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Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie
nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek
a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění
jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 9. října 2014
o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech a o
zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/178/EU
(oznámeno pod číslem C(2014) 7222)
(Text s významem pro EHP)

(2014/709/EU)
(Úř. věst. L 295, 11.10.2014, s. 63)

Ve znění:
Úřední věstník
Č.

Strana

Datum

►M1

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/251 ze dne 13. února 2015

L 41

46

17.2.2015

►M2

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/558 ze dne 1. dubna 2015

L 92

109

8.4.2015

►M3

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/820 ze dne 22. května 2015

L 129

41

27.5.2015

►M4

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1169 ze dne 14. července
2015

L 188

45

16.7.2015

►M5

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1318 ze dne 29. července
2015

L 203

14

31.7.2015

►M6

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1372 ze dne 7. srpna 2015

L 211

34

8.8.2015

►M7

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1405 ze dne 18. srpna 2015

L 218

16

19.8.2015

►M8

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1432 ze dne 25. srpna 2015

L 224

39

27.8.2015

►M9

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1783 ze dne 1. října 2015

L 259

27

6.10.2015

►M10

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2433 ze dne 18. prosince
2015

L 334

46

22.12.2015

►M11

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/180 ze dne 9. února 2016

L 35

12

11.2.2016

►M12

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/464 ze dne 29. března 2016

L 80

36

31.3.2016

►M13

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/857 ze dne 27. května 2016

L 142

14

31.5.2016

►M14

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1236 ze dne 27. července
2016

L 202

45

28.7.2016

►M15

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1372 ze dne 10. srpna 2016

L 217

38

12.8.2016

►M16

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1405 ze dne 22. srpna 2016

L 228

33

23.8.2016
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►M17

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1441 ze dne 30. srpna 2016

L 234

12

31.8.2016

►M18

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1771 ze dne 30. září 2016

L 270

17

5.10.2016

►M19

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1900 ze dne 26. října 2016

L 293

46

28.10.2016

►M20

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2218 ze dne 7. prosince 2016

L 334

40

9.12.2016

►M21

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/205 ze dne 3. února 2017

L 32

40

7.2.2017

►M22

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/351 ze dne 24. února 2017

L 50

82

28.2.2017

►M23

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/564 ze dne 23. března 2017

L 80

35

25.3.2017

►M24

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/767 ze dne 28. dubna 2017

L 114

26

3.5.2017

►M25

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1196 ze dne 3. července 2017

L 172

16

5.7.2017

►M26

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1265 ze dne 11. července
2017

L 182

42

13.7.2017

►M27

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1481 ze dne 14. srpna 2017

L 211

46

17.8.2017

►M28

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1521 ze dne 1. září 2017

L 229

1

5.9.2017

►M29

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1850, ze dne 11. října 2017

L 264

7

13.10.2017

►M30

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2166 ze dne 17. listopadu
2017

L 304

57

21.11.2017

►M31

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2267 ze dne 7. prosince 2017

L 324

57

8.12.2017

►M32

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2411 ze dne 20. prosince
2017

L 342

17

21.12.2017

►M33

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/169 ze dne 1. února 2018

L 31

88

3.2.2018

►M34

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/263 ze dne 20. února 2018

L 49

66

22.2.2018

►M35

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/478 ze dne 20. března 2018

L 79

38

22.3.2018

►M36

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/745 ze dne 16. května 2018

L 123

122

18.5.2018

►M37

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/834 ze dne 4. června 2018

L 140

89

6.6.2018

►M38

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/883 ze dne 18. června 2018

L 155

10

19.6.2018

►M39

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/910 ze dne 25. června 2018

L 161

42

26.6.2018

►M40

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/950 ze dne 3. července 2018

L 167

11

4.7.2018

►M41

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/971 ze dne 9. července 2018

L 174

20

10.7.2018

►M42

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1008 ze dne 16. července
2018

L 180

72

17.7.2018

►M43

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1036 ze dne 19. července
2018

L 185

29

23.7.2018

►M44

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1068 ze dne 27. července
2018

L 192

43

30.7.2018

►M45

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1114 ze dne 9. srpna 2018

L 203

37

10.8.2018

►M46

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1205 ze dne 27. srpna 2018

L 218

1

28.8.2018
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►M47

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1282 ze dne 21. září 2018

L 239

21

24.9.2018

►M48

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1512 ze dne 10. října 2018

L 255

18

11.10.2018

►M49

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1576 ze dne 18. října 2018

L 262

71

19.10.2018

►M50

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1635 ze dne 30. října 2018

L 272

38

31.10.2018

►M51

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1689 ze dne 8. listopadu 2018

L 279

39

9.11.2018

►M52

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1856 ze dne 27. listopadu
2018

L 302

78

28.11.2018

►M53

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/2015 ze dne 17. prosince
2018

L 322

57

18.12.2018

►M54

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/100 ze dne 22. ledna 2019

L 20

8

23.1.2019

►M55

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/122 ze dne 25. ledna 2019

L 24

31

28.1.2019

►M56

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/161 ze dne 31. ledna 2019

L 31

77

1.2.2019

►M57

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/246 ze dne 11. února 2019

L 40

78

12.2.2019

►M58

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/315 ze dne 21. února 2019

L 51

53

22.2.2019

►M59

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/404 ze dne 12. března 2019

L 72

50

14.3.2019

►M60

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/489 ze dne 25. března 2019

L 84

6

26.3.2019

►M61

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/609 ze dne 11. dubna 2019

L 104

92

15.4.2019

►M62

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/617 ze dne 15. dubna 2019

L 105

37

16.4.2019

►M63

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/666 ze dne 25. dubna 2019

L 112

47

26.4.2019

►M64

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/793 ze dne 16. května 2019

L 129

5

17.5.2019

►M65

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/875 ze dne 27. května 2019

L 140

123

28.5.2019

►M66

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/950 ze dne 7. června 2019

L 152

97

11.6.2019

►M67

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/975 ze dne 13. června 2019

L 157

31

14.6.2019

►M68

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1031 ze dne 21. června 2019

L 167

34

24.6.2019

►M69

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1110 ze dne 27. června 2019

L 175

52

28.6.2019

►M70

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1147 ze dne 4. července 2019

L 181

91

5.7.2019

►M71

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1185 ze dne 10. července
2019

L 185

52

11.7.2019

►M72

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1212 ze dne 16. července
2019

L 191

14

17.7.2019

►M73

Prováděcí rozhodnutí komise (EU) 2019/1247 ze dne 19. července
2019

L 194

27

22.7.2019

►M74

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1270 ze dne 26. července
2019

L 200

44

29.7.2019
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▼B
PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 9. října 2014
o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat
v některých členských státech a o zrušení prováděcího rozhodnutí
2014/178/EU
(oznámeno pod číslem C(2014) 7222)
(Text s významem pro EHP)

(2014/709/EU)
Článek 1
Předmět a oblast působnosti
▼M37
Toto rozhodnutí stanoví veterinární opatření pro tlumení afrického moru
prasat v členských státech či jejich oblastech uvedených v příloze (dále
jen „dotčené členské státy“) a ve všech členských státech, pokud jde
o přemísťování volně žijících prasat a informační povinnosti.
▼B
Použije se, aniž jsou dotčeny plány eradikace afrického moru prasat
v populaci volně žijících prasat v dotčeném členském státě schválené
Komisí v souladu s článkem 16 směrnice 2002/60/ES.

Článek 2
Zákaz odesílání živých prasat, spermatu, vajíček a embryí z prasat,
vepřového masa, polotovarů z vepřového masa, výrobků
z vepřového masa a veškerých dalších výrobků obsahujících
vepřové maso, jakož i zásilek vedlejších produktů živočišného
původu z prasat z některých oblastí uvedených v příloze
Dotčené členské státy zakážou:
a) odesílání živých prasat z oblastí uvedených v částech II, III a IV
přílohy;
b) odesílání zásilek spermatu, vajíček a embryí z prasat z oblastí uvede
ných v částech III a IV přílohy;
c) odesílání zásilek vepřového masa, polotovarů z vepřového masa,
výrobků z vepřového masa a veškerých dalších výrobků obsahujících
toto maso z oblastí uvedených v částech III a IV přílohy;
d) odesílání zásilek vedlejších produktů živočišného původu z prasat
z oblastí uvedených v částech III a IV přílohy.

Článek 3
Odchylka od zákazu odesílání živých prasat z oblastí uvedených
v části II přílohy
▼M10
Odchylně od zákazu stanoveného v čl. 2 písm. a) mohou dotčené
členské státy povolit odesílání živých prasat z hospodářství, která se
nacházejí v oblastech uvedených v části II přílohy, do jiných oblastí
na území téhož členského státu nebo do oblastí jiného členského státu
uvedených v částech II nebo III přílohy, pokud:
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▼M25
1) prasata pobývala v hospodářství po dobu alespoň 30 dnů nebo od
narození a žádná živá prasata z oblastí uvedených v částech II, III
a IV přílohy během období alespoň 30 dnů před datem přemístění
nebyla přivezena do:
a) uvedeného hospodářství nebo
b) produkční jednotky, v níž jsou chována prasata určená k odeslání
podle tohoto článku; produkční jednotku může vymezit pouze
příslušný orgán, pokud úřední veterinární lékař potvrdí, že struk
tura a velikost produkčních jednotek a vzdálenost mezi nimi
a operace v nich prováděné jsou takové, že produkční jednotky
poskytují zcela oddělené prostory pro ustájení, chov a krmení,
aby se virus nemohl šířit z jedné produkční jednotky do druhé, a
▼M61
2) prasata byla podrobena testu k identifikaci patogenu afrického moru
prasat provedenému s negativními výsledky na vzorcích odebraných
v souladu s postupy pro odběr vzorků, které stanoví plán eradikace
afrického moru prasat uvedený v čl. 1 druhém pododstavci tohoto
rozhodnutí, během období 7 dnů před datem přemístění a v den
odeslání bylo u každé zásilky prasat provedeno klinické vyšetření
na africký mor prasat úředním veterinárním lékařem v souladu
s postupy kontroly a odběru vzorků stanovenými v kapitole IV
části A přílohy rozhodnutí Komise 2003/422/ES (1) do 24 hodin
před přemístěním prasat, nebo
▼B
3) prasata pocházejí z hospodářství:
a) které bylo nejméně dvakrát ročně v intervalu nejméně 4 měsíců
zkontrolováno příslušným veterinárním orgánem, který:
i) dodržel pokyny a postupy stanovené v kapitole IV přílohy
rozhodnutí 2003/422/ES,
▼M61
ii) provedl klinické vyšetření prasat v hospodářství v souladu
s postupy kontroly a odběru vzorků stanovenými v kapi
tole IV části A přílohy rozhodnutí 2003/422/ES,
▼B
iii) ověřil, zda jsou účinně uplatňována opatření stanovená v čl.
15 odst. 2 písm. b) druhé a čtvrté až sedmé odrážce směrnice
2002/60/ES;
▼M61
b) které plní požadavky biologické bezpečnosti pro africký mor
prasat stanovené příslušným orgánem a zajišťuje, aby byla
alespoň první dvě uhynulá prasata starší 60 dnů v každé
produkční jednotce každý týden podrobena testu k identifikaci
patogenu afrického moru, jenž je v souladu s obecnými postupy
a kritérii pro odběr a přepravu vzorků stanovenými v kapi
tole V přílohy rozhodnutí 2003/422/ES,
(1) Rozhodnutí Komise 2003/422/ES ze dne 26. května 2003, kterým se schva
luje diagnostická příručka pro africký mor prasat (Úř. věst. L 143, 11.6.2003,
s. 35).
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▼M10
4) se pro živá prasata odesílaná do oblastí jiného členského státu uvede
ných v částech II nebo III přílohy uplatní tyto doplňující požadavky:

▼M61
a) prasata splňují veškeré další vhodné veterinární záruky založené
na pozitivním výsledku posouzení rizik opatření proti šíření afric
kého moru prasat požadované příslušným orgánem členského
státu původu a schválené příslušnými orgány členských států
tranzitu a určení před přemísťováním prasat; schválení přísluš
nými orgány členských států tranzitu a určení se však nevyžaduje,
pokud jsou všechna místa původu, tranzitu a určení prasat
oblastmi uvedenými v příloze a jsou kontinuální, čímž je zajiš
těno, že se prasata přemísťují pouze přes oblasti uvedené
v příloze;

b) členský stát původu neprodleně informuje Komisi a ostatní
členské státy o veterinárních zárukách a o souhlasu příslušných
orgánů uvedených v písmenu a) a schválí seznam hospodářství,
která splňují tyto veterinární záruky; uvedené informace se však
od členského státu původu nevyžadují, pokud jsou všechna místa
původu, tranzitu a určení prasat oblastmi uvedenými v příloze
a jsou kontinuální, čímž je zajištěno, že se prasata přemísťují
pouze přes oblasti uvedené v příloze;

▼M10
c) je zaveden postup přemísťování pod dozorem podle článku 16a
podléhající dohledu příslušných orgánů členských států původu,
tranzitu a určení, aby bylo zajištěno, že zvířata přemísťovaná
v souladu s doplňujícími požadavky stanovenými v písmenu a)
jsou převážena bezpečně a nejsou následně přemísťována do
jiného členského státu;

d) v případě živých prasat, která splňují doplňující požadavky bodu
4 tohoto článku, se do odpovídajícího veterinárního osvědčení pro
prasata podle čl. 5 odst. 1 směrnice 64/432/EHS uvede tato
doplňující poznámka:

„Prasata splňující požadavky článku 3 prováděcího rozhodnutí
Komise 2014/709/EU.“

Článek 3a
Odchylka od zákazu odesílání živých prasat z oblastí uvedených
v části III přílohy
Odchylně od zákazu stanoveného v čl. 2 písm. a) mohou dotčené
členské státy povolit odesílání živých prasat z oblastí uvedených
v části III přílohy do jiných oblastí na území téhož členského státu
uvedených v části II nebo do oblastí jiného členského státu uvedených
v částech II nebo III přílohy, pokud:
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▼M10
1) jsou prasata z hospodářství s odpovídající úrovní biologické bezpeč
nosti schválenou příslušným orgánem, dané hospodářství je pod
dozorem příslušného orgánu a prasata splňují požadavky stanovené
v čl. 3 odst. 1 a čl. 3 odst. 2 nebo 3;

2) se prasata nacházejí ve středu oblasti s poloměrem alespoň tři kilo
metry, v níž všechna zvířata v hospodářstvích splňují požadavky
stanovené v čl. 3 odst. 1 a čl. 3 odst. 2 nebo 3;

3) orgán příslušný pro hospodářství odeslání musí o záměru odeslat
prasata včas informovat orgán příslušný pro hospodářství určení
a orgán příslušný pro hospodářství určení musí příjezd prasat
oznámit orgánu příslušnému pro hospodářství odeslání;

4) se přeprava prasat v oblastech nebo přes oblasti ležící mimo oblasti
uvedené v části III přílohy musí provádět po předem určených
dopravních trasách a vozidla, která byla pro přepravu prasat použita,
musí být vyčištěna, v případě nutnosti odhmyzena a vydezinfikována
co nejdříve po vykládce;

5) se pro živá prasata odesílaná do oblastí jiného členského státu uvede
ných v částech II nebo III přílohy uplatní tyto doplňující požadavky:

a) prasata splňují veškeré další vhodné veterinární záruky založené
na pozitivním výsledku posouzení rizik opatření proti šíření afric
kého moru prasat požadované příslušným orgánem členského
státu původu a schválené příslušným orgánem členského státu
tranzitu a příslušným orgánem členského státu určení před
přemísťováním takových zvířat;

b) členský stát původu neprodleně informuje Komisi a ostatní
členské státy o veterinárních zárukách a souhlasu příslušných
orgánů uvedených v písmenu a) a schválí seznam hospodářství,
která splňují veterinární záruky;

c) je zaveden postup přemísťování pod dozorem podle článku 16a
podléhající dohledu příslušných orgánů členských států původu,
tranzitu a určení, aby bylo zajištěno, že zvířata přemísťovaná
v souladu s doplňujícími požadavky stanovenými v písmenu a)
jsou převážena bezpečně a nejsou následně přemísťována do
jiného členského státu;

d) v případě živých prasat, která splňují všechny podmínky stano
vené v tomto článku, se do odpovídajícího veterinárního osvěd
čení pro prasata podle čl. 5 odst. 1 směrnice 64/432/EHS uvede
tato doplňující poznámka:

„Prasata splňující požadavky článku 3a prováděcího rozhodnutí
Komise 2014/709/EU.“
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Článek 3b
Odchylka od zákazu odesílání živých prasat z oblastí uvedených
v části II přílohy určených na okamžitou porážku
Odchylně od zákazu stanoveného v čl. 2 písm. a) mohou dotčené
členské státy povolit odesílání živých prasat určených na okamžitou
porážku z hospodářství, které se nachází v oblastech uvedených
v části II přílohy (hospodářství odeslání), do jiných oblastí na území
téhož členského státu, pokud:
a) prasata před odesláním pobývala po dobu alespoň 30 dnů nebo od
narození v hospodářství odeslání;
b) prasata splňují požadavky stanovené buď v čl. 3 bodě 2), nebo
v čl. 3 bodě 3);
c) všechna prasata v hospodářství odeslání pocházejí z jednoho samo
statného chovného hospodářství, které se nachází v oblastech uvede
ných buď v části I, nebo II přílohy na území téhož členského státu
(chovné hospodářství);
d) příslušný orgán přemístění prasat z chovného hospodářství do hospo
dářství odeslání předem povolil na základě posouzení rizika týkají
cího se opatření na zmírnění rizika uplatňovaných jak v chovném
hospodářství, tak v hospodářství odeslání;
e) hospodářství odeslání i chovné hospodářství mají společný plán
biologické bezpečnosti, který předem schválil příslušný orgán;
f) příslušný orgán pravidelně a alespoň jednou za tři měsíce kontroluje
uplatňování společného plánu biologické bezpečnosti uvedeného
v písmenu e);
g) zásilky prasat jsou převáženy na okamžitou porážku přímo, bez
zastavení nebo vykládky, do jatek schválených v souladu
s článkem 12 a zvlášť určených pro tento účel příslušným orgánem;
h) příslušnému orgánu byl záměr odeslat zásilku živých prasat na
okamžitou porážku na jatka předem oznámen;
i) přeprava zásilky živých prasat na jatka v oblastech a přes oblasti
ležící mimo oblasti uvedené v části II přílohy se provádí po předem
určených dopravních trasách a vozidla, která byla pro přepravu
prasat použita, se vyčistí, vydezinfikují a v případě nutnosti odhmyzí
co nejdříve po vykládce;
j) každý nákladní automobil a jakékoli jiné vozidlo používané pro
přepravu zásilky živých prasat byly k tomuto účelu jednotlivě zaregi
strovány příslušným orgánem;
k) příslušný orgán je systematicky informován o každém odeslání
a příjezdu zásilek živých prasat z chovného hospodářství do hospo
dářství odeslání;
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l) dozor v hospodářství odeslání i v chovném hospodářství je posílen
uplatňováním postupů stanovených v bodě 4 části A kapitoly IV
přílohy rozhodnutí 2003/422/ES u všech prasat starších než čtyři
měsíce.

▼B
Článek 4
Odchylka od zákazu odesílání zásilek živých prasat určených na
okamžitou porážku z oblastí uvedených v části III přílohy
a odesílání zásilek vepřového masa, polotovarů z vepřového masa
a výrobků z vepřového masa získaných z těchto prasat

▼M10
Odchylně od zákazů stanovených v čl. 2 písm. a) a c) mohou dotčené
členské státy povolit odesílání živých prasat určených na okamžitou
porážku z oblastí uvedených v části III přílohy do jiných oblastí na
území téhož členského státu nebo do oblastí jiného členského státu
uvedených v částech II nebo III přílohy v případě, že existují logistická
omezení kapacity porážky v jatkách schválených příslušným orgánem
podle článku 12 nacházejících se v oblastech uvedených v části III
přílohy, pokud:

▼B
1) prasata pobývala v hospodářství po dobu alespoň 30 dnů nebo od
narození a do uvedeného hospodářství nebyla přivezena žádná živá
prasata z oblastí uvedených v částech II, III a IV přílohy během
období alespoň 30 dnů před datem přemístění;

2) prasata splňují požadavky stanovené v odstavci 1 a odstavci 2 nebo
odstavci 3 článku 3;

3) jsou prasata převážena na okamžitou porážku přímo, bez zastavení
nebo vykládky, do jatek schválených v souladu s článkem 12
a zvlášť určených pro tento účel příslušným orgánem;

4) orgán příslušný pro jatka byl orgánem příslušným pro odeslání infor
mován o záměru odeslat prasata a uvědomí o jejich příjezdu orgán
příslušný pro odeslání;

▼M25
5) po příjezdu na jatka jsou tato prasata držena a poražena odděleně
od ostatních prasat a jsou poražena v konkrétní den, kdy jsou
porážena pouze tato prasata z oblastí uvedených v části III přílohy
nebo na konci porážkového dne, kdy následně nejsou porážena
žádná jiná prasata;

▼B
6) se přeprava prasat na jatka v oblastech nebo přes oblasti ležící
mimo oblasti uvedené v části III přílohy provádí po předem urče
ných dopravních trasách a vozidla, která byla použita pro přepravu
těchto prasat, se vyčistí, v případě nutnosti odhmyzí a vydezinfikují
co nejdříve po vykládce;
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7) dotčené členské státy zajistí, aby čerstvé vepřové maso, polotovary
z vepřového masa a výrobky z vepřového masa získané z těchto
prasat:

a) byly produkovány, skladovány a zpracovávány v zařízeních
schválených v souladu s článkem 12;

b) byly označeny v souladu s článkem 16;

c) byly uváděny na trh pouze na území tohoto členského státu;

8) dotčené členské státy zajistí, aby vedlejší produkty živočišného
původu z těchto prasat byly ošetřeny v rámci odděleného systému
schváleného příslušným orgánem, který zajistí, aby produkt získaný
z těchto prasat nepředstavoval žádné riziko z hlediska afrického
moru prasat;

9) dotčené členské státy okamžitě uvědomí Komisi o přiznání
odchylky podle tohoto článku a oznámí název (názvy) a adresu
(adresy) jatek schválených podle tohoto článku ;

▼M10
10) se pro živá prasata odesílaná do oblastí jiného členského státu
uvedených v částech II nebo III přílohy uplatní tyto doplňující
požadavky:

a) prasata splňují veškeré další vhodné veterinární záruky založené
na pozitivním výsledku posouzení rizik opatření proti šíření
afrického moru prasat požadované příslušným orgánem člen
ského státu původu a schválené příslušným orgánem členského
státu tranzitu a příslušným orgánem členského státu určení před
přemísťováním tako vých zvířat;

b) členský stát původu neprodleně informuje Komisi a ostatní
členské státy o veterinárních zárukách a souhlasu příslušných
orgánů uvedených v písmenu a) a schválí seznam hospodářství,
která splňují veterinární záruky;

c) je zaveden postup přemísťování pod dozorem podle článku 16a
podléhající dohledu příslušných orgánů členských států původu,
tranzitu a určení, aby bylo zajištěno, že zvířata přemísťovaná
v souladu s doplňujícími požadavky stanovenými v písmenu a)
jsou převážena bezpečně a nejsou následně přemísťována do
jiného členského státu;

d) v případě živých prasat, která splňují všechny podmínky stano
vené v tomto článku, se do odpovídajícího veterinárního osvěd
čení pro prasata podle čl. 5 odst. 1 směrnice 64/432/EHS uvede
tato doplňující poznámka:

„Prasata splňující požadavky článku 4 prováděcího rozhodnutí
Komise 2014/709/EU.“
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Článek 5
Odchylka od zákazu odesílání zásilek vepřového masa, polotovarů
z vepřového masa, výrobků z vepřového masa a veškerých dalších
výrobků, které sestávají z vepřového masa nebo toto maso obsahují,
z oblastí uvedených v části III přílohy
Odchylně od zákazu stanoveného v čl. 2 písm. c) mohou dotčené
členské státy povolit odesílání vepřového masa, polotovarů z vepřového
masa, výrobků z vepřového masa a veškerých dalších výrobků, které
sestávají z vepřového masa nebo toto maso obsahují, z oblastí uvede
ných v části III přílohy, pokud jsou buď:

a) získány z prasat, která byla chována od svého narození v hospodář
stvích, která se nacházejí mimo oblasti uvedené v částech II, III nebo
IV přílohy, a vepřové maso, polotovary z vepřového masa a výrobky
z vepřového masa, které z tohoto masa sestávají nebo jej obsahují,
byly vyprodukovány, skladovány a zpracovány v zařízeních schvá
lených v souladu s článkem 12, nebo

b) získány z prasat, která splňují požadavky stanovené v odstavci 1
a odstavci 2 nebo odstavci 3 článku 3 a vepřové maso, polotovary
z vepřového masa a výrobky z vepřového masa, které z tohoto masa
sestávají nebo jej obsahují, byly vyprodukovány, skladovány a zpra
covány v zařízeních schválených v souladu s článkem 12, nebo

c) byly vyprodukovány a zpracovány v souladu s čl. 4 odst. 1 směrnice
2002/99/ES v zařízeních schválených v souladu s článkem 12.

Článek 6
Odchylka od zákazu odesílání zásilek vepřového masa, polotovarů
z vepřového masa, výrobků z vepřového masa a veškerých dalších
výrobků, které sestávají z vepřového masa nebo toto maso obsahují,
z oblastí uvedených v části IV přílohy
Odchylně od zákazu stanoveného v čl. 2 písm. c) mohou dotčené
členské státy povolit odesílání vepřového masa, polotovarů z vepřového
masa, výrobků z vepřového masa a veškerých dalších výrobků, které
sestávají z vepřového masa nebo toto maso obsahují, z oblastí uvede
ných v části IV přílohy, pokud jsou buď:

a) získány z prasat, která byla chována od svého narození v hospodář
stvích, která se nacházejí mimo oblasti uvedené v příloze, a vepřové
maso, polotovary z vepřového masa a výrobky z vepřového masa,
které z tohoto masa sestávají nebo jej obsahují, byly vyprodukovány,
skladovány a zpracovány v zařízeních schválených v souladu
s článkem 12, nebo

b) byly vyprodukovány a zpracovány v souladu s čl. 4 odst. 1 směrnice
2002/99/ES v zařízeních schválených v souladu s článkem 12.
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Článek 7
Odchylka od zákazu odesílání zásilek vedlejších produktů
živočišného původu z prasat z oblastí uvedených v částech III
a IV přílohy
1.
Odchylně od zákazu stanoveného v čl. 2 písm. d) mohou dotčené
členské státy povolit odesílání získaných produktů uvedených v čl. 3
odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (1)
z vedlejších produktů živočišného původu z prasat pocházejících
z oblastí uvedených v části III a IV přílohy za předpokladu, že uvedené
vedlejší produkty byly podrobeny ošetření, které zajišťuje, že získaný
produkt nepředstavuje riziko z hlediska afrického moru prasat.

▼M2
2.
Odchylně od zákazu stanoveného v čl. 2 písm. d) mohou dotčené
členské státy povolit odesílání vedlejších produktů živočišného původu
z jiných prasat, než jsou volně žijící prasata, včetně nezpracovaných těl
mrtvých zvířat z hospodářství nebo jatečně upravených těl z jatek
schválených v souladu s nařízením (ES) č. 853/2004, která se nacházejí
v oblastech uvedených v části III přílohy, do zpracovatelských, spalo
vacích nebo spoluspalovacích zařízení, jak je uvedeno v čl. 24 odst. 1
písm. a), b) a c) nařízení (ES) č. 1069/2009, nacházejících se mimo
oblasti uvedené v části III přílohy, pokud:

▼B
a) vedlejší produkty živočišného původu pocházejí z hospodářství nebo
z jatek nacházejících se v oblastech uvedených v části III přílohy,
kde se nevyskytlo ohnisko afrického moru prasat po dobu nejméně
40 dnů před odesláním;

b) každý nákladní automobil a jiná vozidla používaná pro přepravu
uvedených vedlejších produktů živočišného původu byla jednotlivě
zaregistrována příslušným orgánem v souladu s článkem 23 naříze
ní (ES) č. 1069/2009, a

i) zakrytý nepropustný prostor pro přepravu uvedených vedlejších
produktů živočišného původu je zkonstruován tak, aby
umožňoval účinné čištění a dezinfekci, a konstrukce podlahy
usnadňovala odtok a shromažďování kapalin,

ii) žádost o registraci nákladního automobilu a jiných vozidel obsa
huje důkazy, že nákladní automobil či vozidlo byly úspěšně
podrobeny pravidelným technickým kontrolám,

iii) každý nákladní automobil musí být vybaven systémem satelitní
navigace k určení jeho polohy v reálném čase. Provozovatel
přepravy umožní příslušnému orgánu kontrolovat pohyb náklad
ního automobilu v reálném čase a vést elektronickou evidenci
jeho pohybu po dobu nejméně 2 měsíců;
(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října
2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu
a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení naří
zení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného
původu) (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1).
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c) po nakládce musí být prostor pro přepravu uvedených vedlejších
produktů živočišného původu zaplombován úředním veterinárním
lékařem. Pouze úřední veterinární lékař může plombu porušit
a nahradit ji novou plombou. Každá nakládka nebo nahrazení
plomb musí být oznámeny příslušnému orgánu;

d) je jakýkoli vjezd nákladních automobilů nebo vozidel do hospodář
ství s chovem prasat zakázán a příslušný orgán zajišťuje bezpečné
shromažďování jatečně upravených těl prasat;

e) se přeprava do výše uvedených zařízení uskutečňuje přímo pouze do
těchto zařízení bez zastavení na trase povolené příslušným orgánem
z určeného místa dezinfekce při výjezdu z oblasti uvedené v části III
přílohy. Na určeném místě dezinfekce musí být nákladní automobily
a vozidla řádně vyčištěna a vydezinfikována pod kontrolou úředního
veterinárního lékaře;

f) ke každé zásilce vedlejších produktů živočišného původu je přiložen
řádně vyplněný obchodní doklad uvedený v kapitole III přílohy VIII
nařízení Komise (EU) č. 142/2011 (1). Úřední veterinární lékař
odpovědný za dotyčné zpracovatelské zařízení místa určení musí
potvrdit každý příjezd příslušnému orgánu uvedenému v písm. b)
bodě iii);

g) se po vykládce vedlejších produktů živočišného původu nákladní
automobil nebo vozidlo a veškeré další vybavení, které se používá
při přepravě těchto vedlejších produktů živočišného původu a které
může být kontaminováno, vyčistí, vydezinfikují a v případě nutnosti
odhmyzí v celém rozsahu v uzavřené oblasti zpracovatelského
zařízení pod dohledem úředního veterinárního lékaře. Použije se
ustanovení čl. 12 písm. a) směrnice 2002/60/ES;

h) se vedlejší produkty živočišného původu zpracovávají neprodleně.
Jakékoli skladování ve zpracovatelském závodě je zakázáno;

i) příslušný orgán zajistí, aby odesílání vedlejších produktů živočiš
ného původu nepřesáhlo příslušnou denní zpracovatelskou kapacitu
zpracovatelského zařízení;

j) před prvním odesláním z části III přílohy zajistí příslušný orgán
nezbytná ujednání s náležitými orgány ve smyslu písmene c) přílohy
VI směrnice 2002/60/ES k zajištění pohotovostního plánu, řídící
struktury a plné spolupráce orgánů v případě nehody během
přepravy, významné poruchy nákladního automobilu nebo vozidla
nebo jakéhokoli podvodného jednání provozovatele. Provozovatelé
nákladních automobilů musí neprodleně oznámit příslušnému orgánu
jakoukoli nehodu či poruchu nákladního automobilu nebo vozidla.
(1) Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických
pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty,
které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES,
pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na
hranici podle uvedené směrnice (Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1).
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▼B
Článek 8
Zákaz odesílání živých prasat z oblastí uvedených v příloze do
jiných členských států a třetích zemí
▼M10
1.
Aniž jsou dotčeny články 3, 3a a 4, dotčené členské státy zajistí,
aby z jejich území nebyla do jiných členských států a třetích zemí
odesílána živá prasata, s výjimkou případů, kdy uvedená živá prasata
pocházejí:

▼B
a) z jiných oblastí než z oblastí uvedených v příloze;

b) z hospodářství, do něhož nebyla během období alespoň 30 dnů
bezprostředně před datem odeslání přivezena žádná živá prasata
z oblastí uvedených v příloze.

2.
Odchylně od odstavce 1 mohou dotčené členské státy povolit
odesílání živých prasat z hospodářství, které se nachází v oblastech
uvedených v části I přílohy, za předpokladu, že uvedená živá prasata
splňují tyto podmínky:

▼M25
a) pobývala v hospodářství nepřetržitě po dobu alespoň 30 dnů před
datem odeslání nebo od narození a do uvedeného hospodářství
nebyla přivezena žádná živá prasata z oblastí uvedených v částech
II, III a IV přílohy během období alespoň 30 dnů před datem odes
lání;
▼M61
b) pocházejí z hospodářství, které plní požadavky biologické bezpeč
nosti pro africký mor prasat stanovené příslušným orgánem
a zajišťuje, aby byla alespoň první dvě uhynulá prasata starší 60
dnů v každé produkční jednotce každý týden podrobena testu k iden
tifikaci patogenu afrického moru prasat, jenž je v souladu s obecnými
postupy a kritérii pro odběr a přepravu vzorků stanovenými v kapi
tole V přílohy rozhodnutí 2003/422/ES;

c) byla podrobena testu k identifikaci patogenu afrického moru prasat
provedenému s negativními výsledky na vzorcích odebraných
v souladu s postupy pro odběr vzorků, které stanoví plán eradikace
afrického moru prasat uvedený v čl. 1 druhém pododstavci tohoto
rozhodnutí, během období sedmi dnů před datem přemístění a v den
odeslání bylo u každé zásilky živých prasat provedeno klinické
vyšetření na africký mor prasat úředním veterinárním lékařem
v souladu s postupy kontroly a odběru vzorků stanovenými v kapi
tole IV části A přílohy rozhodnutí Komise 2003/422/ES do 24 hodin
před přemísťováním živých prasat, nebo

▼B
d) pocházejí z hospodářství, které bylo nejméně dvakrát ročně v inter
valu nejméně 4 měsíců zkontrolováno příslušným veterinárním orgá
nem, který:

i) dodržel pokyny a postupy stanovené v kapitole IV přílohy
rozhodnutí 2003/422/ES,
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▼M61
ii) provedl klinické vyšetření prasat v hospodářství v souladu
s postupy kontroly a odběru vzorků stanovenými v kapitole IV
části A přílohy rozhodnutí 2003/422/ES,
iii) ověřil, zda jsou účinně uplatňována opatření stanovená v čl. 15
odst. 2 písm. b) druhé a čtvrté až sedmé odrážce směrnice
2002/60/ES.
▼B
3.
U zásilek živých prasat, které splňují podmínky odchylky stano
vené v odstavci 2, se v odpovídajících veterinárních dokladech a/nebo
veterinárních osvědčeních podle čl. 5 odst. 1 směrnice 64/432/EHS a čl.
3 odst. 1 rozhodnutí 93/444/EHS uvede tato doplňující poznámka:
„Prasata splňující požadavky čl. 8 odst. 2 prováděcího rozhodnutí
Komise 2014/709/EU (*).
___________
(*) Úř. věst. L 295, 11.10.2014, s. 63.“

▼M10
Článek 9
Zákaz odesílání zásilek spermatu, vajíček a embryí prasat
odebraných od prasat z oblastí uvedených v příloze do jiných
členských států a třetích zemí
1.
Dotčené členské státy zajistí, aby z jejich území nebyly do jiných
členských států a třetích zemí odesílány zásilky těchto komodit:
a) sperma prasat, pokud sperma nebylo odebráno od dárcovských
kanců chovaných v inseminační stanici schválené podle čl. 3 písm. a)
směrnice Rady 90/429/EHS (1), která se nachází mimo oblasti
uvedené v částech II, III a IV přílohy tohoto rozhodnutí;
b) vajíčka a embrya prasat, pokud vajíčka a embrya nepocházejí od
dárcovských prasnic chovaných v hospodářstvích, která splňují poža
davky čl. 8 odst. 2 a nacházejí se mimo oblasti uvedené v částech II,
III a IV přílohy, a embryi nejsou embrya získaná in vivo počatá jako
výsledek umělého oplodnění nebo embrya vyprodukovaná in vitro
počatá jako výsledek oplodnění spermatem, které je v souladu
s podmínkami stanovenými v písmenu a) tohoto odstavce.
2.
Odchylně od zákazů stanovených v odst. 1 písm. a) tohoto
článku a čl. 2 písm. b) mohou dotčené členské státy povolit odesílání
zásilek spermatu prasat, pokud bylo sperma odebráno od dárcovských
kanců chovaných v inseminační stanici schválené podle čl. 3 písm. a)
směrnice 90/429/EHS, která uplatňuje všechna pravidla pro biologickou
bezpečnost, jež se týkají afrického moru prasat, a nachází se v oblastech
uvedených v částech II a III přílohy tohoto rozhodnutí, do oblastí téhož
členského státu nebo jiného členského státu uvedených v částech II
nebo III přílohy, pokud:
(1) Směrnice Rady 90/429/EHS ze dne 26. června 1990, kterou se stanoví vete
rinární požadavky na obchod se spermatem prasat uvnitř Společenství a na
jeho dovoz (Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 62).
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▼M10
a) zásilky spermatu prasat splňují veškeré další vhodné veterinární
záruky založené na pozitivním výsledku posouzení rizik opatření
proti šíření afrického moru prasat požadované příslušným orgánem
členského státu původu a schválené příslušným orgánem členského
státu určení před odesláním zásilky spermatu;

b) členský stát původu neprodleně informuje Komisi a ostatní členské
státy o veterinárních zárukách uvedených v písmenu a);

c) dárcovští kanci splňují požadavky stanovené v čl. 3 odst. 1 a čl. 3
odst. 2 nebo 3;

▼M29

__________

▼M10
e) se k příslušným veterinárním osvědčením podle čl. 6 odst. 1 směr
nice 90/429/EHS připojí toto doplňkové potvrzení:

„Sperma prasat splňující požadavky článku 9 prováděcího rozhodnutí
Komise 2014/709/EU ze dne 9. října 2014 o veterinárních opatřeních
pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech a o
zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/178/EU.“

▼B
Článek 10
Zákaz odesílání zásilek vedlejších produktů živočišného původu
z prasat z oblastí uvedených v příloze do jiných členských států
a třetích zemí
1.
Dotčené členské státy zajistí, aby žádné zásilky vedlejších
produktů živočišného původu z prasat nebyly odesílány z jejich území
do jiných členských států a třetích zemí, pokud uvedené vedlejší
produkty z prasat nebyly získány z prasat pocházejících a dovážených
z hospodářství nacházejících se v oblastech mimo oblasti, které jsou
uvedeny v částech II, III a IV přílohy.

2.
Odchylně od odstavce 1 mohou dotčené členské státy povolit
odesílání získaných produktů z vedlejších produktů živočišného původu
z prasat z oblastí uvedených v částech II, III a IV přílohy do jiných
členských států a třetích zemí za předpokladu, že:

a) uvedené vedlejší produkty byly podrobeny ošetření, které zajišťuje,
že získaný produkt z prasat nepředstavuje riziko z hlediska afrického
moru prasat;

b) k zásilkám získaných produktů je přiložen obchodní doklad vydaný
podle kapitoly III přílohy VIII nařízení (EU) č. 142/2011.
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▼B
Článek 11
Zákaz odesílání čerstvého vepřového masa a některých polotovarů
z vepřového masa a výrobků z vepřového masa z oblastí uvedených
v příloze do jiných členských států a třetích zemí
1.
Dotčené členské státy zajistí, aby zásilky čerstvého vepřového
masa z prasat pocházejících z hospodářství, která se nacházejí v oblas
tech uvedených v příloze, polotovarů z vepřového masa a výrobků
z vepřového masa, které sestávají z masa z těchto prasat nebo toto
maso obsahují, nebyly odesílány do jiných členských států a třetích
zemí, s výjimkou případů, kdy toto vepřové maso bylo získáno z prasat
pocházejících a dovážených z hospodářství nacházejících se mimo
oblasti uvedené v částech II, III nebo IV přílohy.

▼M1
2.
Odchylně od odstavce 1 mohou dotčené členské státy, ve kterých
se nacházejí oblasti uvedené v částech II, III nebo IV přílohy, povolit
odesílání čerstvého vepřového masa uvedeného v odstavci 1, polotovarů
z vepřového masa a výrobků z vepřového masa, které sestávají z tohoto
vepřového masa nebo toto maso obsahují, do jiných členských států
a třetích zemí, pokud uvedené polotovary z vepřového masa a výrobky
z vepřového masa byly získány z prasat, která byla chována od svého
narození v hospodářstvích, která se nacházejí mimo oblasti uvedené
v částech II, III a IV přílohy, a čerstvé vepřové maso, polotovary
z vepřového masa a výrobky z vepřového masa jsou produkovány,
skladovány a zpracovávány v zařízeních schválených v souladu
s článkem 12.

3.
Odchylně od odstavce 1 mohou dotčené členské státy, ve kterých
se nacházejí oblasti uvedené v části II přílohy, povolit odesílání
čerstvého vepřového masa uvedeného v odstavci 1, polotovarů z vepřo
vého masa a výrobků z vepřového masa, které sestávají z tohoto vepřo
vého masa nebo toto maso obsahují, do jiných členských států a třetích
zemí, pokud uvedené polotovary z vepřového masa a výrobky z vepřo
vého masa byly získány z prasat, která splňují požadavky stanovené
v odstavci 1 a odstavci 2 nebo odstavci 3 článku 3.

▼M29
4.
Odchylně od odstavce 1 mohou dotčené členské státy, ve kterých
se nacházejí oblasti uvedené v části II přílohy, povolit odesílání
čerstvého vepřového masa uvedeného v odstavci 1, polotovarů z vepřo
vého masa a výrobků z vepřového masa, které sestávají z tohoto vepřo
vého masa nebo toto maso obsahují, do jiných členských států a třetích
zemí, pokud uvedené polotovary z vepřového masa a výrobky z vepřo
vého masa byly získány z prasat, která splňují požadavky stanovené
v článku 3b.

▼B
Článek 12
Schválení jatek, bouráren/porcoven a zařízení na zpracování masa
pro účely článků 4, 5 a 6 a čl. 11 odst. 2
Příslušný orgán dotčeného členského státu schválí pro účely článků 4, 5
a 6 a čl. 11 odst. 2 pouze ta jatka, bourárny/porcovny a zařízení na
zpracování masa, v nichž produkce, skladování a zpracování čerstvého
vepřového masa a polotovarů z vepřového masa a výrobků z vepřového
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▼B
masa sestávajících z takového vepřového masa nebo toto maso obsahu
jících, které jsou způsobilé k odeslání do jiných členských států a třetích
zemí v souladu s odchylkami stanovenými v článcích 4 až 6 a čl. 11
odst. 2, probíhá odděleně od produkce, skladování a zpracování jiných
výrobků sestávajících z čerstvého vepřového masa nebo toto maso obsa
hujících a polotovarů t vepřového masa a výrobků z vepřového masa,
které sestávají z masa získaného z prasat pocházejících nebo dováže
ných z hospodářství nacházejících se v oblastech uvedených v příloze
jiných než schválených podle tohoto článku nebo které toto maso obsa
hují.

▼M25
Článek 12a
Odchylka pro jatka, bourárny/porcovny a zařízení na zpracování
masa nacházející se v ochranném pásmu a pásmu dozoru
Aniž jsou dotčeny články 4, 5 a 6 a články 11, 12 a 13 tohoto rozhod
nutí a odchylně od zákazu stanoveného v čl. 3 odst. 3 písm. a) směrnice
2002/99/ES, mohou dotčené členské státy povolit odesílání vepřového
masa, polotovarů z vepřového masa, výrobků z vepřového masa a veške
rých dalších výrobků, které sestávají z vepřového masa nebo toto maso
obsahují, z jatek, bouráren/porcoven a zařízení na zpracování masa, jež
se nacházejí v ochranném pásmu a pásmu dozoru stanovených ve směr
nici 2002/60/ES, pokud tyto produkty:

a) byly vyprodukovány, skladovány a zpracovávány v zařízeních
nacházejících se v oblastech uvedených v částech I, II nebo III
přílohy a schválených (= ta zařízení) v souladu s článkem 12 a

b) byly získány z prasat pocházejících a dovážených z hospodářství,
která se nenacházejí v oblastech uvedených v částech II, III nebo IV
přílohy, nebo z prasat pocházejících a dovážených z hospodářství,
která se nacházejí v oblastech uvedených v části II přílohy, za před
pokladu, že splňují požadavky stanovené v čl. 3 bodě 1 a čl. 3 bodě
2 nebo 3, a

c) byly označeny v souladu s článkem 16.

▼B
Článek 13
Odchylka od zákazu odesílání čerstvého vepřového masa
a některých polotovarů z vepřového masa a výrobků z vepřového
masa z oblastí uvedených v příloze
Odchylně od článku 11 mohou dotčené členské státy povolit odesílání
čerstvého vepřového masa, polotovarů z vepřového masa a výrobků
z vepřového masa, které z tohoto masa sestávají nebo toto maso obsa
hují, z oblastí uvedených v částech II, III nebo IV přílohy do jiných
členských států a třetích zemí za předpokladu, že dotčené produkty:

a) byly vyprodukovány a zpracovány v souladu s čl. 4 odst. 1 směrnice
2002/99/ES;
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▼B
b) jsou podrobeny veterinárnímu osvědčování podle článku 5 směrnice
2002/99/ES;
c) je k nim přiloženo vhodné veterinární osvědčením pro obchod uvnitř
Unie podle přílohy nařízení (ES) č. 599/2004, v jehož části II je
doplněn tento text:
„Produkty splňující požadavky prováděcího rozhodnutí Komise
2014/709/EU ze dne 9. října 2014 o veterinárních opatřeních pro
tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (*).
___________
(*) Úř. věst. L 295, 11.10.2014, s. 63.“

Článek 14
Informace týkající se článků 11, 12 a 13
Členské státy předají Komisi a ostatním členským státům každých šest
měsíců od data tohoto rozhodnutí aktualizovaný seznam schválených
zařízení uvedených v článku 12 a uvedou veškeré relevantní informace
o uplatňování článků 11, 12 a 13.

Článek 15
Opatření týkající se živých volně žijících prasat, čerstvého masa,
masných polotovarů a masných výrobků, které sestávají z masa
volně žijících prasat nebo toto maso obsahují
▼M37
1.

Dotčené členské státy:

a) zakážou odesílání živých volně žijících prasat z oblastí uvedených
v příloze do jiných oblastí na území téhož členského státu, které
nejsou uvedeny v příloze;
b) zajistí, aby se z oblastí uvedených v příloze neodesílaly žádné
zásilky čerstvého masa volně žijících prasat, masných polotovarů
a masných výrobků, které z tohoto masa sestávají nebo je obsahují,
do jiných členských států nebo do jiných oblastí na území téhož
členského státu.
▼B
2.
Odchylně od odst. 1 písm. b) mohou dotčené členské státy povolit
odesílání zásilek čerstvého masa volně žijících prasat, masných poloto
varů a masných výrobků sestávajících z tohoto masa nebo toto maso
obsahujících z oblastí uvedených v části I přílohy do jiných oblastí na
území téhož členského státu, které nejsou uvedeny v příloze, za před
pokladu, že volně žijící prasata byla s negativními výsledky vyšetřena
na africký mor prasat v souladu s diagnostickými postupy stanovenými
v částech C a D kapitoly VI přílohy rozhodnutí 2003/422/ES.
▼M29
Odchylně od odst. 1 písm. b) mohou dotčené členské státy povolit
odesílání masa volně žijících prasat z oblastí uvedených v části I a II
přílohy do jiných oblastí na území téhož členského státu nebo do jiných
členských států, pokud toto maso:
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a) bylo vyprodukováno a zpracováno v souladu s čl. 4 odst. 1 směrnice
2002/99/ES a tepelně ošetřeno buď v souladu s písmenem a), nebo
písmenem d) přílohy III uvedené směrnice;

b) je podrobeno veterinárnímu osvědčování podle článku 5 směrnice
2002/99/ES;

c) je k němu přiloženo vhodné veterinární osvědčení pro obchod uvnitř
Unie podle přílohy nařízení (ES) č. 599/2004 a v části II tohoto
osvědčení je doplněn tento text: „Produkty splňující požadavky
prováděcího rozhodnutí Komise 2014/709/EU.“

▼M37
3.
Všechny členské státy zakážou odesílání živých volně žijících
prasat do jiných členských států a do třetích zemí.

__________

▼M34
Článek 15a
Informační povinnosti členských států
1.
Dotčené členské státy zajistí, že provozovatelé osobní dopravy,
včetně provozovatelů letišť a přístavů, cestovních kanceláří (včetně
těch pořádajících lovecké výlety) a provozovatelů poštovních služeb,
upozorní své zákazníky na opatření pro tlumení stanovená v tomto
rozhodnutí a zejména poskytnou vhodným způsobem informace o hlav
ních zákazech stanovených v tomto rozhodnutí cestujícím z oblastí
uvedených na seznamu v příloze tohoto rozhodnutí a zákazníkům
poštovních služeb.

Za tímto účelem dotčené členské státy organizují a provádějí pravidelné
veřejné informační kampaně zaměřené na propagaci a šíření informací
o opatřeních pro tlumení stanovených v tomto rozhodnutí.

2.
Všechny členské státy zajistí, aby na všech důležitých trasách
pozemní infrastruktury, jako jsou silnice mezinárodních komunikací,
a v rámci souvisejících silničních sítí byli všichni cestující viditelným
a výrazným způsobem upozorněni na příslušná rizika přenosu afrického
moru prasat a na veterinární opatření pro tlumení stanovená v tomto
rozhodnutí.

Uvedené informace musí být prezentovány takovým způsobem, aby
byly snadno srozumitelné pro cestující z oblastí a do oblastí uvedených
na seznamu v příloze tohoto rozhodnutí či ze třetích zemí, v nichž hrozí
šíření afrického moru prasat.

3.
Dotčené členské státy musí koordinovat své úsilí, aby zajistily, že
informace uvedené v odstavci 1 budou provozovateli osobní dopravy
a poštovních služeb účinně šířeny mezi zvláště určené cílové skupiny.
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Článek 16
Požadavky na zvláštní značky zdravotní nezávadnosti a na
veterinární osvědčení pro čerstvé maso, masné polotovary
a masné výrobky, na něž se vztahuje zákaz podle článku 2, čl. 11
odst. 1 a čl. 15 odst. 1
Dotčené členské státy zajistí, aby čerstvé maso a masné polotovary
a masné výrobky, na něž se vztahují zákazy uvedené v článku 2,
čl. 11 odst. 1 a čl. 15 odst. 1, byly opatřeny zvláštní značkou zdravotní
nezávadnosti, která nesmí být oválná a nesmí být zaměnitelná:
a) s identifikačním označením masných polotovarů a masných výrobků
sestávajících z vepřového masa nebo toto maso obsahujících
uvedeným v příloze II oddílu I nařízení (ES) č. 853/2004;
b) s označením zdravotní nezávadnosti pro čerstvé vepřové maso
uvedeným v příloze I oddílu I kapitole III nařízení (ES) č. 854/2004.
▼M10
Článek 16a
Postup přemísťování pod dozorem
Příslušný orgán zajistí, aby postup přemísťování pod dozorem splňoval
tyto požadavky:
1) každý nákladní automobil a jiná vozidla používané pro přepravu
živých prasat byly:
a) jednotlivě zaregistrovány příslušným orgánem členského státu
odeslání za účelem přepravy živých prasat za použití postupu
přemísťování pod dozorem;
b) po nakládce zaplombovány úředním veterinárním lékařem;
porušit plombu a nahradit ji novou plombou může pouze úředník
příslušného orgánu; každá nakládka nebo nahrazení plomb musí
být oznámeny příslušnému orgánu;
2) přeprava se uskuteční:
a) přímo a bez zastavení;
b) po trase, která byla povolena příslušným orgánem;
3) úřední veterinární lékař odpovědný za hospodářství určení musí
potvrdit každý příjezd příslušnému orgánu původu;
4) po vykládce živých prasat se nákladní automobil nebo vozidlo
a veškeré další vybavení, které byly použity při přepravě těchto
prasat, vyčistí a vydezinfikují v celém rozsahu v uzavřené oblasti
místa určení pod dozorem úředního veterinárního lékaře. Použije se
ustanovení čl. 12 písm. a) směrnice 2002/60/ES;
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5) příslušný orgán původu před prvním odesláním z oblastí uvedených
v části III přílohy zajistí, aby byla zavedena nezbytná ujednání
s náležitými orgány ve smyslu písmene c) přílohy VI směrnice
2002/60/ES k zajištění pohotovostního plánu, řídící struktury
a plné spolupráce orgánů v případě nehody během přepravy,
významné poruchy nákladního automobilu nebo jiného vozidla
nebo jakéhokoli podvodného jednání provozovatele. Provozovatelé
nákladních automobilů musí neprodleně oznámit příslušnému orgánu
jakoukoli nehodu či významnou poruchu nákladního automobilu
nebo vozidla.
▼B
Článek 17
Požadavky týkající se hospodářství a dopravních prostředků
v oblastech uvedených v příloze
Dotčené členské státy zajistí, aby:

a) byly podmínky čl. 15 odst. 2 písm. b) druhé a čtvrté až sedmé
odrážky směrnice 2002/60/ES uplatňovány na hospodářství s chovem
prasat, která se nacházejí v oblastech uvedených v příloze tohoto
rozhodnutí;

b) vozidla, která byla použita k přepravě prasat nebo vedlejších
produktů živočišného původu z prasat pocházejících z hospodářství
nacházejících se v oblastech uvedených v příloze tohoto rozhodnutí,
byla po každém použití okamžitě vyčištěna a vydezinfikována a aby
dopravce poskytl a měl ve vozidle doklad o takovém vyčištění
a dezinfekci.

Článek 18
Požadavky na informace od dotčených členských států
Dotčené členské státy informují Komisi a ostatní členské státy v rámci
Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva o výsledcích
dozoru, pokud jde o africký mor prasat, prováděného v oblastech uvede
ných v příloze, jak je stanoveno v plánech eradikace afrického moru
prasat u populací volně žijících prasat, jež Komise schválila v souladu
s článkem 16 směrnice 2002/60/ES a jež jsou uvedeny v čl. 1 druhém
pododstavci tohoto rozhodnutí.

Článek 19
Soulad
Členské státy změní opatření, která uplatňují na obchod, tak, aby byla
v souladu s tímto rozhodnutím, a přijatá opatření poté neprodleně odpo
vídajícím způsobem zveřejní. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 20
Zrušení
Prováděcí rozhodnutí 2014/178/EU se zrušuje.
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Článek 21
Použitelnost
Toto rozhodnutí se použije do ►M61 21. dubna 2021 ◄.
Článek 22
Určení
Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
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PŘÍLOHA
ČÁST I
1. Belgie
Tyto oblasti v Belgii:
in Luxembourg province:
— the area is delimited clockwise by:
— Frontière avec la France,
— Rue Mersinhat,
— La N818 jusque 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-E411 jusque 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,
— Rue de l'Eglise,
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— 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 la N85,
— La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France.
2. Bulharsko
Tyto oblasti v Bulharsku:
the whole region of Yambol,
the whole region of Sliven,
the whole region of Vidin,
in the region of Sofia District:
— the whole municipality of Dragoman,
— the whole municipality of Svoge,
— the whole municipality of Botevgrad,
— the whole municipality of Etropole,
the whole region of Lovech excluding the areas in Part III,
the whole region of Burgas excluding the areas in Part III.
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3. Estonsko
Tyto oblasti v Estonsku:
— Hiiu maakond.
4. Maďarsko
Tyto oblasti v Maďarsku:
— 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 vadgaz
dálkodási 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 kódszám
úvadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350,
750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950, 751150,
752150 és 755550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Nógrád
552520,
552970,
553850,
területe,

megye 552010, 552150, 552250, 552350,
552550, 552610, 552620, 552710, 552850,
553050, 553110, 553250, 553260, 553350,
553910 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási

552450, 552460,
552860, 552950,
553650, 553750,
egységeinek teljes

— 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. Lotyšsko
Tyto oblasti v Lotyšsku:
— Aizputes novada Cīravas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa 1192,
Lažas pagasta daļa uz ziemeļrietumiem no autoceļa 1199 un uz ziemeļiem
no Padures autoceļa,
— Alsungas novads,
— Durbes novada Dunalkas pagasta daļa uz rietumiem no autoceļiem P112,
1193 un 1192, un Tadaiķu pagasts,
— Kuldīgas novada Gudenieku pagasts,
— Pāvilostas novads,
— Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un
P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,
— Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,
— Grobiņas novads,
— Rucavas novada Dunikas pagasts.
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6. Litva
Tyto oblasti v Litvě:
— 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,
— 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. Polsko
Tyto oblasti v Polsku:
w województwie warmińsko-mazurskim:
— gmina Ruciane – Nida w powiecie piskim,
— część gminy Ryn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejs
cowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,
— gminy Mikołajki, Piecki, 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, Pasym, Rozogi i Świętajno w powiecie szczycień
skim,
— gminy Gronowo Elbląskie, Markusy, Rychliki, część gminy Elbląg poło
żona na zachódod 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 Gietrzwałd, Purda, Stawiguda, Jonkowo, Świątki i miasto Olsztyn
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,
— gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneń
skim,
— gmina Poświętne w powiecie białostockim,
— gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo,
Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew
w powiecie wysokomazowieckim,
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— gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyń
skim,
— powiat zambrowski,
w województwie mazowieckim:
— powiat ostrołęcki,
— powiat miejski Ostrołęka,
— powiat płocki,
— powiat sierpecki,
— powiat żuromiński,
— gminy Andrzejewo, Boguty – Pianki, Brok, Małkinia Górna, Stary Lubo
tyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne i Ostrów Mazowiecka
z miastem Ostrów Mazowiecka w powiecie ostrowskim,
— gminy Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, Radzanów, Stupsk, Szreńsk,
Szydłowo, Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo i część gminy Strzegowo
położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie
mławskim,
— powiat przasnyski,
— powiat makowski,
— 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, Strachówkai Tłuszcz w powiecie
wołomińskim,
— 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 grójec
kim,
— gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i Radzanów
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 Nowodwór, Ryki, Ułęż i miasto Dęblin w powiecie ryckim,
— gmina Janowiec i część gminy wiejskiej Puławy położona na zachód od
rzeki Wisły w powiecie puławskim,
— gminy Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Niedrzwica Duża, Konopnica,
Strzyżewice, Wysokie, Wojciechów i Zakrzew w powiecie lubelskim,
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— gminy Adamów, Miączyn, Radecznica, Sitno, Komarów-Osada, Krasno
bród, Łabunie, Sułów, Szczebrzeszyn, Zamość, Zwierzyniec i Radecznica
w powiecie zamojskim,
— powiat miejski Zamość,
— gminy Chodel, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa
i Wilków w powiecie opolskim,
— gmina Żółkiewka w powiecie krasnostawskim,
— gminy Krynice, Rachanie i Tarnawatka w powiecie tomaszowskim,
— gminy Aleksandrów, Józefów, Łukowa, Obsza, Tereszpol, Turobin, Fram
pol, Goraj w powiecie biłgorajskim,
— gminy Kraśnik z miastem Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów,
Wilkołaz i Zakrzówek w powiecie kraśnickim,
— gminy Modliborzyce, Potok Wielki, Chrzanów i Batorz w powiecie
janowskim;
w województwie podkarpackim:
— gminy Cieszanów, Oleszyce, Stary Dzików, Wielki Oczy i Lubaczów
z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,
— gminy Laszki i Wiązownica w powiecie jarosławskim,
— 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,
sandomierskim.

Zawichost

i

miasto

Sandomierz

w

powiecie

8. Rumunsko
Tyto oblasti v Rumunsku:
— Județul Alba,
— Județul Cluj,
— Județul Harghita,
— Județul Hunedoara,
— Județul Iași cu restul comunelor care nu sunt incluse in partea II,
— Județul Neamț,
— Restul județului Mehedinți care nu a fost inclus în Partea III cu următo
arele comune:
— Comuna Garla Mare,
— Hinova,
— Burila Mare,
— Gruia,
— Pristol,
— Dubova,
— Municipiul Drobeta Turnu Severin,
— Eselnița,
— Salcia,
— Devesel,
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— Svinița,
— Gogoșu,
— Simian,
— Orșova,
— Obârșia Closani,
— Baia de Aramă,
— Bala,
— Florești,
— Broșteni,
— Corcova,
— Isverna,
— Balta,
— Podeni,
— Cireșu,
— Ilovița,
— Ponoarele,
— Ilovăț,
— Patulele,
— Jiana,
— Iyvoru 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,
— Sisești,
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— Sovarna,
— Bălăcița,
— Județul Gorj,
— Județul Suceava,
— Județul Mureș,
— Județul Sibiu,
— Județul Caraș-Severin.
ČÁST II
1. Belgie
Tyto oblasti v Belgii:
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 N894 au niveau de Florenville,
— La N894 jusque son intersection avec la rue 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,
— 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. Bulharsko
Tyto oblasti v Bulharsku:
— the whole region of Varna,
— the whole region of Dobrich,
— the whole region of Shumen.
3. Estonsko
Tyto oblasti v Estonsku:
— Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).
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4. Maďarsko
Tyto oblasti v Maďarsku:
— 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,
550450, 550460, 550510, 550610, 550710,
551150, 551160, 551250, 551350, 551360,
551650, 551710, 551810, 551821,552360 és
dálkodási egységeinek teljes területe,

550210, 550310,
550810, 550950,
551450, 551460,
552960 kódszámú

550320,
551010,
551550,
vadgaz

— Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400,
650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651200, 652100,
655400, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 658100,
658310, 658401, 658402, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801,
658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300,
659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000,
660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint
652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes
területe,
— Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550,
900660, 900670, 901850,900850, 900860, 900930, 900950,
901150, 901450, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050,
903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460,
904650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

900650,
901050,
903150,
904550,

5. Lotyšsko
Tyto oblasti v Lotyšsku:
— Ādažu novads,
— Aizputes novada Kalvenes pagasts pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa
A9,
— Aglonas novads,
— Aizkraukles novads,
— Aknīstes novads,
— Alojas novads,
— Alūksnes novads,
— Amatas novads,
— Apes novads,
— Auces novads,
— Babītes novads,
— Baldones novads,
— Baltinavas novads,
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— 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 pagasta daļa uz dienvidiem no dzelzceļa līnijas
Jelgava-Liepāja,
— 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,
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— Līvānu novads,
— Lubānas novads,
— Ludzas novads,
— Madonas novads,
— Mālpils novads,
— Mārupes novads,
— Mazsalacas novads,
— Mērsraga novads,
— Naukšēnu novads,
— Neretas novads,
— Ogres novads,
— Olaines novads,
— Ozolnieku 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, Nīgran
des, Zaņas, Ezeres, Rubas, Jaunauces un Vadakstes pagasts,
— Saulkrastu novads,
— Sējas novads,
— Siguldas novads,
— Skrīveru novads,
— Skrundas novads,
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— Smiltenes novads,
— Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un
P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,
— Strenču novads,
— Talsu novads,
— Tērvetes novads,
— Tukuma novads,
— 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. Litva
Tyto oblasti v Litvě:
— Alytaus miesto savivaldybė,
— Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemu
naičio, Pivašiūnų, Punios, Raitininkų seniūnijos,
— Anykščių rajono savivaldybė,
— Akmenės rajono savivaldybė: Ventos ir Papilės seniūnijos,
— Biržų miesto savivaldybė,
— Biržų rajono 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: Akmenynų, Liubavo, Kalvarijos seniūnijos dalis į
pietus nuo kelio Nr. 131 ir į pietus nuo kelio Nr. 200 ir Sangrūdos
seniūnijos,
— Kauno miesto savivaldybė,
— Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos,
Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Links
makalnio, Neveronių, Raudondvario, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užli
edžių, Vandžiogalos, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos,
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— 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, Kučiūnų ir Nora
gėlių seniūnijos,
— Marijampolės savivaldybė: Degučių, Mokolų ir Narto seniūnijos,
— Mažeikių rajono savivaldybė: Šerkšnėnų, Sedos ir Židikų seniūnijos,
— Molėtų rajono savivaldybė,
— Pakruojo rajono savivaldybė,
— Panevėžio rajono savivaldybė,
— Panevėžio miesto savivaldybė,
— Pasvalio rajono savivaldybė,
— Radviliškio rajono savivaldybė,
— Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos
— Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų, Šilu
vos,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.
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7. Polsko
Tyto oblasti v Polsku:
w województwie warmińsko-mazurskim:
— gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,
— gminy Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłęk, część gminy Elbląg poło
żona 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 brze
gowej Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej do granicy z gminą wiejską
Elbląg w powiecie elbląskim,
— powiat miejski Elbląg,
— powiat gołdapski,
— gmina Wieliczki w powiecie oleckim,
— gminy Orzysz, Biała Piska i Pisz w powiecie piskim,
— gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie i Bisztynek
w powiecie bartoszyckim,
— gminy Kolno, Jeziorany, Barczewo, Biskupiec, Dywity i Dobre Miasto
w powiecie olsztyńskim,
— powiat braniewski,
— gmina Reszel, część gminy Kętrzyn położona na południe od linii kole
jowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy
miasta Kętrzyn, na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591
biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy oraz na zachód
i na południe od zachodniej i południowej granicy miasta Kętrzyn, miasto
Kętrzyn i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej
przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Kreli
kiejmy 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,
— gminy Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński, Lubomino,
Orneta i część gminy Kiwity położona na południe od linii wyznaczonej
przez drogę nr 513 w powiecie lidzbarskim,
— gmina Sorkwity 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 Wiznaw powiecie łomżyń
skim,
— powiat miejski Łomża,
— gminy Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Nurzec-Stacja i Siemiatycze
z miastem Siemiatycze w 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,
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— gminy Kobylin-Borzymy i 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-zachod
niej 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, Moko
body, Mordy, Siedlce, Suchożebry i Zbuczyn w powiecie siedleckim,
— powiat miejski Siedlce,
— gminy Bielany, Ceranów, Kosów Lacki, Repki i gmina wiejska Sokołów
Podlaski w powiecie sokołowskim,
— powiat węgrowski,
— powiat łosicki,
— gminy Grudusk, Opinogóra Górna, Gołymin-Ośrodek i część gminy
Glinojeck położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7
w powiecie ciechanowskim,
— 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,
— powiat płoński,
— 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 Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Miastków Kości
elny, Parysów, Pilawa, Trojanów, Żelechów, część gminy Wilga położona
na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschod
niej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły w powiecie garwolińskim,
— powiat otwocki,
— powiat warszawski zachodni,
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— 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 powi
ecie kozienickim,
— gmina Stromiec w powiecie białobrzeskim,
— powiat miejski Warszawa;
w województwie lubelskim:
— gminy Janów Podlaski, Kodeń, Tuczna, Leśna Podlaska, Rossosz,
Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Tere
spol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międ
zyrzec Podlaski w powiecie bialskim,
— powiat miejski Biała Podlaska,
— 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 Kłoczew i Stężyca w powiecie ryckim;
— gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłow
ska, Trzebieszów, 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 Jabłonna, Krzczonów i Garbów w powiecie lubelskim,
— gminy Rybczewice i Piaski w powiecie świdnickim,
— gminy Fajsławice 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,
— Łaszczów, Telatyn, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,
— część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez
drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojs
ławice 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 Annopol, Dzierzkowice i Gościeradów w powiecie kraśnickim,
— gmina Józefów nad Wisłą w powiecie opolskim,
w województwie podkarpackim:
— gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim,
— gmina Horyniec-Zdrój w powiecie lubaczowskim.
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8. Rumunsko
Tyto oblasti v Rumunsku:
— Restul județului Maramureș care nu a fost inclus în Partea III cu urmă
toarele 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 Cicărlău,
— Comuna Seini,
— Comuna Ardusat,
— Comuna Farcasa,
— Comuna Salsig,
— Comuna Asuaju de Sus,
— Comuna Băița de sub Codru,
— Comuna Bicaz,
— Comuna Grosi,
— Comuna Recea,
— Comuna Baia Sprie,
— Comuna Sisesti,
— Comuna Cernesti,
— Copalnic Mănăstur,
— Comuna Dumbrăvița,
— Comuna Cupseni,
— Comuna Șomcuța Mare,
— Comuna Sacaleșeni,
— Comuna Remetea Chioarului,
— Comuna Mireșu Mare,
— Comuna Ariniș,
— Județul Bistrița-Năsăud,
— Județul Iași cu următoarele comune:
— Bivolari,
— Trifești,
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— Probota,
— Movileni,
— Țigănași,
— Popricani,
— Victoria,
— Golăești,
— Aroneanu,
— Iași,
— Rediu,
— Miroslava,
— Bârnova,
— Ciurea,
— Mogosești,
— Grajduri,
— Scânteia,
— Scheia,
— Dobrovăț,
— Schitu Duca,
— Tuțora,
— Tomești,
— Bosia,
— Prisăcani,
— Osoi,
— Costuleni,
— Răducăneni,
— Dolhești,
— Gorban,
— Ciortești,
— Moșna,
— Cozmești,
— Grozești,
— Holboca.
ČÁST III
1. Bulharsko
Tyto oblasti v Bulharsku:
the whole region of Montana,
the whole region of Ruse,
the whole region of Razgrad,
the whole region of Silistra,
the whole region of Pleven,
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the whole region of Vratza,
the whole region of Targovishte,
in the region of Lovech:
— within municipality of Lovech:
— Bahovitsa,
— Vladinya,
— Goran,
— Devetaki,
— Doyrentsi,
— Drenov,
— Yoglav,
— Lisets,
— Slavyani,
— Slatina,
— Smochan,
— within municipality of Lukovit:
— Bezhanovo,
— Dermantsi,
— Karlukovo,
— Lukovit,
— Petrevene,
— Todorichene,
— Aglen,
— within municipality of Ugarchin:
— Dragana,
— Katunets,
in the region of Veliko Tarnovo:
— the whole municipality of Svishtov,
— the whole municipality of Pavlikeni
— the whole municipality of Polski Trambesh
— the whole municipality of Strajitsa,
in Burgas region:
— the whole municipality of Burgas,
— the whole municipality of Kameno,
— the whole municipality of Malko Tarnovo,
— the whole municipality of Primorsko,
— the whole municipality of Sozopol,
— the whole municipality of Sredets,
— the whole municipality of Tsarevo.
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2. Lotyšsko
Tyto oblasti v Lotyšsku:
— Aizputes novada Aizputes pagasts, Cīravas pagasta daļa uz dienvidiem no
autoceļa 1192, Kazdangas pagasts, Kalvenes pagasta daļa uz ziemeļiem
no autoceļa A9, Lažas pagasta dienvidaustrumu daļa un pagasta daļa uz
dienvidaustrumiem no autoceļa 1199 un uz dienvidiem no Padures auto
ceļa, Aizputes pilsēta,
— Durbes novada Vecpils pagasts, Durbes pagasta daļa uz ziemeļiem no
dzelzceļa līnijas Jelgava-Liepāja, Dunalkas pagasta daļa uz austrumiem
no autoceļiem P112, 1193 un 1192, Durbes pilsēta,
— 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.
3. Litva
Tyto oblasti v Litvě:
— Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Kruopių, Naujosios Akmenės
kaimiškoji ir Naujosios Akmenės miesto seniūnijos,
— Alytaus rajono savivaldybė: Simno sen, Krokialaukio ir Miroslavo
seniūnijos,
— Birštono savivaldybė,
— Joniškio rajono savivaldybė:Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Rudiškių,
Skaistgirio, Žagarės seniūnijos,
— Kalvarijos savivaldybė: Kalvarijos seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio
Nr. 131 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 200,
— Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Ežerėlio, Kačerginės,
Ringaudų ir Zapyškio seniūnijos,
— Kazlų Rudos savivaldybė: Antanavo, Kazlų Rudos, Jankų ir Plutiškių
seniūnijos,
— Lazdijų rajono savivaldybė: Krosnos, Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų,
Šeštokų, Šventežerio ir Veisiejų seniūnijos,
— Marijampolės savivaldybė: Gudelių, Igliaukos, Liudvinavo, Marijampo
lės,Sasnavos ir Šunskų seniūnijos,
— Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių,
Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,
— Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno,
Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos 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.
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4. Polsko
Tyto oblasti v Polsku:
w województwie warmińsko-mazurskim:
— gminy Sępopol i Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie
bartoszyckim,
— część gminy Kiwity położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę
nr 513 w powiecie lidzbarskim,
— gminy Srokowo, Barciany, część gminy Kętrzyn położona na północ od
linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do
granicy miasta Kętrzyn oraz na wschód od linii wyznaczonej przez
drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy
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 miejs
cowości 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 skrzyżo
wania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,
— gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,
— gminy Kowale Oleckie, Olecko i Świętajno w powiecie oleckim,
— powiat węgorzewski,
— gminy Kruklanki, Wydminy, Miłki, Giżycko z miastem Giżycko i część
gminy Ryn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości
Giżycko i Kętrzyn 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 poło
żona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie
bielskim,
— gminy Kleszczele, Czeremcha i część gminy Dubicze Cerkiewne poło
żona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B
w powiecie hajnowskim,
— gminy Perlejewo, Drohiczyn i Milejczyce w powiecie siemiatyckim,
— gmina Ciechanowiec w powiecie wysokomazowieckim,
w województwie mazowieckim:
— gminy Domanice i Wiśniew w powiecie siedleckim,
— gminy Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew i część
gminy Wilga położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę
Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia dorzeki Wisły
w powiecie garwolińskim,
— powiat miński,
— gminy Jabłonna Lacka, Sabnie i Sterdyń w powiecie sokołowskim,
— gminy Ojrzeń, Sońsk, Regimin, Ciechanów z miastem Ciechanów i część
gminy Glinojeck położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę
nr 7 w powiecie ciechanowskim,
— część gminy Strzegowo położona na wschód od linii wyznaczonej przez
drogę nr 7 w powiecie mławskim,
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— gmina Nur w powiecie ostrowskim,
w województwie lubelskim:
— gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Susiec, Tomaszów Lubelski
i miasto Tomaszów Lubelski w powiecie tomaszowskim,
— gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda
Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem
Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice poło
żona 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, Gorzków, Rudnik, 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, Nielisz 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,
— powiat łęczyński,
— gmina Trawniki w powiecie świdnickim,
— gminy Sławatycze, Sosnówka i Wisznice w powiecie bialskim,
— gminy Adamów, Krzywda, Serokomla, Wojcieszków i część gminy wiej
skiej 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 wschod
niej granicy gminy wiejskiej Łuków w powiecie łukowskim,
— powiat parczewski,
— powiat radzyński,
— powiat lubartowski,
— gminy Horodło, Uchanie, Niedźwiada i część gminy wiejskiej Hrubi
eszów 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,
— gminy Głusk, Jastków, Niemce i Wólka w powiecie lubelskim,
— gminy Mełgiew i miasto Świdnik w powiecie świdnickim,
— powiat miejski Lublin,
w województwie podkarpackim:
— gmina Narol w powiecie lubaczowskim.
5. Rumunsko
Tyto oblasti v Rumunsku:
— Zona orașului București,
— Județul Constanța,
— Județul Satu Mare,
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— 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 e 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 Sarasau,
— Comuna Câmpulung la Tisa,
— Comuna Săpânța,
— Comuna Remeti,
— Comuna Giulești,
— Comuna Ocna Șugatag,
— Comuna Desești,
— Comuna Budești,
— Comuna Băiuț,
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— Comuna Cavnic,
— Comuna Lăpuș,
— Comuna Dragomirești,
— Comuna Ieud,
— Comuna Saliștea de Sus,
— Comuna Săcel,
— Comuna Călinești,
— Comuna Vadu Izei,
— Comuna Botiza,
— Comuna Bogdan Vodă,
— Localitatea Groșii Țibileșului, 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 Grozesti,
— Comuna Dumbrava de Jos,
— Comuna Băcles,
— Comuna Bălăcița,
— Județul Argeș,
— Județul Olt,
— Județul Dolj,
— Județul Arad,
— Județul Timiș,
— Județul Covasna,
— Județul Brașov,
— Județul Botoșani,
— Județul Vâlcea.
ČÁST IV
Itálie
Tyto oblasti v Itálii:
— tutto il territorio della Sardegna.

