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VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/1196
z 3. júla 2017,
ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat
v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch
[oznámené pod číslom C(2017) 4432]
(Text s významom pre EHP)
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri
Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 4,
so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych a zootechnických kontrol
uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie
vnútorného trhu (2), a najmä na jej článok 10 ods. 4,
so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa
riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na
trh (3), a najmä na jej článok 4 ods. 3,
keďže:
(1)

Vo vykonávacom rozhodnutí Komisie 2014/709/EÚ (4) sa stanovujú opatrenia na kontrolu zdravia zvierat
v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch. Uvedené opatrenia zahŕňajú zákazy
odosielania živých ošípaných, bravčového mäsa, prípravkov z bravčového mäsa, výrobkov z bravčového mäsa
a akýchkoľvek iných výrobkov pozostávajúcich z bravčového mäsa alebo obsahujúcich bravčové mäso z určitých
oblastí príslušných členských štátov.

(2)

V článku 6 smernice Rady 2002/60/ES (5) sa uznáva existencia fariem pozostávajúcich z rôznych výrobných
prevádzok a povoľuje sa uplatnenie výnimiek v súvislosti s rôznymi mierami rizík, ktoré môžu uznať príslušné
orgány. Malo by sa to premietnuť do výnimiek uvedených v článku 3 vykonávacieho rozhodnutia 2014/709/EÚ.

(3)

Premiestňovanie živých ošípaných na okamžité zabitie predstavuje menšie riziko ako iné typy premiestňovania
živých ošípaných za predpokladu, že sa uplatňujú opatrenia na zníženie rizika. Zabíjanie ošípaných z oblastí
uvedených v časti III prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ až na konci dňa zabíjania, keď
následne nie sú zabité žiadne iné ošípané, sa preto môže zahrnúť do opatrení na zmiernenie rizika. Toto by sa
malo odrážať vo výnimkách zo zákazu odosielania zásielok živých ošípaných na okamžité zabitie stanovených
v článku 4 uvedeného vykonávacieho rozhodnutia.

(4)

V článku 3 smernice 2002/99/ES sa stanovuje, že produkty živočíšneho pôvodu sa majú získavať zo zvierat,
ktoré nepochádzajú z chovu, zariadenia, územia alebo časti územia, ktoré podliehajú obmedzeniam týkajúcim sa
zdravia zvierat podľa predpisov stanovených v prílohe I k uvedenej smernici vrátane kontrolných opatrení pre
africký mor ošípaných, ako je stanovené v smernici 2002/60/ES. V dôsledku toho sú bitúnky, rozrábkarne
a zariadenia na spracovanie mäsa nachádzajúce sa v ochranných a kontrolných pásmach vymedzených podľa
smernice 2002/60/ES obmedzené pri výrobe, spracovaní a distribúcii bravčového mäsa, prípravkov z bravčového
mäsa, výrobkov z bravčového mäsa a akýchkoľvek iných výrobkov pozostávajúcich z bravčového mäsa alebo
obsahujúcich bravčové mäso. Vzhľadom na zanedbateľné riziko, ktoré s tým súvisí, by sa mala stanoviť výnimka
pre bitúnky, rozrábkarne a zariadenia na spracovanie mäsa nachádzajúce sa v ochranných a kontrolných pásmach
za predpokladu, že výrobky boli vyrobené, skladované a spracované za osobitných podmienok v prevádzkarňach,
ktoré sa nachádzajú v oblastiach uvedených v častiach I, II alebo III prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu
2014/709/EÚ.

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

Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13.
Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29.
Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.
Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/709/EÚ z 9. októbra 2014 o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým
morom ošípaných v určitých členských štátoch a o zrušení vykonávacieho rozhodnutia 2014/178/EÚ (Ú. v. EÚ L 295, 11.10.2014,
s. 63).
(5) Smernica Rady 2002/60/ES z 27. júna 2002, ktorou sa ustanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných, a ktorá
mení a dopĺňa smernicu 92/119/EHS, pokiaľ ide o Teschenovu chorobu a africký mor ošípaných (Ú. v. ES L 192, 20.7.2002, s. 27).
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(5)

Zavedené opatrenia, pokiaľ ide o odosielanie živých ošípaných z oblastí uvedených v prílohe k vykonávaciemu
rozhodnutiu 2014/709/EÚ do iných členských štátov a tretích krajín, je potrebné preskúmať s cieľom zohľadniť
neprítomnosť choroby v oblastiach uvedených v časti I danej prílohy. S cieľom zabezpečiť udržateľnosť opatrení
by sa malo stanoviť primerané zmiernenie iba v prípade ošípaných, ktoré sa premiestňujú z oblasti v časti I
uvedenej prílohy do iných chovov nachádzajúcich sa v oblasti v časti I prílohy za predpokladu, že v platnosti
zostanú ostatné opatrenia na zmiernenie rizika.

(6)

Je potrebné riešiť potrebu zmiernenia rizík, ktoré predstavuje preprava živých divo žijúcich ošípaných
z členských štátov uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ. Ide o komoditu
s mimoriadne vysokým rizikom, ktorému by sa malo predchádzať prostredníctvom posilnenia a rozšírenia
opatrení, ktoré sú v prípade divo žijúcich ošípaných už zavedené.

(7)

S cieľom zabezpečiť, aby sa informácie o požiadavkách týkajúcich sa obmedzení platných podľa vykonávacieho
rozhodnutia 2014/709/EÚ pre výrobky bravčového pôvodu vrátane výrobkov z divo žijúcich ošípaných,
účinným spôsobom oznamovali cestujúcim, dopravní prevádzkovatelia a poštové služby by mali na tieto
požiadavky upozorňovať cestujúcich, ktorí sa premiestňujú z oblastí uvedených v zozname v prílohe
k uvedenému vykonávaciemu rozhodnutiu.

(8)

V máji 2017 bolo spozorovaných niekoľko prípadov afrického moru ošípaných v prípade diviakov v obci
(novads) Tukuma a v určitých oblastiach obce (novads) Ventspils v Lotyšsku, a to v oblasti, ktorá je v súčasnosti
uvedená v časti II prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ, a v tesnej blízkosti oblastí, ktoré sú
v súčasnosti uvedené v časti I uvedenej prílohy. Výskyt týchto prípadov predstavuje zvýšenie úrovne rizika, ktoré
treba vziať do úvahy. Na základe toho by sa príslušné oblasti Lotyšska mali teraz uvádzať v časti II, a nie v časti I
uvedenej prílohy.

(9)

Riziko šírenia afrického moru ošípaných v prípade voľne žijúcich zvierat je prepojené s prirodzeným pomalým
šírením v populáciách diviakov a takisto s ľudskými činnosťami, ako to dokumentujú vedecké správy, ktoré
vypracoval Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (1). S cieľom objasniť epidemiologické prípady v Únii, ku
ktorým došlo od roku 2014 v súvislosti s touto chorobou, a riešiť riziká, ktoré predstavuje africký mor
ošípaných, ako aj na základe potreby konať proaktívne pri vymedzovaní oblastí, ktoré majú byť zahrnuté do
prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ, by sa oblasti s vyšším rizikom, ktoré majú dostatočnú
veľkosť a ktoré sú v okolí oblastí uvedených v častiach II a III uvedenej prílohy, mali uviesť v časti I prílohy,
pokiaľ ide o údaje týkajúce sa Lotyšska, Litvy a Poľska. Tieto novo zahrnuté oblasti by mali zohľadňovať
sezónnosť choroby v regióne a Komisia by ich mala preskúmať v októbri 2017, keď sa riziko šírenia prehodnotí
na základe vývoja epidemiologickej situácie.

(10)

Pri posudzovaní rizika, ktoré predstavuje situácia v oblasti zdravia zvierat, pokiaľ ide o africký mor ošípaných
v Lotyšsku, Litve a Poľsku, by sa mal zohľadniť vývoj súčasnej epidemiologickej situácie v Únii v súvislosti
s danou chorobou. S cieľom správne zamerať opatrenia na kontrolu zdravia zvierat a zabrániť ďalšiemu šíreniu
afrického moru ošípaných, ako aj akémukoľvek zbytočnému narušeniu obchodu v rámci Únie a zároveň sa
vyhnúť neodôvodneným prekážkam obchodu zavedeným tretími krajinami, by sa mal zmeniť zoznam oblastí
Únie, na ktoré sa vzťahujú opatrenia na kontrolu zdravia zvierat stanovené v časti I prílohy k vykonávaciemu
rozhodnutiu 2014/709/EÚ, a to tak, aby sa zohľadnila situácia v oblasti zdravia zvierat, pokiaľ ide o uvedenú
chorobu v uvedených troch členských štátoch.

(11)

Vykonávacie rozhodnutie 2014/709/EÚ by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá,
potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Vykonávacie rozhodnutie 2014/709/EÚ sa mení takto:
1. V článku 3 sa bod 1 nahrádza takto:
„1. ošípané boli držané v chove počas obdobia aspoň 30 dní alebo od narodenia a žiadne živé ošípané neboli
umiestnené z oblastí uvedených v častiach II, III a IV prílohy počas obdobia najmenej 30 dní pred dátumom
premiestnenia do:
a) daného chovu; alebo
(1) Vestník EFSA (EFSA Journal) (2015) 13(7):4163 [92 s]; a vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(3):4732 [73 s]
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b) výrobnej prevádzky, kde sa držia ošípané určené na odoslanie podľa tohto článku; výrobnú prevádzku môže
vymedziť iba príslušný orgán, a to za predpokladu, že úradný veterinár potvrdil, že štruktúra, veľkosť
a vzdialenosť medzi výrobnými jednotkami a činnosti vykonávané na mieste sú také, že výrobné prevádzky
poskytujú úplne oddelené zariadenia na ustajnenie, držanie a kŕmenie, aby sa vírus nemohol šíriť z jednej
výrobnej prevádzky do druhej, a“;
2. V článku 4 sa bod 5 nahrádza takto:
„5. po príchode na bitúnok sa tieto ošípané držia a zabijú oddelene od ostatných ošípaných a zabijú sa v konkrétny
deň, keď sa zabijú len tieto ošípané z oblastí uvedených v časti III prílohy alebo na konci dňa zabíjania, keď
následne nie sú zabité žiadne iné ošípané;“.
3. V článku 8 ods. 2 sa písmeno a) nahrádza takto:
„a) boli nepretržite držané v chove počas obdobia aspoň 30 dní pred dátumom odoslania alebo od narodenia
a žiadne živé ošípané neboli do tohto chovu umiestnené z oblastí uvedených v častiach II, III a IV uvedenej
prílohy počas obdobia najmenej 30 dní pred dátumom odoslania;“.
4. Vkladá sa tento článok 12a:
„Článok 12a
Výnimka pre bitúnky, rozrábkarne a zariadenia na spracovanie mäsa nachádzajúce sa v ochranných
a kontrolných pásmach
Bez toho, aby boli dotknuté články 4, 5 a 6 a články 11, 12 a 13 tohto rozhodnutia, a odchylne od zákazu
stanoveného v článku 3 ods. 3 písm. a) smernice 2002/99/ES môžu dotknuté členské štáty povoliť odosielanie
bravčového mäsa, prípravkov z bravčového mäsa, výrobkov z bravčového mäsa a akýchkoľvek iných výrobkov
pozostávajúcich z bravčového mäsa alebo obsahujúcich bravčové mäso z bitúnkov, rozrábkarní a prevádzkarní na
spracovanie mäsa, ktoré sa nachádzajú v ochranných a kontrolných pásmach stanovených v smernici 2002/60/ES, za
predpokladu, že takéto výrobky:
a) boli vyrobené, skladované a spracované v prevádzkarňach, ktoré sa nachádzajú v oblastiach uvedených
v častiach I, II alebo III prílohy a schválených v súlade s článkom 12; a
b) sú získané z ošípaných pochádzajúcich alebo prichádzajúcich z chovov, ktoré sa nenachádzajú v oblastiach
uvedených v častiach II, III alebo IV prílohy, alebo z ošípaných, ktoré pochádzajú alebo prichádzajú z chovov
nachádzajúcich sa v oblastiach uvedených v časti II prílohy za predpokladu, že spĺňajú požiadavky stanovené
v článku 3 bode 1 a v článku 3 bode 2 alebo bode 3; a
c) sú označené v súlade s článkom 16.“
5. Článok 15 sa mení takto:
a) V odseku 1 sa písmeno a) nahrádza takto:
„a) sa žiadne živé divo žijúce ošípané neodosielali z členských štátov uvedených v prílohe, s výnimkou oblastí bez
výskytu afrického moru ošípaných, ktoré sú oddelené účinnými zemepisnými prekážkami od oblastí
uvedených v prílohe, do iných členských štátov, alebo z oblastí uvedených v prílohe do akýchkoľvek iných
oblastí, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú uvedené v prílohe na území toho istého členského štátu;“.
b) Dopĺňajú sa tieto odseky 3 a 4:
„3. Odchylne od odseku 1 písm. a) môžu dotknuté členské štáty povoliť odosielanie živých divo žijúcich
ošípaných z oblastí, ktoré nie sú uvedené v prílohe, do iných oblastí na území toho istého členského štátu, ktoré
nie sú uvedené v prílohe, a do iných členských štátov, za predpokladu, že:
a) niekdajšie divo žijúce ošípané boli držané v chove počas obdobia aspoň 30 dní a do tohto chovu neboli
umiestnené žiadne živé ošípané počas obdobia najmenej 30 dní pred dátumom premiestnenia;
b) chov vykonáva opatrenia biologickej bezpečnosti;
c) niekdajšie divo žijúce ošípané sú v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 3 ods. 1 a článku 3 ods. 2
alebo 3.

5.7.2017

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 172/19

4. Pokiaľ ide o zásielky živých divo žijúcich ošípaných, ktoré spĺňajú podmienky pre výnimku stanovenú
v odseku 3, sa do zodpovedajúcich veterinárnych dokladov a/alebo zdravotných certifikátov uvedených v článku 5
ods. 1 smernice 64/432/EHS a v článku 3 ods. 1 rozhodnutia 93/444/EHS doplnia tieto doplňujúce vyjadrenia:
'Ošípané v súlade s článkom 15 ods. 3 vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2014/709/EÚ'.“
6. Vkladá sa tento článok 15a:
„Článok 15a
Informácie, ktoré majú poskytovať prevádzkovatelia osobnej dopravy a poštové služby
Prevádzkovatelia osobnej dopravy vrátane prevádzkovateľov letísk a prístavov, cestovné kancelárie a poštové služby
musia svojich zákazníkov upozorniť na pravidlá stanovené v tomto rozhodnutí, predovšetkým tak, že vhodným
spôsobom poskytnú informácie o pravidlách stanovených v článkoch 2 a 15 cestujúcim z územia ktoréhokoľvek
z príslušných členských štátov a klientom poštových služieb.“
7. Príloha sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.
Článok 2
Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 3. júla 2017
Za Komisiu
Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie

L 172/20

SK

Úradný vestník Európskej únie

5.7.2017

PRÍLOHA

„PRÍLOHA
ČASŤ I

1. Estónsko
Tieto oblasti v Estónsku:
— Hiiu maakond.
2. Lotyšsko
Tieto oblasti v Lotyšsku:
— Aizputes novads,
— Alsungas novads,
— Auces novads,
— Bauskas novada Īslīces, Gailīšu, Brunavas un Ceraukstes pagasts,
— Bauskas pilsēta,
— Brocēnu novads,
— Dobeles novada Zebrenes, Naudītes, Penkules, Auru, Krimūnu un Bērzes pagasti, Jaunbērzes pagasta daļa, kas
atrodas uz rietumiem no autoceļa P98, un Dobeles pilsēta,
— Jelgavas novada Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas un Sesavas
pagasts,
— Kandavas novada Vānes un Matkules pagast,
— Kuldīgas novads,
— Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,
— republikas pilsēta Jelgava,
— Rundāles novads,
— Saldus novada Ezeres, Jaunauces, Jaunlutriņu, Kursīšu, Lutriņu, Novadnieku, Pampāļu, Rubas, Saldus, Vadakstes,
Zaņas, Zirņu, Zvārdes un Šķēdes pagastis, Saldus pilsēta.,
— Skrundas novads,
— Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un
Dauguļupītes,
— Talsu novada Ģibuļu pagasts,
— Talsu pilsēta,
— Tērvetes novads,
— Ventspils novada Jūrkalnes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts.
3. Litva
Tieto oblasti v Litve:
— Joniškio rajono savivaldybė,
— Jurbarko rajono savivaldybė,
— Kalvarijos savivaldybė,
— Kazlų Rūdos savivaldybė,
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— Kelmės rajono savivaldybė,
— Marijampolės savivaldybė,
— Pakruojo rajono savivaldybė,
— Panevėžio rajono savivaldybė: Krekenavos seniūnijos dalis į vakarus nuo Nevėžio upės,
— Pasvalio rajono savivaldybė: Joniškelio apylinkių, Joniškelio miesto, Namišių, Pasvalio apylinkių, Pumpėnų,
Pušaloto, Saločių ir Vaškų seniūnijos,
— Radviliškio rajono savivaldybė,
— Raseinių rajono savivaldybė,
— Šakių rajono savivaldybė,
— Šiaulių miesto savivaldybė,
— Šiaulių rajono savivaldybė,
— Vilkaviškio rajono savivaldybė.
4. Poľsko
Tieto oblasti v Poľsku:
w województwie warmińsko-mazurskim:
— gminy Kalinowo, i Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,
— gmina gminy Biała Piska, Orzysz, Pisz i Ruciane Nida w powiecie piskim,
— gminy Miłki i Wydminy w powiecie giżyckim,
— gminy Olecko, Świętajno i Wieliczki w powiecie oleckim.
w województwie podlaskim:
— gmina Brańsk z miastem Brańsk, gminy Boćki, Rudka, Wyszki, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód
od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez
wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski),
miasto Bielsk Podlaski, część gminy Orla położona na zachód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,
— gminy Dąbrowa Białostocka, Kuźnica, Janów, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka, Suchowola i Korycin w powiecie
sokólskim,
— gminy Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk i Perlejewo w powiecie siemiatyckim,
— powiat kolneński,
— gminy Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy i Poświętne w powiecie białostockim,
— powiat zambrowski,
— gminy Bakałarzewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,
— gminy Sokoły, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie
z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,
— powiat augustowski,
— powiat łomżyński,
— powiat miejski Białystok,
— powiat miejski Łomża,
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— powiat miejski Suwałki,
— powiat sejneński.
w województwie mazowieckim:
— gminy Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Sabnie, Sterdyń, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie
sokołowskim,
— gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mokobody, Przesmyki, Paprotnia, Skórzec, Suchożebry, Mordy, Siedlce,
Wiśniew i Zbuczyn w powiecie siedleckim,
— powiat miejski Siedlce,
— gminy Rzekuń, Troszyn, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,
— gminy Olszanka i Łosice w powiecie łosickim,
— powiat ostrowski,
w województwie lubelskim:
— gminy Hanna, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,
— gminy Kąkolewnica Wschodnia, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulat-Majorat i Wohyń w powiecie
radzyńskim,
— gmina Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski, gminy Drelów, Rossosz, Sławatycze, Wisznica,
Sosnówka, Łomazy i Tuczna w powiecie bialskim,
— gmina Trzebieszów i gmina wiejska Łuków w powiecie łukowskim,
— gminy Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Podedwórze i Siemień w powiecie parczewskim.
ČASŤ II

1. Estónsko
Tieto oblasti v Estónsku:
— Abja vald,
— Alatskivi vald,
— Elva linn,
— Haaslava vald,
— Haljala vald,
— Halliste vald,
— Harju maakond (välja arvatud osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 1 (E20), Aegviidu vald ja
Anija vald),
— IDA-Viru maakond,
— Kambja vald,
— Karksi vald,
— Kihelkonna vald,
— Konguta vald,
— Kõpu vald,
— Kuressaare linn,
— Lääne maakond,
— Lääne-Saare vald,
— Laekvere vald,
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— Leisi vald,
— Luunja vald,
— Mäksa vald,
— Meeksi vald,
— Muhu vald,
— Mustjala vald,
— Nõo vald,
— Orissaare vald,
— osa Tamsalu vallast, mis asub kirde pool Tallinna-Tartu raudteest,
— Pärnu maakond,
— Peipsiääre vald,
— Piirissaare vald,
— Pöide vald,
— Põlva maakond,
— Puhja vald,
— Rägavere vald,
— Rakvere linn,
— Rakvere vald,
— Rannu vald,
— Rapla maakond,
— Rõngu vald,
— Ruhnu vald,
— Salme vald,
— Sõmeru vald,
— Suure-Jaani vald,
— Tähtvere vald,
— Tartu linn,
— Tartu vald,
— Tarvastu vald,
— Torgu vald,
— Ülenurme vald,
— Valga maakond,
— Vara vald,
— Vihula vald,
— Viljandi linn,
— Viljandi vald,
— Vinni vald,
— Viru-Nigula vald,
— Võhma linn,
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— Võnnu vald,
— Võru maakond.
2. Lotyšsko
Tieto oblasti v Lotyšsku:
— Ādažu novads,
— Aglonas novads,
— Aizkraukles novads,
— Aknīstes novads,
— Alojas novads,
— Alūksnes novads,
— Amatas novads,
— Apes novada Trapenes, Gaujienas un Apes pagasts, Apes pilsēta,
— Babītes novads,
— Baldones novads,
— Baltinavas novads,
— Balvu novada Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils un Krišjāņu pagasts,
— Bauskas novada Mežotnes, Codes, Dāviņu un Vecsaules pagasts,
— Beverīnas novads,
— Burtnieku novads,
— Carnikavas novads,
— Cēsu novads,
— Cesvaines novads,
— Ciblas novads,
— Dagdas novads,
— Daugavpils novada Vaboles, Līksnas, Sventes, Medumu, Demenas, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas,
Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas un Skrudalienas pagasts,
— Dobeles novada Dobeles, Annenieku, Bikstu pagasti un Jaunbērzes pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no
autoceļa P98,
— Dundagas novads,
— Engures novads,
— Ērgļu novads,
— Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa A2,
— Gulbenes novada Līgo pagasts,
— Iecavas novads,
— Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa P10, Ikšķiles pilsēta,
— Ilūkstes novads,
— Jaunjelgavas novads,
— Jaunpils novads,
— Jēkabpils novads,
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— Jelgavas novada Kalnciema, Līvbērzes un Valgundes pagasts,
— Kandavas novada Cēres, Kandavas, Zemītes un Zantes pagasts, Kandavas pilsēta,
— Kārsavas novads,
— Ķeguma novads,
— Ķekavas novads,
— Kocēnu novads,
— Kokneses novads,
— Krāslavas novads,
— Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V89 un V81, un
Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V81 un V128,
— Krustpils novads,
— Lielvārdes novads,
— Līgatnes novads,
— Limbažu novada Skultes, Limbažu, Umurgas, Katvaru, Pāles un Viļķenes pagasts, Limbažu pilsēta,
— 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 novada Saunas pagasts,
— Priekuļu novads,
— Raunas novada Raunas pagasts,
— republikas pilsēta Daugavpils,
— republikas pilsēta Jēkabpils,
— republikas pilsēta Jūrmala,
— republikas pilsēta Rēzekne,
— republikas pilsēta Valmiera,
— Rēzeknes novads,
— Riebiņu novada Sīļukalna, Stabulnieku, Galēnu un Silajāņu pagasts,
— Rojas novads,
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— Ropažu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P10,
— Rugāju novada Lazdukalna pagasts,
— Rūjienas novads,
— Salacgrīvas novads,
— Salas novads,
— Saulkrastu novads,
— Siguldas novada Mores pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P3,
— Skrīveru novads,
— Smiltenes novada Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas un Grundzāles pagasts un Smiltenes pilsēta,
— Strenču novads,
— Talsu novada Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu, Strazdes, Lubes, Īves, Valdgales, Laidzes, Ārlavas,
Lībagu un Abavas pagasts, Sabiles, Stendes un Valdemārpils pilsēta,
— Tukuma novads,
— Valkas novads,
— Varakļānu novads,
— Vecpiebalgas novads,
— Vecumnieku novads,
— Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes un Puzes pagastis, Piltenes pilsēta,
— Viesītes novads,
— Viļakas novads,
— Viļānu novads,
— Zilupes novads.
3. Litva
Tieto oblasti v Litve:
— Alytaus miesto savivaldybė,
— Alytaus rajono savivaldybė,
— Anykščių rajono savivaldybė,
— Birštono savivaldybė,
— Biržų miesto savivaldybė,
— Biržų rajono savivaldybė: Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės ir Parovėjos seniūnijos,
— Druskininkų savivaldybė,
— Elektrėnų savivaldybė,
— Ignalinos rajono savivaldybė,
— Jonavos miesto savivaldybė,
— Jonavos rajono savivaldybė,
— Kaišiadorių miesto savivaldybė,
— Kaišiadorių rajono savivaldybė,
— Kauno miesto savivaldybė,
— Kauno rajono savivaldybė,
— Kėdainių rajono savivaldybė,
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— Kupiškio rajono savivaldybė: Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių seniūnijos,
— Lazdijų rajono savivaldybė,
— Molėtų rajono savivaldybė,
— Prienų miesto savivaldybė,
— Prienų rajono savivaldybė,
— Rokiškio rajono savivaldybė,
— Šalčininkų rajono savivaldybė,
— Širvintų rajono savivaldybė,
— Švenčionių rajono savivaldybė,
— Trakų rajono savivaldybė,
— Ukmergės rajono savivaldybė,
— Utenos rajono savivaldybė,
— Varėnos rajono savivaldybė,
— Vilniaus miesto savivaldybė,
— Vilniaus rajono savivaldybė,
— Visagino savivaldybė,
— Zarasų rajono savivaldybė.
4. Poľsko
Tieto oblasti v Poľsku:
w województwie podlaskim:
— gmina Dubicze Cerkiewne, części gmin Kleszczele i Czeremcha położone na wschód od drogi nr 66 w powiecie
hajnowskim,
— gmina Kobylin-Borzymy w powiecie wysokomazowieckim,
— gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów,
Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,
— część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku
północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr
66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), część gminy Orla położona na wschód od drogi nr 66
w powiecie bielskim,
— gminy Szudziałowo i Krynki w powiecie sokólskim,
w województwie mazowieckim:
— gmina Platerów w powiecie łosickim,
w województwie lubelskim:
— gminy Piszczac i Kodeń w powiecie bialskim.
ČASŤ III

1. Estónsko
Tieto oblasti v Estónsku:
— Aegviidu vald,
— Anija vald,
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— Järva maakond,
— Jõgeva maakond,
— Kadrina vald,
— Kolga-Jaani vald,
— Kõo vald,
— Laeva vald,
— Laimjala vald,
— osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 1 (E20),
— osa Tamsalu vallast, mis asub edela pool Tallinna-Tartu raudteest,
— Pihtla vald,
— Rakke vald,
— Tapa vald,
— Väike-Maarja vald,
— Valjala vald.
2. Lotyšsko
Tieto oblasti v Lotyšsku:
— Apes novada Virešu pagasts,
— Balvu novada Kubuļu un Balvu pagasts un Balvu pilsēta,
— Daugavpils novada Nīcgales, Kalupes, Dubnas un Višķu pagasts,
— Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa A2,
— Gulbenes novada Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Tirzas, Druvienas,
Rankas, Lizuma un Lejasciema pagasts un Gulbenes pilsēta,
— Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa P10,
— Inčukalna novads,
— Jaunpiebalgas novads,
— Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V89 un V81, un
Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V81 un V128,
— Limbažu novada Vidrižu pagasts,
— Preiļu novada Preiļu, Aizkalnes un Pelēču pagasts un Preiļu pilsēta,
— Raunas novada Drustu pagasts,
— Riebiņu novada Riebiņu un Rušonas pagasts,
— Ropažu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P10,
— Rugāju novada Rugāju pagasts,
— Salaspils novads,
— Sējas novads,
— Siguldas novada Siguldas pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P3, un Siguldas
pilsēta,
— Smiltenes novada Launkalnes, Variņu un Palsmanes pagasts,
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— Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un
Dauguļupītes,
— Vārkavas novads.
3. Litva
Tieto oblasti v Litve:
— Biržų rajono savivaldybė: Vabalninko, Papilio ir Širvenos seniūnijos,
— Kupiškio rajono savivaldybė: Alizavos ir Kupiškio seniūnijos,
— Panevėžio miesto savivaldybė,
— Panevėžio rajono savivaldybė: Karsakiškio, Miežiškių, Naujamiesčio, Paįstrio, Raguvos, Ramygalos, Smilgių,
Upytės, Vadoklių, Velžio seniūnijos ir Krekenavos seniūnijos dalis į rytus nuo Nevėžio upės,
— Pasvalio rajono savivaldybė: Daujėnų ir Krinčino seniūnijos.
4. Poľsko
Tieto oblasti v Poľsku:
w województwie podlaskim:
— powiat grajewski,
— powiat moniecki,
— gminy Czyże, Białowieża, Hajnówka z miastem Hajnówka, Narew, Narewka i części gminy Czeremcha i Kleszczele
położone na zachód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,
— gminy Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,
w województwie mazowieckim:
— gminy Sarnaki, Stara Kornica i Huszlew w powiecie łosickim,
w województwie lubelskim:
— gminy Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie i Terespol z miastem
Terespol w powiecie bialskim,
— powiat miejski Biała Podlaska.
ČASŤ IV

Taliansko
Tieto oblasti v Taliansku:
— tutto il territorio della Sardegna.“

