w powiecie bartoszyckim,
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— gminy Srokowo, Barciany i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą
od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę
łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny,
a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez
drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,
— gminy Budry, Pozezdrze i część gminy Węgorzewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63
biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na północ od
linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą
biegnącą do miejscowości Przystań i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań,
Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim,
— gmina Kruklanki, część gminy Giżycko położona na wschód od zachodniej linii brzegowej jeziora Kisajno do
granic miasta Giżycko oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr nr 63 biegnącą od południowowchodniej granicy miasta Giżycko do południowej granicy gminy Giżycko i, miasto Giżycko w powiecie
giżyckim,
w województwie podlaskim:
— gmina Orla, część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą
od południowo-zachodniej granicy gminy do granicy miasta Bielsk Podlaski i na południe od linii wyznaczonej
przez drogę nr 689 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Bielsk Podlaski i część
gminy Boćki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,
— gminy Kleszczele, Czeremcha i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na południowy zachód od linii
wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,
— gmina Milejczyce w powiecie siemiatyckim;
w województwie mazowieckim:
— gminy Domanice i Wiśniew w powiecie siedleckim,
w województwie lubelskim:
— gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec,
Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na
wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do
południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,
— powiat miejski Chełm,
— gminy Izbica, Kraśniczyn, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Siennica Różana i część gminy Łopiennik Górny
położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,
— gmina Stary Zamość i część gminy Skierbieszów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843
w powiecie zamojskim,
— gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie
włodawskim,
— gminy Cyców, Ludwin, Puchaczów, Milejów i część gminy Spiczyn położona na wschód od linii wyznaczonej
przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim,
— gmina Trawniki w powiecie świdnickim,
— gminy Jabłoń, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Parczew, Sosnowica, część gminy Siemień położona na wschód od
linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr 813 w powiecie
parczewskim,
— gminy Sławatycze, Sosnówka, i Wisznice w powiecie bialskim,
— gmina Ulan Majorat w powiecie radzyńskim,
— gminy Ostrów Lubelski, Serniki i Uścimów w powiecie lubartowskim,
— gmina Wojcieszków i część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63
biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków, a następnie na północ, zachód, południe
i wschód od linii stanowiącej północną, zachodnią, południową i wschodnią granicę miasta Łuków do jej
przecięcia się z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej
granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków w powiecie łukowskim,
— gminy Horodło, Uchanie i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez
drogę nr 844 biegnącą od zachodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów do granicy miasta Hrubieszów oraz na
północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy miasta Hrubieszów do
wschodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,
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4. România
Următoarele zone din România:
— Zona orașului București,
— Județul Constanța,
— Județul Satu Mare,
— Județul Tulcea,
— Județul Bacău,
— Județul Bihor,
— Județul Brăila,
— Județul Buzău,
— Județul Călărași,
— Județul Dâmbovița,
— Județul Galați,
— Județul Giurgiu,
— Județul Ialomița,
— Județul Ilfov,
— Județul Prahova,
— Județul Sălaj,
— Județul Vaslui,
— Județul Vrancea,
— Județul Teleorman,
— Partea din județul Maramureș cu următoarele delimitări:
— Comuna Petrova,
— Comuna Bistra,
— Comuna Repedea,
— Comuna Poienile de sub Munte,
— Comuna Vișeu de Jos,
— Comuna Ruscova,
— Comuna Leordina,
— Comuna Rozavlea,
— Comuna Strâmtura,
— Comuna Bârsana,
— Comuna Rona de Sus,
— Comuna Rona de Jos,
— Comuna Bocoiu Mare,
— Comuna Sighetu Marmației,
— Comuna Sarasău,
— Comuna Câmpulung la Tisa,
— Comuna Săpânța,
— Comuna Remeți,
— Comuna Giulești,
— Comuna Ocna Șugatag,
— Comuna Desești,
— Comuna Budești,
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— Comuna Băiuț,
— Comuna Cavnic,
— Comuna Lăpuș,
— Comuna Dragomirești,
— Comuna Ieud,
— Comuna Săliștea de Sus,
— Comuna Săcel,
— Comuna Călinești,
— Comuna Vadu Izei,
— Comuna Botiza,
— Comuna Bogdan Vodă,
— Localitatea Groșii Țibleșului, comuna Suciu de Sus,
— Localitatea Vișeu de Mijloc, comuna Vișeu de Sus,
— Localitatea Vișeu de Sus, comuna Vișeu de Sus.
— Partea din județul Mehedinți cu următoarele comune:
— Comuna Strehaia,
— Comuna Greci,
— Comuna Brejnita Motru,
— Comuna Butoiești,
— Comuna Stângăceaua,
— Comuna Grozești,
— Comuna Dumbrava de Jos,
— Comuna Băcles,
— Comuna Bălăcița,
— Județul Argeș,
— Județul Olt,
— Județul Dolj,
— Județul Arad,
— Județul Timiș,
— Județul Covasna,
— Județul Brașov,
— Județul Botoșani.
PARTEA IV

Italia
Următoarele zone din Italia:
— întregul teritoriu al Sardiniei.”
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DECIZIA (UE) 2019/976 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 29 mai 2019
de stabilire a principiilor pentru definirea obiectivelor și comunicarea de feedback în echipele
comune de supraveghere și de abrogare a Deciziei (UE) 2017/274 (BCE/2019/14)
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții
specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de
credit (1), în special articolul 6 alineatele (1) și (7),
întrucât:
(1)

Articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 prevede că Banca Centrală Europeană (BCE) este
responsabilă de funcționarea eficace și coerentă a Mecanismului unic de supraveghere (MUS). Considerentul 79
din acest regulament arată că un personal foarte motivat, bine instruit și imparțial este indispensabil pentru
realizarea unei supravegheri eficace.

(2)

În conformitate cu articolele 3-6 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene
(BCE/2014/17) (2), BCE este responsabilă cu constituirea și componența echipelor comune de supraveghere, care
sunt compuse din membri ai personalului BCE și al autorităților naționale competente. Un coordonator al echipei
comune de supraveghere (ECS), asistat de unul sau mai mulți subcoordonatori din cadrul autorităților naționale
competente (ANC), asigură coordonarea lucrărilor în cadrul fiecărei ECS.

(3)

Având în vedere rolurile importante deținute de coordonatorii ECS și de subcoordonatorii din cadrul ANC în
coordonarea activității membrilor ECS din ANC, este necesară și proporțională introducerea unui proces uniform
pentru definirea obiectivelor și comunicarea de feedback în cadrul ECS.

(4)

Feedbackul privind activitatea subcoordonatorilor din cadrul ANC a fost furnizat anterior într-o perioadă de
probă inițială în temeiul Deciziei (UE) 2016/3 a Băncii Centrale Europene (BCE/2015/36) (3), iar apoi în cursul
unei perioade de probă ulterioare, în conformitate cu principiile stabilite în Decizia (UE) 2017/274 a Băncii
Centrale Europene (BCE/2017/6) (4). Întrucât perioada de probă ulterioară s-a încheiat, Decizia (UE) 2017/274
(BCE/2017/6) ar trebui abrogată din motive de securitate juridică.

(5)

Experiența dobândită în această perioadă de probă ulterioară a arătat că un mecanism de feedback în cadrul ECS
poate fi util pentru a asigura funcționarea lor eficace, o mai bună colaborare și dialog, precum și pentru
a consolida în continuare încrederea și deschiderea în cadrul acestor echipe. Prin urmare, mecanismul de feedback
ar trebui prelungit și utilizat în mod regulat. Cu toate acestea, pentru a ține seama de modificările care trebuie
aduse mecanismului de feedback, este necesar să se adopte o nouă decizie. Prin urmare, Decizia (UE) 2017/274
(BCE/2017/6) ar trebui abrogată și înlocuită cu prezenta decizie.

(6)

ANC sunt singurele responsabile pentru evaluarea personalului propriu, iar BCE este singura responsabilă pentru
evaluarea personalului său. În gestionarea personalului, ANC pot utiliza feedbackul furnizat de coordonatorii ECS
subcoordonatorilor din cadrul ANC, dacă legislația națională relevantă permite acest lucru, iar BCE poate utiliza
feedbackul furnizat coordonatorului ECS, în toate cazurile în conformitate cu prezenta decizie.

(1) JO L 287, 29.10.2013, p. 63.
(2) Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene din 16 aprilie 2014 de instituire a cadrului de cooperare la nivelul
Mecanismului unic de supraveghere între Banca Centrală Europeană și autoritățile naționale competente și cu autoritățile naționale
desemnate (Regulamentul-cadru privind MUS) (BCE/2014/17) (JO L 141, 14.5.2014, p. 1).
(3) Decizia (UE) 2016/3 a Băncii Centrale Europene din 18 noiembrie 2015 de stabilire a principiilor pentru furnizarea de feedback cu
privire la activitatea subcoordonatorilor desemnați din rândul personalului autorităților naționale competente desfășurată în cadrul
echipelor comune de supraveghere din Mecanismul unic de supraveghere (BCE/2015/36) (JO L 1, 5.1.2016, p. 4).
4
( ) Decizia (UE) 2017/274 a Băncii Centrale Europene din 10 februarie 2017 de stabilire a principiilor pentru furnizarea de feedback privind
activitatea subcoordonatorilor din cadrul autorităților naționale competente și de abrogare a Deciziei (UE) 2016/3 (BCE/2017/6)
(JO L 40, 17.2.2017, p. 72).
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Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 27 din
Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (5), iar aceasta a emis un aviz la
7 aprilie 2015 prin care a recunoscut că feedbackul este necesar pentru gestionarea ECS și a aprobat mecanismul
de feedback, recomandând totodată ca funcționarea sa detaliată să fie definită într-un instrument juridic
corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Definiții
În sensul prezentei decizii, se aplică definițiile prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 și la
articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17).

Articolul 2
Stabilirea obiectivelor și comunicarea de feedback
(1) Fără a aduce atingere responsabilității exclusive a ANC ca angajator al subcoordonatorilor din cadrul ANC,
coordonatorii ECS, după consultarea fiecărui subcoordonator din cadrul ANC, stabilesc principalele atribuții și obiective
ale acestui subcoordonator din cadrul ANC.
(2) Obiectivele și competențele rolului de coordonator ECS sunt definite în contextul procesului BCE de gestionare și
de dezvoltare a activității. În scopul feedbackului în cadrul ECS, subcoordonatorii din cadrul ANC sunt informați cu
privire la competențele stabilite și definite în cadrul de abilități al BCE (6) care sunt aplicabile rolului de coordonator al
ECS.
(3) Feedbackul este reciproc: coordonatorii ECS furnizează feedback subcoordonatorilor din cadrul ANC, iar subcoor
donatorii din cadrul ANC furnizează feedback coordonatorilor ECS, în conformitate cu principiile stabilite în anexa I.
(4) Coordonatorul ECS relevant și subcoordonatorii din cadrul ANC relevanți furnizează în comun feedback propriei
ECS în ansamblu privind modul în care această echipă și-a atins obiectivele în conformitate cu principiile stabilite în
anexa I.
(5) Coordonatorii ECS și subcoordonatorii din cadrul ANC urmăresc să furnizeze feedback în contextul unei reuniuni
față în față.
(6) Perioada de referință pentru care sunt definite obiectivele și este furnizat feedback este perioada de la 1 ianuarie la
31 decembrie a fiecărui an.
(7) Feedbackul înregistrat în instrumentul de sistem utilizat pentru gestionarea procesului de furnizare de feedback
este accesat numai de persoane care îndeplinesc criteriile privind necesitatea de a cunoaște stabilite în Regulamentul (UE)
2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului (7). În înregistrarea relevantă a operațiunii de prelucrare și în
declarația de confidențialitate furnizată persoanelor vizate sunt stabilite categorii specifice de părți interesate care au
nevoie să cunoască feedbackul.

Articolul 3
Abrogare
Decizia (UE) 2017/274 (BCE/2017/6) se abrogă.
(5) Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date
(JO L 8, 12.1.2001, p. 1).
(6) A se vedea documentul intitulat The ECB capability framework: the competencies („Cadrul de abilități al BCE: competențele”), disponibil la
https://www.ecb.europa.eu/careers/pdf/leadership_competencies.en.pdf.
(7) Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera
circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).
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Articolul 4
Dispoziții finale
(1)

Prezenta decizie intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2) Prin derogare de la articolul 2 alineatul (6), prima perioadă de referință pentru care sunt definite obiective și este
furnizat feedback începe la data intrării în vigoare a prezentei decizii și se încheie la 31 decembrie a aceluiași an.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 29 mai 2019.
Pentru Consiliul guvernatorilor BCE
Președintele BCE
Mario DRAGHI
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ANEXA I

Principii pentru definirea obiectivelor și comunicarea de feedback în echipele comune de
supraveghere ale Mecanismului unic de supraveghere
Principiul 1
Stabilirea obiectivelor
(1) Fără a aduce atingere responsabilității exclusive a ANC ca angajator al subcoordonatorilor din cadrul ANC, la
începutul fiecărei perioade de referință sau atunci când un subcoordonator din cadrul ANC s-a alăturat unei ECS,
coordonatorul ECS, după consultarea subcoordonatorului din cadrul ANC, stabilește principalele atribuții și obiective
ale fiecărui subcoordonator din cadrul ANC.
(2) Coordonatorul ECS și subcoordonatorul din cadrul ANC definesc în comun obiectivele echipei și comunică anual
ECS aceste obiective, în cursul unei reuniuni a ECS care are loc la începutul fiecărei perioade de referință sau atunci
când a fost înființată o ECS nouă.
(3) Atribuțiile și obiectivele convenite pentru subcoordonatorul din cadrul ANC pot fi înregistrate în instrumentul de
sistem utilizat pentru gestionarea procesului de furnizare de feedback.

Principiul 2
Comunicarea de feedback
(1) Coordonatorul ECS furnizează cel puțin anual și, în orice caz, după încheierea unei perioade de referință, feedback
față în față subcoordonatorului din cadrul ANC privind modul în care aceștia și echipele lor și-au atins obiectivele.
Acest feedback ține seama de competențele stabilite în anexa II.
(2) Subcoordonatorul din cadrul ANC furnizează cel puțin anual și, în orice caz, după încheierea unei perioade de
referință, feedback față în față coordonatorului ECS privind coordonarea ECS de către aceștia. Acest feedback ține
seama de competențele stabilite în cadrul de abilități al BCE.
(3) Feedbackul comunicat între coordonatorul ECS și subcoordonatorul din cadrul ANC, astfel cum este descris în
principiile 2.1 și 2.2, este înregistrat, la cererea celui care primește feedback prin intermediul instrumentului de
sistem, în instrumentul de sistem care este utilizat pentru gestionarea procesului de furnizare de feedback.
(4) Coordonatorul ECS și subcoordonatorul din cadrul ANC furnizează în comun propriei ECS feedback privind modul
în care echipa și-a atins obiectivele. Acest feedback este furnizat ECS cel puțin anual și, în orice caz, după încheierea
unei perioade de referință, într-o reuniune a ECS.
(5) Pentru a asigura un dialog continuu, coordonatorul ECS furnizează fiecărui subcoordonator din cadrul ANC
îndrumare și feedback continuu pe parcursul anului.
(6) Coordonatorul ECS și subcoordonatorul din cadrul ANC furnizează îndrumare și feedback continuu echipei acestora
pe parcursul anului.

Principiul 3
Accesul la feedbackul înregistrat în instrumentul de sistem
(1) Coordonatorul ECS și subcoordonatorul din cadrul ANC beneficiază de acces la feedbackul înregistrat în
instrumentul de sistem utilizat pentru gestionarea procesului de furnizare de feedback.
(2) Personalul BCE, altul decât coordonatorul ECS și administratorului procesului, poate beneficia de acces la feedbackul
înregistrat în instrumentul de sistem utilizat pentru gestionarea procesului de furnizare de feedback pe baza
principiului necesității de a cunoaște, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725.
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(3) La cererea ANC relevante, feedbackul referitor la subcoordonatorul din cadrul ANC înregistrat în instrumentul de
sistem utilizat pentru gestionarea procesului de furnizare de feedback, dacă este disponibil, este pus la dispoziția
ANC relevante și poate fi utilizat de aceasta:
(a) pentru facilitarea gestionării personalului propriu, dacă legislația națională aplicabilă permite acest lucru;
(b) ca o contribuție la identificarea necesarului de dezvoltare profesională, inclusiv necesarul de formare
profesională, al subcoordonatorilor ECS, în conformitate cu normele interne ale ANC.
(c) pentru crearea/elaborarea de evaluări, dacă legislația națională relevantă permite acest lucru.
(4) Accesul la feedback, inclusiv transferul acestuia, este acordat ANC în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) litera
(a) din Regulamentul (UE) 2018/1725. În cazul în care se primesc solicitări de feedback și are loc un transfer,
subcoordonatorul din cadrul ANC în cauză este informat în mod corespunzător.
Principiul 4
Protecția datelor cu caracter personal prelucrate în contextul comunicării de feedback
(1) Toate datele cu caracter personal referitoare la stabilirea obiectivelor și comunicarea de feedback privind atingerea
acestor obiective sunt prelucrate de BCE în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725.
(2) Datele cu caracter personal referitoare la stabilirea obiectivelor și la comunicarea de feedback privind modul de
atingere a acestor obiective sunt utilizate numai în scopurile descrise în principiul 3 și pot fi stocate pe o perioadă
maximă de cinci ani.
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ANEXA II

Lista competențelor deosebit de relevante pentru personalul care lucrează în MUS (compe
tențe MUS)
Cunoștințe profesionale: Cunoașterea politicilor, metodologiilor și reglementărilor în materie de supraveghere, în
special în contextul MUS, precum și a funcționării instituțiilor financiare. Actualizarea continuă a cunoștințelor în ceea
ce privește schimbările din aceste domenii și aplicarea acestora în domeniile relevante de activitate.
Comunicare: Transmiterea de informații în mod clar și concis către grupuri sau persoane individuale, oral sau în scris,
pentru a asigura înțelegerea de către acestea a informațiilor și a mesajului. Capacitatea de a asculta și răspunde în mod
adecvat altora.
Cooperare și colaborare: Construirea și menținerea unor relații continue și funcționale de colaborare cu colegii pentru
îndeplinirea atribuțiilor MUS ale echipei, cu dimensiunea europeană a acestora. Dezvoltarea și menținerea unor relații
eficiente cu alții pentru încurajarea și susținerea activității echipei. Schimbul proactiv de date, informații și cunoștințe cu
echipa.
Fermitate în atingerea obiectivelor: Îndeplinirea atribuțiilor cu tenacitate și perseverență, găsirea de soluții eficace și
adaptarea propriului comportament pentru a găsi abordarea potrivită pentru obținerea rezultatului dorit.
Raționament și incisivitate: Analizarea și evaluarea situațiilor, datelor și informațiilor în scopul dezvoltării de strategii,
planuri și politici adecvate. Înțelegerea și formularea de perspective diferite și contradictorii asupra unei chestiuni, dacă
este necesar, adaptarea abordărilor pe măsură ce se schimbă cerințele unei situații, analizarea problemelor din noi
perspective și dezvoltarea opiniilor sau soluțiilor propuse de alții. Încercarea de a înțelege pe deplin situația înainte de
a face o recomandare sau de a trage o concluzie, împreună cu obținerea de informații complete și exacte, după caz;
tragerea unei concluzii fundamentate prin adresarea în mod respectuos a unei serii de întrebări incisive, precum și
atenție continuă la posibila apariție a unor probleme și la diverse informații.
Sfera de interes și atitudinea prospectivă: Extinderea interesului dincolo de propriul rol pentru a stabili contextul mai
larg al activității individuale, prin înțelegerea deplină a diferitelor funcții/domenii, prin demonstrarea cunoașterii unor
contexte culturale și puncte de vedere diverse și prin evaluarea implicațiilor propriilor decizii asupra altora. Atitudine
prospectivă și anticiparea oportunităților și riscurilor viitoare, precum și luarea de inițiativă pentru crearea de
oportunități sau evitarea unei probleme viitoare.
Obiectivitate, integritate și independență: Desfășurarea activității în mod independent și obiectiv, în interesul Uniunii
în ansamblu, pe baza standardelor profesionale ale MUS și prin verificarea circumstanțelor pentru a dobândi o imagine
completă și realistă a situației. Depunerea de eforturi pentru reducerea sau eliminarea atitudinilor părtinitoare, prejude
căților sau evaluărilor subiective prin bazarea pe date și fapte verificabile.
Gestionarea echipelor MUS (aplicabil doar managerilor): Îndrumarea echipelor (virtuale/la distanță) și ghidarea
acestora către atingerea obiectivelor echipei. Coordonarea activităților echipelor în mod transfrontalier prin furnizarea
unei direcții și prin utilizarea efectivă și eficientă a competențelor și diversității acestora. Contribuirea la reducerea și
depășirea ambiguităților și găsirea de soluții pentru stabilirea unei direcții și atingerea obiectivelor în condiții de incerti
tudine.
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RECTIFICĂRI
Rectificare la Regulamentul (UE) 2018/1977 al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind
deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare autonome ale Uniunii pentru
anumite produse pescărești pentru perioada 2019-2020
(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 317 din 14 decembrie 2018)
La pagina 7, în tabelul din anexă, la rubrica 09.2794:
în loc de:
„09.2794

ex 1605 21 90

45
62
50

ex 1605 29 00

55

ex 1605 21 90

45

Creveți din speciile Pandalus borealis și
Pandalus montagui, fierți și decorticați,
destinați prelucrării

7 000

0%

1.1.201931.12.2020”,

Creveți din speciile Pandalus borealis și
Pandalus montagui, fierți și decorticați,
destinați prelucrării

7 000

0%

1.1.201931.12.2020”.

se citește:
„09.2794

62
ex 1605 29 00

50
55
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Rectificare la Regulamentul (UE) 2017/1938 al Parlamentului European și al Consiliului din
25 octombrie 2017 privind măsurile de garantare a siguranței furnizării de gaze și de abrogare
a Regulamentului (UE) nr. 994/2010
(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 280 din 28 octombrie 2017)
La pagina 7, considerentul 38:
în loc de:

„(38) […] În același timp, toate statele membre care au introdus un standard în materie de furnizare de
gaze pe o durată mai mare ar trebui să îl reducă temporar la nivelul standardului de furnizare
normală, în vederea sporirii gradului de lichiditate a pieței gazelor, pentru eventualitatea în care statul
membru care a declarat situația de urgență indică faptul că sunt necesare acțiuni transfrontaliere.
[…]”,

se citește:

„(38) […] În același timp, toate statele membre care au introdus un standard de furnizare suplimentară de
gaze ar trebui să îl reducă temporar la nivelul standardului de furnizare normală, în vederea sporirii
gradului de lichiditate a pieței gazelor, pentru eventualitatea în care statul membru care a declarat
situația de urgență indică faptul că sunt necesare acțiuni transfrontaliere. […]”

La pagina 15, articolul 6, titlul:
în loc de:

„Standardul în materie de furnizare de gaze”,

se citește:

„Standardul de furnizare de gaze”.

La pagina 15, articolul 6 alineatul (1) al patrulea paragraf:
în loc de:

„Orice nouă măsură nebazată pe piață avută în vedere pentru a garanta îndeplinirea standardului în materie
de furnizare de gaze este în conformitate cu procedura stabilită la articolul 9 alineatele (4)-(9).”,

se citește:

„Orice nouă măsură care nu se bazează pe piață avută în vedere pentru a garanta îndeplinirea standardului
de furnizare de gaze respectă procedura stabilită la articolul 9 alineatele (4)-(9).”

La pagina 15, articolul 6 alineatul (2) primul paragraf:
în loc de:

„(2)
Orice standard în materie de furnizare de gaze pe o durată mai mare de 30 de zile menționată la
alineatul (1) literele (b) și (c) sau orice obligație suplimentară impusă din motive de siguranță a furnizării de
gaze se bazează pe evaluarea riscurilor, se reflectă în planul de acțiuni preventive și:”,

se citește:

„(2)
Orice standard de furnizare suplimentară de gaze pe o durată mai mare de 30 de zile menționată la
alineatul (1) literele (b) și (c) sau orice obligație suplimentară impusă din motive de siguranță a furnizării de
gaze se bazează pe evaluarea riscurilor, se reflectă în planul de acțiuni preventive și:”.

La pagina 16, articolul 6 alineatele (4) și (5):
în loc de:

„(4)
Obligațiile impuse întreprinderilor din sectorul gazelor naturale pentru respectarea standardelor în
materie de furnizare de gaze prevăzute la prezentul articol sunt nediscriminatorii și nu impun sarcini nejusti
ficate întreprinderilor în cauză.
(5)
Întreprinderile din sectorul gazelor naturale pot îndeplini obligațiile care le revin în temeiul
prezentului articol la nivel regional sau la nivelul Uniunii, după caz. Autoritățile competente nu impun
respectarea standardelor în materie de furnizare de gaze prevăzute la prezentul articol pe baza unor infras
tructuri localizate în exclusivitate pe teritoriul lor.”,

se citește:

„(4)
Obligațiile impuse întreprinderilor din sectorul gazelor naturale pentru respectarea standardelor de
furnizare de gaze prevăzute la prezentul articol sunt nediscriminatorii și nu impun sarcini nejustificate
întreprinderilor în cauză.
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(5)
Întreprinderile din sectorul gazelor naturale pot îndeplini obligațiile care le revin în temeiul
prezentului articol la nivel regional sau la nivelul Uniunii, după caz. Autoritățile competente nu impun
respectarea standardelor de furnizare de gaze prevăzute la prezentul articol pe baza unor infrastructuri
localizate în exclusivitate pe teritoriul lor.”

La pagina 19, articolul 9 alineatul (1) litera (c):
în loc de:

„(c) măsurile, volumele și capacitățile necesare pentru respectarea standardelor în materie de infrastructură și
de furnizare de gaze, astfel cum sunt prevăzute la articolele 5 și 6, inclusiv, după caz, contribuția
potențială a măsurilor axate pe cerere pentru a compensa în mod suficient și în timp util o perturbare
a furnizării de gaze în conformitate cu articolul 5 alineatul (2), identificarea infrastructurii principale
unice de gaze de interes comun în cazul aplicării articolului 5 alineatul (3), volumele de gaze necesare
pentru fiecare categorie de clienți protejați și pentru fiecare scenariu la care se face referire la articolul 6
alineatul (1), precum și orice standard în materie de furnizare de gaze pe o durată mai mare, inclusiv
orice justificare care demonstrează respectarea condițiilor stabilite la articolul 6 alineatul (2) și
o descriere a unui mecanism de reducere temporară a oricărui standard în materie de furnizare de gaze
pe o durată mai mare sau a oricărei obligații suplimentare în conformitate cu articolul 11 alineatul (3);”,

se citește:

„(c) măsurile, volumele și capacitățile necesare pentru respectarea standardelor în materie de infrastructură și
de furnizare de gaze, astfel cum sunt prevăzute la articolele 5 și 6, inclusiv, după caz, contribuția
potențială a măsurilor axate pe cerere pentru a compensa în mod suficient și în timp util o perturbare
a furnizării de gaze în conformitate cu articolul 5 alineatul (2), identificarea infrastructurii principale
unice de gaze de interes comun în cazul aplicării articolului 5 alineatul (3), volumele de gaze necesare
pentru fiecare categorie de clienți protejați și pentru fiecare scenariu la care se face referire la articolul 6
alineatul (1), precum și orice standard de furnizare suplimentară de gaze, inclusiv orice justificare care
demonstrează respectarea condițiilor stabilite la articolul 6 alineatul (2) și o descriere a unui mecanism
de reducere temporară a oricărui standard de furnizare suplimentară de gaze sau a oricărei obligații
suplimentare în conformitate cu articolul 11 alineatul (3);”.

La pagina 22, articolul 11 alineatul (3):
în loc de:

„(3)
În cazul în care un stat membru a declarat o situație de urgență și a indicat faptul că sunt necesare
acțiuni transfrontaliere, standardele în materie de furnizare de gaze pe o durată mai mare sau obligațiile
suplimentare impuse întreprinderilor din sectorul gazelor naturale în alte state membre din cadrul aceluiași
grup de risc în temeiul articolului 6 alineatul (2) sunt reduse temporar la nivelul stabilit la articolul 6
alineatul (1).”,

se citește:

„(3)
În cazul în care un stat membru a declarat o situație de urgență și a indicat faptul că sunt necesare
acțiuni transfrontaliere, standardele de furnizare suplimentară de gaze sau obligațiile suplimentare impuse
întreprinderilor din sectorul gazelor naturale în alte state membre din cadrul aceluiași grup de risc în temeiul
articolului 6 alineatul (2) sunt reduse temporar la nivelul stabilit la articolul 6 alineatul (1).”

La pagina 46, în anexa VI punctul 4 partea introductivă:
în loc de:

„A se descrie măsurile adoptate în scopul conformării cu standardul de furnizare, precum și cu orice
standard în materie de furnizare de gaze pe o durată mai mare sau cu orice obligație suplimentară impusă
din motive de siguranță a furnizării de gaze:”,

se citește:

„A se descrie măsurile adoptate în scopul conformării cu standardul de furnizare, precum și cu orice
standard de furnizare suplimentară de gaze sau cu orice obligație suplimentară impusă din motive de
siguranță a furnizării de gaze:”.

La pagina 47, în anexa VI punctul 4 litera (e):
în loc de:

„(e) dacă este cazul, a se descrie orice standard în materie de furnizare de gaze pe o durată mai mare sau
orice obligație suplimentară impusă din motive de siguranță a furnizării de gaze:”,

se citește:

„(e) dacă este cazul, a se descrie orice standard de furnizare suplimentară de gaze sau orice obligație
suplimentară impusă din motive de siguranță a furnizării de gaze:”.
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La pagina 47, în anexa VI punctul 4 litera (e) subpunctul (iii):
în loc de:

„(iii) dacă este cazul, a se descrie orice nou standard în materie de furnizare de gaze pe o durată mai mare
sau orice obligație suplimentară impusă din motive de siguranță a furnizării de gaze, adoptate la data
sau după data de 1 noiembrie 2017;”,

se citește:

„(iii) dacă este cazul, a se descrie orice nou standard de furnizare suplimentară de gaze sau orice obligație
suplimentară impusă din motive de siguranță a furnizării de gaze, adoptate la data sau după data de
1 noiembrie 2017;”.
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