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ANNEX 1 

  

BILAG 

til 

Forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse 

om bemyndigelse af Republikken Polen til at indgå en aftale med Ukraine, der 
indeholder bestemmelser, der fraviger artikel 2, stk. 1, litra d), og artikel 5 i direktiv 

2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, for så vidt angår vedligeholdelsen af 
vejbroer på grænsen mellem Polen og Ukraine 

 

Europaudvalget 2017
KOM (2017) 0318 
Offentligt
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Liste over broer som nævnt i artikel 1 

1. Ukraine vedligeholder følgende vejbro, som Polen ejer og har betalt for 
konstruktionen af, og som ligger på grænsen mellem Polen og Ukraine: 

En 186,68 m lang stålbro over Bug-floden mellem Dorohusk og Jagodzin, der 
forbinder den polske nationalvej 12 og den ukrainske offentlige motorvej med 
betydning for staten M-07. 

2. Polen vedligeholder følgende vejbro, som Polen ejer og har betalt for konstruktionen 
af, og som ligger på grænsen mellem Polen og Ukraine: 

En 160,38 m lang bro af armeret beton og stål over Bug-floden mellem Zosin og 
Ustyluh, der forbinder den polske nationalvej 74 og den ukrainske offentlige 
motorvej med betydning for staten N-22. 

3. Den fællesejede grænsevejbro over Bug-floden mellem Dorohusk og Jagodzin, der er 
konstrueret med stålbjælker, har et brodæk af armeret beton og en samlet længde på 
189,43 m, hvis konstruktion begge parter har betalt for, og som forbinder den polske 
nationalvej 12 og den ukrainske offentlige motorvej med betydning for staten M-07, 
vedligeholdes af begge parter, således at hver part vedligeholder den del af broen, 
som parten selv ejer, med undtagelse af vintervedligeholdelsen. 

Følgende parter har ansvaret for vintervedligeholdelsen af vejbroens samlede 
længde: 

(1) Polen: fra den 1. oktober i hvert ulige år til den 30. september i hvert lige 
år 

(2) Ukraine: fra den 1. oktober i hvert lige år til den 30. september i hvert 
ulige år. 


