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II
(Nelegislatívne akty)

MEDZINÁRODNÉ DOHODY
ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2018/1107
z 20. júla 2018
o uzavretí Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na
jednej strane a Irackou republikou na strane druhej
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 91, 100, 207 a 209 v spojení s článkom 218
ods. 6 písm. a),
so zreteľom na návrh Európskej komisie,
so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu (1),
keďže:
(1)

Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Irackou
republikou na strane druhej (ďalej len „dohoda“) bola podpísaná dňa 11. mája 2012 s výhradou jej možného
uzavretia k neskoršiemu dátumu.

(2)

Dohoda by sa mala schváliť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Týmto sa v mene Únie schvaľuje Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na
jednej strane a Irackou republikou na strane druhej, ako aj prílohy a jednostranné vyhlásenie Únie pripojené
k záverečnému aktu. (2)
Článok 2
Predseda Rady v mene Únie uloží oznámenie uvedené v článku 116 dohody s cieľom vyjadriť súhlas Únie s tým, že
bude touto dohodou viazaná. (3)
Článok 3
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 20. júla 2018
Za Radu
predseda
G. BLÜMEL

(1) Súhlas zo 4. júla 2018 (zatiaľ neuverejnený v úradnom vestníku).
(2) Dohoda spolu s rozhodnutím o podpise bola uverejnená v Ú. v. EÚ L 204 z 31. júla 2012, s. 20.
(3) Dátum nadobudnutia platnosti dohody uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.

L 203/2

SK

Úradný vestník Európskej únie

10.8.2018

NARIADENIA
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1108
zo 7. mája 2018,
ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 o regulačné technické
predpisy týkajúce sa kritérií na určenie centrálnych kontaktných miest vydavateľov elektronických
peňazí a poskytovateľov platobných služieb a o pravidlá pre ich funkcie
(Text s významom pre EHP)
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu
finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES
a smernica Komisie 2006/70/ES (1), a najmä na jej článok 45 ods. 11,

keďže:

(1)

Vydavatelia elektronických peňazí a poskytovatelia platobných služieb môžu určiť centrálne kontaktné miesto,
aby v mene inštitúcií, ktoré ich určili, zabezpečili dodržiavanie pravidiel v oblasti boja proti praniu špinavých
peňazí a financovaniu terorizmu, a uľahčovali dohľad zo strany príslušných orgánov. Určenie centrálneho
kontaktného miesta môžu členské štáty vyžadovať, ak poskytovatelia platobných služieb a vydavatelia elektro
nických peňazí poskytujú na ich území služby prostredníctvom prevádzkarní vo forme inej než pobočka, ale nie
v prípade, keď poskytujú služby bez prevádzkarní.

(2)

Určenie centrálneho kontaktného miesta na zabezpečenie dodržiavania pravidiel boja proti praniu špinavých
peňazí a financovaniu terorizmu je odôvodnené v prípade, že objem a rozsah činností vykonávaných poskyto
vateľmi platobných služieb a vydavateľmi elektronických peňazí prostredníctvom prevádzkarne inej než pobočka
dosahuje alebo prekračuje určité prahové hodnoty. Tieto prahové hodnoty by sa mali stanoviť na úrovni, ktorá je
primeraná cieľu smernice (EÚ) 2015/849, t. j. uľahčiť dohľad zo strany príslušných orgánov nad tým, či tieto
prevádzkarne v mene inštitúcií, ktoré ich určili, dodržiavajú povinnosti v oblasti boja proti praniu špinavých
peňazí a financovaniu terorizmu, a zároveň nevytvára zbytočnú regulačnú záťaž pre poskytovateľov platobných
služieb a vydavateľov elektronických peňazí.

(3)

Požiadavku na určenie centrálneho kontaktného miesta je možné považovať za odôvodnenú v prípadoch, keď sa
členský štát domnieva, že v súvislosti s činnosťou týchto prevádzkarní existuje zvýšené riziko prania špinavých
peňazí a financovania terorizmu, čo sa môže napríklad ukázať na základe posúdenia rizika prania špinavých
peňazí a financovania terorizmu spojeného s určitými kategóriami poskytovateľov platobných služieb alebo
vydavateľov elektronických peňazí. Členské štáty by nemali byť povinné vykonávať na tento účel posúdenie rizika
jednotlivých inštitúcií.

(4)

Avšak vo výnimočných prípadoch, keď členské štáty majú opodstatnené dôvody domnievať sa, že riziko prania
špinavých peňazí a financovania terorizmu spojené s určitým poskytovateľom platobných služieb alebo
vydavateľom elektronických peňazí, ktorý má na ich území prevádzkareň, je vysoké, mali by mať možnosť od
tohto poskytovateľa alebo vydavateľa vyžadovať, aby určil svoje centrálne kontaktné miesto aj v prípade, že
nedosahuje prahové hodnoty stanovené v tomto nariadení alebo nepatrí do kategórie inštitúcií, ktoré sú povinné
určiť centrálne kontaktné miesto na základe posúdenia rizika spracovaného členským štátom z hľadiska prania
špinavých peňazí a financovania terorizmu.

(1) Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73.
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(5)

Po určení by centrálne kontaktné miesto malo v mene vydavateľa elektronických peňazí alebo poskytovateľa
platobných služieb, ktorý ho určil, zabezpečiť, aby jeho prevádzkarne dodržiavali platné pravidlá v oblasti boja
proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Na tento účel by centrálne kontaktné miesto malo
ovládať platné požiadavky v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a uľahčovať
rozvoj a vykonávanie stratégií a postupov v tejto oblasti.

(6)

Centrálne kontaktné miesto by okrem iného malo mať ústrednú úlohu pri koordinácii medzi vydavateľom
elektronických peňazí alebo poskytovateľom platobných služieb, ktorým bolo určené, a jeho prevádzkarňami,
a medzi vydavateľom elektronických peňazí alebo poskytovateľom platobných služieb a príslušnými orgánmi
členského štátu, v ktorom prevádzkarne pôsobia, aby sa uľahčil dohľad nad ich činnosťou.

(7)

Na základe svojho celkového posúdenia rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu spojených
s činnosťou poskytovateľa platobných služieb a vydavateľa elektronických peňazí, ktorí majú sídlo na ich území
v inej forme než je pobočka, by členské štáty mali byť oprávnené stanoviť, že centrálne kontaktné miesta budú
musieť v rámci zabezpečenia dodržiavania miestnych požiadaviek v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí
a financovaniu terorizmu plniť aj niektoré ďalšie funkcie. Členské štáty môžu predovšetkým považovať za
vhodné, aby centrálne kontaktné miesto v mene vydavateľa elektronických peňazí alebo poskytovateľa
platobných služieb, ktorý ho určil, oznamovalo podozrivé transakcie finančnej spravodajskej jednotke
hostiteľského členského štátu, na území ktorého má povinná osoba sídlo.

(8)

Každý členský štát stanoví, či má mať centrálne kontaktné miesto konkrétnu formu alebo nie. V prípade, že
takúto formu stanoví, členské štáty by mali dohliadnuť na to, aby boli požiadavky primerané a nepresahovali
rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľa, t. j. dodržiavanie pravidiel v oblasti boja proti praniu
špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ako aj uľahčenie dohľadu.

(9)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktoré Komisii predložili európske orgány
dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo, Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie
zamestnancov a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy).

(10)

Európske orgány dohľadu uskutočnili otvorené verejné konzultácie o návrhu regulačných technických predpisov,
z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzovali možné súvisiace náklady a prínosy a požiadali o stanovisko
Skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (1), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 (2)
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (3) v danom poradí,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti
V tomto nariadení sa stanovujú:
a) kritériá na určenie okolností, za ktorých je vhodné určenie centrálneho kontaktného miesta podľa článku 45 ods. 9
smernice (EÚ) 2015/849;
b) pravidlá týkajúce sa funkcií centrálnych kontaktných miest.
Článok 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:
1. „príslušný orgán“ je orgán členského štátu, ktorý je zodpovedný za zabezpečenie dodržiavania požiadaviek smernice
(EÚ) 2015/849 v zmysle transpozície do vnútroštátnych právnych predpisov vydavateľmi elektronických peňazí
a poskytovateľmi platobných služieb so sídlom na jeho území v inej forme, než je pobočka, a ktorých ústredie sa
nachádza v inom členskom štáte;
(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu
(Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES
(Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).
(2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu
(Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES
a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48).
3
( ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu
(Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie
2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).
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2. „hostiteľský členský štát“ je členský štát, na ktorého území sídlia vydavatelia elektronických peňazí a poskytovatelia
platobných služieb s ústredím nachádzajúcim sa v inom členskom štáte, ktorých sídlo má inú formu než pobočka;
3. „vydavatelia elektronických peňazí a poskytovatelia platobných služieb“ sú vydavatelia elektronických peňazí v zmysle
bodu 3 článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES (1) a poskytovatelia platobných služieb
v zmysle bodu 9 článku 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES (2).

Článok 3
Kritériá na určenie centrálneho kontaktného miesta
1.
Ak je splnené niektoré z týchto kritérií, môžu hostiteľské členské štáty vyžadovať, aby vydavatelia elektronických
peňazí a poskytovateľov platobných služieb, ktorí majú na ich území prevádzkarne iné než pobočka, a ktorých ústredie
sa nachádza v inom členskom štáte, určili centrálne kontaktné miesto:
a) daných prevádzkarní je desať alebo viac;
b) kumulatívny objem distribuovaných a čerpaných elektronických peňazí alebo kumulatívna hodnota platobných
transakcií vykonaných prevádzkarňami pravdepodobne prekročí 3 milióny EUR za jeden účtovný rok alebo sumu
3 milióny EUR prekročili v predchádzajúcom rozpočtovom roku;
c) informácie potrebné na posúdenie toho, či bolo kritérium v písmene a) alebo b) splnené, neboli príslušnému orgánu
hostiteľského členského štátu na požiadanie a včas predložené.
2.
Bez toho, aby boli dotknuté kritériá stanovené v odseku 1 a ak je táto požiadavka primeraná stupňu rizika prania
špinavých peňazí alebo financovania terorizmu spojeného s činnosťou uvedených prevádzkarní, môžu hostiteľské
členské štáty vyžadovať určenie centrálneho kontaktného miesta od kategórií vydavateľov elektronických peňazí
a poskytovateľov platobných služieb, ktorí majú na ich území prevádzky iné než pobočka a ktorých ústredie sa
nachádza v inom členskom štáte.
3.
Pri posúdení miery rizika prania špinavých peňazí a financovania terorizmu spojeného s činnosťou uvedených
prevádzkarní sa hostiteľské členské štáty opierajú o zistenia z posúdení rizík vykonaných v súlade s článkom 6 ods. 1
a článkom 7 ods. 1 smernice (EÚ) 2015/849 a ďalšie dôveryhodné a spoľahlivé zdroje, ktoré majú k dispozícii. Pri
posudzovaní vezmú hostiteľské členské štáty do úvahy aspoň tieto kritériá:
a) riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu spojené s typmi ponúkaných výrobkov a služieb
a používaných distribučných kanálov;
b) riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu spojené s typmi klientov;
c) riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu spojené s prevahou príležitostných transakcií nad
obchodnými vzťahmi;
d) riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu spojené s krajinami a geografickými oblasťami, v ktorých sa
služby poskytujú.
4.
Bez toho, aby boli dotknuté kritériá uvedené v odsekoch 1 a 2, hostiteľský členský štát môže vo výnimočných
prípadoch udeliť svojmu príslušnému orgánu právomoc vyžadovať, aby vydavateľ elektronických peňazí alebo
poskytovateľ platobných služieb, ktorý má na jeho území prevádzkarne iné než pobočka, a ktorého ústredie sa nachádza
v inom členskom štáte, určil centrálne kontaktné miesto, ak má hostiteľský členský štát oprávnené dôvody domnievať
sa, že činnosť prevádzkarní tohto vydavateľa elektronických peňazí alebo poskytovateľa platobných služieb predstavuje
vysoké riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.
(1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad
obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES
a zrušuje smernica 2000/46/ES (Ú. v. EÚ L 267, 10.10.2009, s. 7).
2
( ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa
menia a dopĺňajú smernice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a ktorou sa zrušuje smernica 97/5/ES (Ú. v. EÚ L 319,
5.12.2007, s. 1).
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Článok 4
Zabezpečenie dodržiavania pravidiel v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu
terorizmu
Centrálne kontaktné miesto zabezpečí, aby prevádzkarne uvedené v článku 45 ods. 9 smernice (EÚ) 2015/849
dodržiavali pravidlá hostiteľského členského štátu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.
Na tento účel centrálne kontaktné miesto:
a) uľahčuje rozvoj a vykonávanie stratégií a postupov v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu
podľa článku 8 ods. 3 a 4 smernice (EÚ) 2015/849 tým, že vydavateľa elektronických peňazí alebo poskytovateľa
platobných služieb, ktorý ho určil, informuje o požiadavkách v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí
a financovaniu terorizmu platných v hostiteľskom členskom štáte;
b) v mene vydavateľa elektronických peňazí alebo poskytovateľa platobných služieb, ktorý ho určil, dohliada, aby
uvedené prevádzkarne dodržiavali požiadavky v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu
platné v hostiteľskom členskom štáte, a aby stratégie, kontroly a postupy vydavateľa elektronických peňazí a poskyto
vateľa platobných služieb boli prijaté podľa článku 8 ods. 3 a 4 smernice (EÚ) 2015/849;
c) informuje ústredie vydavateľa elektronických peňazí alebo poskytovateľa platobných služieb, ktorý ho určil,
o akomkoľvek porušení predpisov alebo problémoch súvisiacich s ich dodržiavaním v uvedených prevádzkárňach
vrátane všetkých informácií, ktoré môžu mať vplyv na schopnosť prevádzkarne účinne dodržiavať stratégie a postupy
tohto vydavateľa elektronických peňazí alebo poskytovateľa platobných služieb v oblasti boja proti praniu špinavých
peňazí alebo financovaniu terorizmu alebo ktoré môžu inak ovplyvniť jeho posúdenie rizika;
d) v mene vydavateľa elektronických peňazí alebo poskytovateľa platobných služieb, ktorý ho určil, zabezpečuje prijatie
nápravných opatrení v prípadoch, keď uvedené prevádzkarne nedodržiavajú platné pravidlá v oblasti boja proti
praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu alebo hrozí, že tieto pravidlá nedodržia;
e) v mene vydavateľa elektronických peňazí alebo poskytovateľa platobných služieb, ktorý ho určil, zabezpečuje účasť
týchto prevádzkarní a ich zamestnancov na školiacich programoch uvedených v článku 46 ods. 1 smernice (EÚ)
2015/849;
f) zastupuje vydavateľa elektronických peňazí alebo poskytovateľa platobných služieb, ktorý ho určil, v komunikácii
s príslušnými orgánmi a finančnou spravodajskou jednotkou hostiteľského členského štátu.
Článok 5
Uľahčenie dohľadu zo strany príslušných orgánov hostiteľského členského štátu
Centrálne kontaktné miesto uľahčuje príslušným orgánom hostiteľského členského štátu dohľad nad prevádzkarňami
uvedenými v článku 45 ods. 9 smernice (EÚ) 2015/849. Na tento účel centrálne kontaktné miesto v mene vydavateľa
elektronických peňazí alebo poskytovateľa platobných služieb, ktorý ho určil:
a) zastupuje vydavateľa elektronických peňazí alebo poskytovateľa platobných služieb, ktorý ho určil, v komunikácii
s príslušnými orgánmi;
b) má prístup k informáciám, ktorými disponujú uvedené prevádzkarne;
c) odpovedá na otázky príslušných orgánov v súvislosti s činnosťou uvedených prevádzkarní, poskytuje týmto orgánom
relevantné informácie, ktorými disponuje vydavateľ elektronických peňazí alebo poskytovateľ platobných služieb,
ktorý ho určil, a uvedených prevádzkarní a prípadne pravidelne podáva správy;
d) ak si to vyžadujú príslušné orgány, uľahčuje kontroly v prevádzkárňach.
Článok 6
Ďalšie funkcie centrálneho kontaktného miesta
1.
Okrem funkcií stanovených v článkoch 4 a 5 môžu hostiteľské členské štáty vyžadovať, aby centrálne kontaktné
miesta plnili v mene vydavateľa elektronických peňazí alebo poskytovateľa platobných služieb, ktorý ich určil, jednu
alebo viacero z týchto funkcií:
a) zostavuje správy podľa článku 33 ods. 1 smernice (EÚ) 2015/849 v zmysle jej transpozície do vnútroštátneho práva
hostiteľského členského štátu;
b) odpovedá na všetky otázky finančnej spravodajskej jednotky o činnosti prevádzkarní uvedených v článku 45 ods. 9
smernice (EÚ) 2015/849 a poskytuje tejto jednotke relevantné informácie súvisiace s týmito prevádzkarňami;
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c) kontroluje transakcie s cieľom identifikovať podozrivé transakcie, s ohľadom na rozsah a zložitosť činností
vydavateľa elektronických peňazí alebo poskytovateľa platobných služieb v hostiteľskom členskom štáte.
2.
Hostiteľské členské štáty môžu vyžadovať, aby centrálne kontaktné miesta plnili jednu alebo viaceré z ďalších
funkcií uvedených v odseku 1, ak sú tieto ďalšie funkcie primerané celkovej miere rizika prania špinavých peňazí alebo
financovania terorizmu spojeného s činnosťou poskytovateľov platobných služieb a vydavateľov elektronických peňazí,
ktorí majú na ich území prevádzkarne iné než pobočka.
3.
Pri hodnotení miery rizika prania špinavých peňazí a financovania terorizmu spojeného s činnosťou uvedených
prevádzkarní sa hostiteľské členské štáty opierajú o zistenia z posúdení rizík vykonaných v súlade s článkom 6 ods. 1
a článkom 7 ods. 1 smernice (EÚ) 2015/849, prípadne s článkom 3 ods. 2 tohto nariadenia a o ďalšie dôveryhodné
a spoľahlivé zdroje, ktoré majú k dispozícii.
Článok 7
Nadobudnutie účinnosti
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 7. mája 2018
Za Komisiu
predseda
Jean-Claude JUNCKER
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ROZHODNUTIA
VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/1109
z 1. augusta 2018,
ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 obnovuje povo
lenie umiestňovať na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 59122
(DAS-59122-7), sú z nej zložené alebo vyrobené
[oznámené pod číslom C(2018) 4978]
(Iba anglické, francúzske a holandské znenie je autentické)
(Text s významom pre EHP)
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifi
kovaných potravinách a krmivách (1), a najmä na jeho článok 11 ods. 3 a článok 23 ods. 3,
keďže:
(1)

Rozhodnutím Komisie 2007/702/ES (2) sa udelilo povolenie umiestňovať na trh potraviny a krmivá, ktoré
obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 59122 (ďalej len „kukurica 59122“), sú z nej zložené alebo vyrobené.
Rozsah povolenia sa vzťahoval aj na výrobky iné ako potraviny a krmivá, ktoré obsahujú kukuricu 59122 alebo
sú z nej zložené a ktoré sú určené na rovnaké použitie ako akákoľvek iná kukurica, s výnimkou kultivácie.

(2)

Spoločnosti Pioneer Overseas Corporation a Dow AgroSciences Ltd. 19. júla 2016 v súlade s článkom 11
a článkom 23 nariadenia (ES) č. 1829/2003 spoločne predložili Komisii žiadosť o obnovenie tohto povolenia.

(3)

Dňa 12. októbra 2005 už spoločnosti Pioneer Overseas Corporation a Dow AgroSciences Ltd. predložili inú
žiadosť, ktorá sa týkala rovnakých výrobkov, ako sú tie, ktoré sú predmetom tohto rozhodnutia, ako aj kultivácie
kukurice 59122. Spoločnosti Pioneer Overseas Corporation a Dow AgroSciences Ltd. 27. júla 2017 stiahli
z rozsahu uvedenej žiadosti všetky iné spôsoby použitia, než je kultivácia.

(4)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad EFSA“) vydal 29. júna 2017 v súlade s článkom 6
a článkom 18 nariadenia (ES) č. 1829/2003 priaznivé stanovisko. Dospel k záveru (3), že v prípade žiadosti
o obnovenie povolenia neboli zistené žiadne nové riziká či zmena expozície, ani žiadne nové vedecké
pochybnosti, ktoré by viedli k zmene záverov pôvodného posúdenia rizika (4) týkajúceho sa kukurice 59122.

(5)

Úrad EFSA vo svojom stanovisku zohľadnil všetky špecifické otázky a obavy, ktoré členské štáty uviedli v rámci
konzultácie príslušných vnútroštátnych orgánov podľa článku 6 ods. 4 a článku 18 ods. 4 nariadenia (ES)
č. 1829/2003.

(1) Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) Rozhodnutie Komisie 2007/702/ES z 24. októbra 2007, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003
povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 59122 (DAS-59122-7), sú z nej zložené alebo
vyrobené (Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2007, s. 42).
(3) Vedecké stanovisko k žiadosti o obnovenie povolenia na ďalší predaj kukurice 59122 a potravín a krmív z nej získaných predloženej
spoločnosťami Pioneer Overseas Corporation a Dow AgroSciences LLC v súlade s článkami 11 a 23 nariadenia (ES) č. 1829/2003.
Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(6):4861.
(4) Stanovisko vedeckej skupiny pre geneticky modifikované organizmy k žiadosti (referencia EFSA-GMO-NL-2005-12) spoločností Pioneer
Hi-Bred International, Inc. a Mycogen Seeds, c/o Dow Agrosciences LLC o umiestnenie na trh geneticky modifikovanej
kukurice 59122 s odolnosťou proti hmyzu určenej na použitie v potravinách a krmivách, jej dovoz a spracovanie v zmysle nariadenia
(ES) č. 1829/2003. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2007) 470, 1-25.
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(6)

Úrad EFSA zároveň dospel k záveru, že plán monitorovania vplyvov na životné prostredie, ktorý predložili
žiadatelia a ktorý pozostáva z plánu všeobecného dohľadu, je v súlade s plánovanými spôsobmi použitia
výrobkov.

(7)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa povolenie umiestňovať na trh potraviny a krmivá, ktoré obsahujú
kukuricu 59122, sú z nej zložené alebo vyrobené, ako aj výrobky, ktoré sú z nej zložené alebo ju obsahujú
a ktoré nie sú určené na použitie ako potraviny alebo krmivá, s výnimkou kultivácie, malo obnoviť.

(8)

Kukurici 59122 bol rozhodnutím 2007/702/ES v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 65/2004 (1) pridelený
jednoznačný identifikátor. Tento jednoznačný identifikátor by sa mal používať aj naďalej.

(9)

Z uvedeného stanoviska úradu EFSA vyplýva, že v prípade výrobkov, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, nie
sú okrem požiadaviek stanovených v článku 13 ods. 1 a článku 25 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1829/2003
a článku 4 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 (2) potrebné žiadne špecifické
požiadavky na označovanie. V snahe zabezpečiť, aby sa výrobky obsahujúce kukuricu 59122 alebo z nej zložené
používali v medziach povolenia udeleného týmto rozhodnutím, by sa však malo na označení výrobkov, ktoré
obsahujú kukuricu 59122 alebo sú z nej zložené, s výnimkou potravinových výrobkov, jasne uviesť aj to, že
predmetné výrobky nie sú určené na kultiváciu.

(10)

Držitelia povolenia by mali predkladať spoločné výročné správy o vykonávaní a výsledkoch činností stanovených
v pláne monitorovania vplyvov na životné prostredie. Tieto výsledky by sa mali predkladať v súlade
s rozhodnutím Komisie 2009/770/ES (3).

(11)

Všetky relevantné informácie o povolení výrobkov by sa mali zapísať do registra EÚ pre geneticky modifikované
potraviny a krmivá uvedeného v nariadení (ES) č. 1829/2003.

(12)

Toto rozhodnutie sa podľa článku 9 ods. 1 a článku 15 ods. 2 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 1946/2003 (4) má oznámiť prostredníctvom Strediska pre výmenu informácií o biologickej
bezpečnosti (Biosafety Clearing House) stranám Kartagenského protokolu o biologickej bezpečnosti k Dohovoru
o biologickej diverzite.

(13)

Stály výbor pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá nedoručil stanovisko v lehote, ktorú stanovil jeho predseda.
Považovalo sa za potrebné prijať vykonávací akt, a preto predseda predložil jeho návrh odvolaciemu výboru na
ďalšie prerokovanie. Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom odvolacieho výboru“

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Geneticky modifikovaný organizmus a jednoznačný identifikátor
Geneticky modifikovanej kukurici (Zea mays L.) línie 59122 špecifikovanej v písmene b) prílohy sa v súlade s nariadením
(ES) č. 65/2004 prideľuje jednoznačný identifikátor DAS-59122-7.

Článok 2
Obnovenie povolenia
V súlade s podmienkami stanovenými v tomto rozhodnutí sa obnovuje povolenie umiestňovať na trh tieto výrobky:
a) potraviny a zložky potravín, ktoré obsahujú kukuricu 59122, sú z nej zložené alebo vyrobené;
(1) Nariadenie Komisie (ES) č. 65/2004 zo 14. januára 2004, ktoré zavádza systém vypracovania a prideľovania jednoznačných identifi
kátorov pre geneticky modifikované organizmy (Ú. v. EÚ L 10, 16.1.2004, s. 5).
(2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifiko
vaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa
smernica 2001/18/ES (Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 24).
(3) Rozhodnutie Komisie 2009/770/ES z 13. októbra 2009, ktorým sa zavádzajú štandardné formuláre na oznamovanie výsledkov monito
rovania zámerného uvoľnenia do životného prostredia geneticky modifikovaných organizmov ako výrobkov alebo zložiek výrobkov na
účel ich umiestňovania na trhu podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES (Ú. v. EÚ L 275, 21.10.2009, s. 9).
(4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1946/2003 z 15. júla 2003 o cezhraničnom pohybe geneticky modifikovaných
organizmov (Ú. v. EÚ L 287, 5.11.2003, s. 1).
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b) krmivá, ktoré obsahujú kukuricu 59122, sú z nej zložené alebo vyrobené;
c) kukurica 59122 vo výrobkoch, ktoré ju obsahujú alebo sú z nej zložené a ktoré sú určené na akékoľvek iné použitie
než použitia uvedené v písmenách a) a b), s výnimkou kultivácie.
Článok 3
Označovanie
1.
Na účely požiadaviek na označovanie výrobkov stanovených v článku 13 ods. 1 a článku 25 ods. 2 nariadenia (ES)
č. 1829/2003 a v článku 4 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1830/2003 je „názov organizmu“ „kukurica“.
2.
Na označení výrobkov, ktoré obsahujú kukuricu 59122 alebo sú z nej zložené, ako aj v sprievodnej dokumentácii
k týmto výrobkom, s výnimkou potravín a zložiek potravín, sa musí uviesť „neurčené na kultiváciu“.

Článok 4
Metóda detekcie
Na detekciu kukurice 59122 sa použije metóda stanovená v písmene d) prílohy.

Článok 5
Plán monitorovania vplyvov na životné prostredie
1.
Držitelia povolenia zabezpečia zavedenie a vykonávanie plánu monitorovania vplyvov na životné prostredie podľa
písmena h) prílohy.
2.
Držitelia povolenia v súlade s rozhodnutím 2009/770/ES predkladajú Komisii spoločné výročné správy
o vykonávaní a výsledkoch činností stanovených v pláne monitorovania.

Článok 6
Register Spoločenstva
Informácie uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa zapíšu do registra EÚ pre geneticky modifikované potraviny
a krmivá uvedeného v článku 28 nariadenia (ES) č. 1829/2003.

Článok 7
Držitelia povolenia
1.

Držiteľmi povolenia sú:

a) spoločnosť Pioneer Overseas Corporation, Belgicko, zastupujúca spoločnosť Pioneer Hi-Bred International, Inc.,
Spojené štáty americké, a
b) spoločnosť Dow AgroSciences Ltd, Spojené kráľovstvo, zastupujúca spoločnosť Dow AgroSciences LLC, Spojené štáty
americké.
2.
Za plnenie povinností, ktoré držiteľom povolenia vyplývajú z tohto rozhodnutia a nariadenia (ES) č. 1829/2003,
zodpovedajú obaja držitelia povolenia.

Článok 8
Platnosť
Toto rozhodnutie sa uplatňuje počas obdobia 10 rokov odo dňa jeho oznámenia.
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Článok 9
Adresát
Toto rozhodnutie je určené:
a) spoločnosti Pioneer Overseas Corporation, Avenue des Arts 44, B-1040 Brusel, Belgicko, a
b) spoločnosti Dow AgroSciences Europe Ltd., European Development Center, 3B Park Square, Milton Park, Abingdon,
Oxon OX14 4RN, Spojené kráľovstvo.

V Bruseli 1. augusta 2018
Za Komisiu
Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie
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PRÍLOHA

a) Žiadatelia a držitelia povolenia:
Názov: Pioneer Overseas Corporation
Adresa: Avenue des Arts 44, B-1040 Brusel, Belgicko
zastupujúca spoločnosť Pioneer Hi-Bred International, Inc., 7100 NW 62nd Avenue, P.O. Box 1014, Johnston,
IA 50131-1014, Spojené štáty,
a
Názov: Dow AgroSciences Europe Ltd.
Adresa: European Development Center, 3B Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Spojené
kráľovstvo
zastupujúca spoločnosť Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268-1054, Spojené štáty
b) Označenie a špecifikácia výrobkov:
1. potraviny, ktoré obsahujú kukuricu 59122, sú z nej zložené alebo vyrobené;
2. krmivá, ktoré obsahujú kukuricu 59122, sú z nej zložené alebo vyrobené;
3. kukurica 59122 vo výrobkoch, ktoré ju obsahujú alebo sú z nej zložené, na všetky ostatné použitia okrem použití
uvedených v bodoch 1 a 2, s výnimkou kultivácie.
V kukurici 59122 opísanej v žiadosti dochádza k expresii bielkovín Cry34Ab1 a Cry35Ab1 odvodených
z organizmu Bacillus thuringiensis, ktoré jej dodávajú odolnosť proti určitým škodcom z radu Coleoptera vrátane
kukuričiara koreňového, a bielkoviny PAT odvodenej z organizmu Streptomyces viridochromogenes, ktorá jej dodáva
toleranciu voči herbicídom na báze glufozinátu amónneho a bola použitá ako selektívny marker.
c) Označovanie
1. Na účely požiadaviek na označovanie výrobkov stanovených v článku 13 ods. 1 a článku 25 ods. 2 nariadenia
(ES) č. 1829/2003 a v článku 4 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1830/2003 je „názov organizmu“ „kukurica“.
2. Na označení výrobkov, ktoré obsahujú kukuricu 59122 alebo sú z nej zložené, ako aj v sprievodnej dokumentácii
k týmto výrobkom, s výnimkou potravín a zložiek potravín, sa musí uviesť „neurčené na kultiváciu“.
d) Metóda detekcie
1. Metóda špecifická pre danú genetickú modifikáciu založená na kvantitatívnej PCR v reálnom čase na detekciu
geneticky modifikovanej kukurice DAS-59122-7.
2. Validované referenčným laboratóriom EÚ zriadeným podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003 (pozri http://gmo-crl.jrc.
ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx).
3. Referenčné materiály: ERM®-BF424 (pre DAS-59122-7) je dostupný na webovom sídle Spoločného výskumného
centra (JRC) Európskej komisie (https://ec.europa.eu/jrc/en/reference-materials/catalogue/).
e) Jednoznačný identifikátor:
DAS-59122-7
f) Informácie vyžadované podľa prílohy II ku Kartagenskému protokolu o biologickej bezpečnosti
k Dohovoru o biologickej diverzite:
[Stredisko pre výmenu informácií o biologickej bezpečnosti, IČ záznamu: uverejnené pri oznámení v registri pre geneticky
modifikované potraviny a krmivá].
g) Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa umiestňovania výrobkov na trh, ich používania alebo zaobchá
dzania s nimi:
žiadne.
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h) Plán monitorovania vplyvov na životné prostredie
Plán monitorovania vplyvov na životné prostredie v zmysle prílohy VII k smernici Európskeho parlamentu a Rady
2001/18/ES (1).
[Odkaz: plán uverejnený v registri pre geneticky modifikované potraviny a krmivá].
i) Požiadavky na monitorovanie používania potravín určených na ľudskú spotrebu po ich umiestnení na trh:
žiadne.
Poznámka: je možné, že odkazy na príslušné dokumenty bude potrebné priebežne upravovať. Tieto úpravy sa verejnosti
sprístupnia formou aktualizácie registra pre geneticky modifikované potraviny a krmivá.

(1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov
do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS (Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1).
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VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/1110
z 3. augusta 2018,
ktorým sa povoľuje umiestniť na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu
1507 × 59122 × MON 810 × NK603 a geneticky modifikovanú kukuricu kombinujúcu dve alebo tri
z transformačných zmien 1507, 59122, MON 810 a NK603, sú z nich zložené alebo vyrobené,
a ktorým sa zrušujú rozhodnutia 2009/815/ES, 2010/428/EÚ a 2010/432/EÚ
[oznámené pod číslom C(2018) 4937]
(Iba anglické, francúzske a holandské znenie je autentické)
(Text s významom pre EHP)
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifi
kovaných potravinách a krmivách (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 3 a článok 19 ods. 3,
keďže:
(1)

Dňa 3. februára 2011 predložila spoločnosť Pioneer Overseas Corporation v mene spoločnosti Pioneer Hi-Bred
International Inc., Spojené štáty americké, v súlade s článkami 5 a 17 nariadenia (ES) č. 1829/2003 príslušnému
vnútroštátnemu orgánu Holandska žiadosť o umiestnenie na trh potravín, zložiek potravín a krmiva, ktoré
obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, sú z nej zložené alebo
vyrobené (ďalej len „žiadosť“). Žiadosť sa týkala aj umiestnenia na trh výrobkov, ktoré obsahujú geneticky
modifikovanú kukuricu 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 alebo sú z nej zložené, na iné použitie ako
potraviny a krmivá, s výnimkou kultivácie.

(2)

Okrem toho sa uvedená žiadosť týkala aj desiatich čiastkových kombinácií samostatných transformačných zmien,
ktoré tvoria kukuricu 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, z ktorých päť už bolo povolených. Na osem
z týchto čiastkových kombinácií sa uplatňuje toto rozhodnutie. Dve čiastkové kombinácie, ktoré tu nie sú
zahrnuté, sú kombinácia 1507 × NK603 povolená rozhodnutím Komisie 2007/703/ES (2) a NK603 × MON 810
povolená rozhodnutím Komisie 2007/701/ES (3).

(3)

Čiastková kombinácia 59122 × 1507 × NK603 už bola povolená v zmysle rozhodnutia Komisie 2010/428/EÚ (4)
a čiastková kombinácia 59122 × NK603 v zmysle rozhodnutia Komisie 2009/815/ES (5). Držiteľ povolenia,
ktorým je spoločnosť Pioneer Overseas Corporation, požiadala Komisiu, aby pri prijímaní tohto rozhodnutia
zrušila uvedené skoršie rozhodnutia a aby ich začlenila do rozsahu pôsobnosti tohto rozhodnutia.

(4)

Čiastková kombinácia 1507 × 59122 už bola povolená rozhodnutím Komisie 2010/432/EÚ (6). Listom
z 28. januára 2018 požiadala spoločnosť Dow Agro Sciences Ltd ako držiteľ spoločného povolenia pre kukuricu
1507 × 59122 o prevod svojich práv a povinností na spoločnosť Pioneer Overseas Corporation. Listom

(1) Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) Rozhodnutie Komisie 2007/703/EÚ z 24. októbra 2007, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003
povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 ×
MON-ØØ6Ø3-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2007, s. 47).
(3) Rozhodnutie Komisie 2007/701/EÚ z 24. októbra 2007, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003
povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × MON810 (MON-ØØ6Ø3-6 ×
MON-ØØ81Ø-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2007, s. 37).
(4) Rozhodnutie Komisie 2010/428/EÚ z 28. júla 2010, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003
povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 59122 × 1507 × NK603 (DAS-59122-7 ×
DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ L 201, 3.8.2010, s. 41).
(5) Rozhodnutie Komisie 2009/815/ES z 30. októbra 2009, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003
povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 59122 × NK603 (DAS-59122-7 ×
MON-ØØ6Ø3-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ L 289, 5.11.2009, s. 29).
6
( ) Rozhodnutie Komisie 2010/432/EÚ z 28. júla 2010, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003
povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 1507 × 59122 (DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7),
sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ L 202, 4.8.2010, s. 11).

L 203/14

SK

Úradný vestník Európskej únie

10.8.2018

z 26. januára 2018 spoločnosť Pioneer Overseas Corporation súhlasila s týmto prevodom a požiadala Komisiu,
aby pri prijímaní tohto rozhodnutia zrušila rozhodnutie 2010/432/EÚ a aby do rozsahu pôsobnosti tohto
rozhodnutia začlenila povolenie pre kukuricu 1507 × 59122.
(5)

V súlade s článkom 5 ods. 5 a článkom 17 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1829/2003 žiadosť obsahovala aj informácie
a závery z posúdenia rizika vykonaného v súlade so zásadami stanovenými v prílohe II k smernici Európskeho
parlamentu a Rady 2001/18/ES (1), ako aj informácie požadované v prílohách III a IV k uvedenej smernici.
Takisto zahŕňala plán monitorovania vplyvov na životné prostredie podľa prílohy VII k smernici 2001/18/ES.

(6)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) vydal 28. novembra 2017 priaznivé stanovisko v súlade
s článkami 6 a 18 nariadenia (ES) č. 1829/2003 (2). Úrad dospel k záveru, že geneticky modifikovaná kukurica
1507 × 59122 × MON 810 × NK603 je rovnako bezpečná a výživná ako geneticky nemodifikovaný komparátor
v kontexte rozsahu žiadosti. V prípade piatich čiastkových kombinácií, ktoré boli v minulosti posúdené (59122 ×
1507 × NK603, 1507 × 59122, 59122 × NK603, 1507 × NK603 and NK603 × MON 810), neboli zistené
žiadne nové obavy týkajúce sa bezpečnosti a predchádzajúce závery o týchto čiastkových kombináciách zostávajú
platné aj naďalej.

(7)

Pokiaľ ide o zvyšných päť čiastkových kombinácií (1507 × 59122 × MON 810, 1507 × MON 810 × NK603,
59122 × MON 810 × NK603, 1507 × MON 810 a 59122 × MON 810), úrad dospel k záveru, že sa očakáva, že
budú rovnako bezpečné ako samostatné transformačné zmeny kukurice 1507, 59122, MON 810 a NK603, päť
čiastkových kombinácií, ktoré boli v minulosti posúdené, ako aj kukurica so štyrmi transformačnými zmenami
1507 × 59122 × MON 810 × NK603.

(8)

Úrad vo svojom stanovisku zohľadnil špecifické otázky a obavy, ktoré členské štáty uviedli v rámci konzultácie
s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi podľa článku 6 ods. 4 a článku 18 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1829/2003.

(9)

Úrad takisto dospel k záveru, že plán monitorovania vplyvov na životné prostredie, ktorý predložil žiadateľ
a ktorý pozostáva z plánu všeobecného dohľadu, je v súlade s plánovanými spôsobmi použitia predmetných
výrobkov.

(10)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa malo povoliť umiestnenie na trh výrobkov, ktoré obsahujú geneticky
modifikovanú kukuricu 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, ako aj jej nasledujúcich osem čiastkových
kombinácií: štyri čiastkové kombinácie troch transformačných zmien (1507 × 59122 × MON 810, 59122 ×
1507 × NK603, 1507 × MON 810 × NK603 a 59122 × MON 810 × NK603) a štyri čiastkové kombinácie
dvoch transformačných zmien (1507 × 59122, 1507 × MON 810, 59122 × MON 810 a 59122 × NK603), sú
z nich zložené alebo vyrobené a ktoré sú uvedené v žiadosti.

(11)

V záujme zjednodušenia by sa rozhodnutia 2009/815/ES, 2010/428/EÚ a 2010/432/EÚ mali zrušiť.

(12)

V súlade s nariadením Komisie (ES) č. 65/2004 (3) by sa mal každému geneticky modifikovanému organizmu
(ďalej len „GMO“), na ktorý sa vzťahuje toto rozhodnutie, prideliť jednoznačný identifikátor. Jednoznačné identifi
kátory pridelené rozhodnutiami 2009/815/ES, 2010/428/EÚ a 2010/432/EÚ by sa mali naďalej používať.

(13)

Zo stanoviska úradu vyplýva, že v prípade výrobkov, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, nie sú okrem
požiadaviek stanovených v článku 13 ods. 1 a článku 25 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1829/2003 a v článku 4 ods. 6
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 (4) potrebné žiadne osobitné požiadavky na
označovanie. V snahe zabezpečiť, aby sa uvedené výrobky používali v medziach povolenia udeleného týmto
rozhodnutím, by sa malo na označení výrobkov, na ktoré sa toto rozhodnutie vzťahuje, s výnimkou potravi
nových výrobkov, jasne uviesť aj to, že predmetné výrobky nie sú určené na kultiváciu.

(1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov
do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS (Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1).
(2) EFSA GMO Panel (pracovná skupina EFSA pre geneticky modifikované organizmy), 2017. Vedecké stanovisko k posúdeniu geneticky
modifikovanej kukurice 1507 × 59122 × MON810 × NK603 a čiastkových kombinácií v súvislosti s použitím v potravinách a krmivách
v zmysle nariadenia (ES) č. 1829/2003 (žiadosť EFSA-GMO-NL-2011-92). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(11):5000, 29 s,
https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.5000.
(3) Nariadenie Komisie (ES) č. 65/2004 zo 14. januára 2004, ktoré zavádza systém vypracovania a prideľovania jednoznačných identifi
kátorov pre geneticky modifikované organizmy (Ú. v. EÚ L 10, 16.1.2004, s. 5).
(4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifiko
vaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa
smernica 2001/18/ES (Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 24).
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(14)

Držiteľ povolenia by mal predkladať výročné správy o realizácii a výsledkoch činností stanovených v pláne
monitorovania vplyvov na životné prostredie. Dané výsledky by sa mali predkladať v súlade s požiadavkami na
štandardné formuláre na oznamovanie stanovenými v rozhodnutí Komisie 2009/770/ES (1).

(15)

Stanovisko úradu neoprávňuje uložiť osobitné podmienky ochrany špecifických ekosystémov/prostredí
a zemepisných oblastí podľa článku 6 ods. 5 písm. e) a článku 18 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1829/2003.

(16)

Všetky relevantné informácie o povolení predmetných výrobkov by sa mali zapísať do registra Spoločenstva pre
geneticky modifikované potraviny a krmivá, ako sa stanovuje v nariadení (ES) č. 1829/2003.

(17)

Toto rozhodnutie sa oznámi prostredníctvom Strediska pre výmenu informácií o biologickej bezpečnosti
(Biosafety Clearing House) stranám Kartagenského protokolu o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej
diverzite podľa článku 9 ods. 1 a článku 15 ods. 2 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1946/2003 (2).

(18)

Stály výbor pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá nedoručil stanovisko v lehote, ktorú stanovil jeho predseda.
Prijatie tohto vykonávacieho aktu sa považovalo za nevyhnutné, a preto ho predseda predložil odvolaciemu
výboru na ďalšie prerokovanie. Odvolací výbor nevydal stanovisko,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Geneticky modifikované organizmy a jednoznačné identifikátory
Geneticky modifikovanej kukurici špecifikovanej v písmene b) prílohy k tomuto rozhodnutiu sa v súlade s nariadením
(ES) č. 65/2004 prideľujú tieto jednoznačné identifikátory:
a) jednoznačný identifikátor DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 × MON-ØØ81Ø-6 × MON-ØØ6Ø3-6 pre geneticky
modifikovanú kukuricu (Zea mays L.) 1507 × 59122 × MON 810 × NK603;
b) jednoznačný identifikátor DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 × MON-ØØ81Ø-6 pre geneticky modifikovanú kukuricu
(Zea mays L.) 1507 × 59122 × MON 810;
c) jednoznačný identifikátor DAS-59122-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6 pre geneticky modifikovanú kukuricu
(Zea mays L.) 59122 × 1507 × NK603;
d) jednoznačný identifikátor DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ81Ø-6 × MON-ØØ6Ø3-6 pre geneticky modifikovanú
kukuricu (Zea mays L.) 1507 × MON 810 × NK603;
e) jednoznačný identifikátor DAS-59122-7 × MON-ØØ81Ø-6 × MON-ØØ6Ø3-6 pre geneticky modifikovanú kukuricu
(Zea mays L.) 59122 × MON 810 × NK603;
f) jednoznačný identifikátor DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 pre geneticky modifikovanú kukuricu (Zea mays L.)
1507 × 59122;
g) jednoznačný identifikátor DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ81Ø-6 pre geneticky modifikovanú kukuricu (Zea mays L.)
1507 × MON 810;
h) jednoznačný identifikátor DAS-59122-7 × MON-ØØ81Ø-6 pre geneticky modifikovanú kukuricu (Zea mays L.)
59122 × MON 810;
i) jednoznačný identifikátor DAS-59122-7 × MON-ØØ6Ø3-6 pre geneticky modifikovanú kukuricu (Zea mays L.)
59122 × NK603.
(1) Rozhodnutie Komisie 2009/770/ES z 13. októbra 2009, ktorým sa zavádzajú štandardné formuláre na oznamovanie výsledkov monito
rovania zámerného uvoľnenia do životného prostredia geneticky modifikovaných organizmov ako výrobkov alebo zložiek výrobkov na
účel ich umiestňovania na trhu podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES (Ú. v. EÚ L 275, 21.10.2009, s. 9).
(2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1946/2003 z 15. júla 2003 o cezhraničnom pohybe geneticky modifikovaných
organizmov (Ú. v. EÚ L 287, 5.11.2003, s. 1).
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Článok 2
Povolenie
Na účely článku 4 ods. 2 a článku 16 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1829/2003 sa v súlade s podmienkami stanovenými
v tomto rozhodnutí povoľujú tieto výrobky:
a) potraviny a zložky potravín, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu uvedenú v článku 1, sú z nej zložené
alebo vyrobené;
b) krmivá, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu uvedenú v článku 1, sú z nej zložené alebo vyrobené;
c) geneticky modifikovaná kukurica uvedená v článku 1 vo výrobkoch, ktoré ju obsahujú alebo sú z nej zložené, a to na
iné použitie, než je použitie uvedené v písmenách a) a b) tohto článku, s výnimkou kultivácie.

Článok 3
Označovanie
1.
Na účely požiadaviek na označovanie výrobkov stanovených v článku 13 ods. 1 a článku 25 ods. 2 nariadenia (ES)
č. 1829/2003 a v článku 4 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1830/2003 „názov organizmu“ je „kukurica“.
2.
Na označení výrobkov, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu uvedenú v článku 1 alebo sú z nej
zložené, ako aj v sprievodnej dokumentácii k týmto výrobkom, s výnimkou potravín a zložiek potravín, sa musí uviesť
„neurčené na kultiváciu“.

Článok 4
Metóda detekcie
Na detekciu geneticky modifikovanej kukurice uvedenej v článku 1 sa uplatňuje metóda uvedená v písmene d) prílohy.

Článok 5
Monitorovanie vplyvov na životné prostredie
1.
Držiteľ povolenia zabezpečí zavedenie a vykonávanie plánu monitorovania vplyvov na životné prostredie podľa
písmena h) prílohy.
2.
V súlade s rozhodnutím 2009/770/ES predkladá držiteľ povolenia Komisii výročné správy o realizácii a výsledkoch
činností stanovených v pláne monitorovania.

Článok 6
Register Spoločenstva
Informácie uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa v súlade s článkom 28 nariadenia (ES) č. 1829/2003 zapíšu do
registra Spoločenstva pre geneticky modifikované potraviny a krmivá.

Článok 7
Držiteľ povolenia
Držiteľom povolenia je spoločnosť Pioneer Hi-Bred International, Inc., Spojené štáty americké, zastúpená spoločnosťou
Pioneer Overseas Corporation, Belgicko.
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Článok 8
Zrušenie
Rozhodnutia 2009/815/ES, 2010/428/EÚ a 2010/432/EÚ sa týmto zrušujú.
Článok 9
Platnosť
Toto rozhodnutie sa uplatňuje počas obdobia 10 rokov odo dňa jeho oznámenia.
Článok 10
Adresát
Toto rozhodnutie je určené týmto spoločnostiam:
— Pioneer Overseas Corporation, Avenue des Arts 44, B-1040 Brusel, Belgicko;
— Dow Agro Sciences Ltd, European Development Centre, 3B Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN,
Spojené kráľovstvo.

V Bruseli 3. augusta 2018
Za Komisiu
Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie
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PRÍLOHA

a) Žiadateľ a držiteľ povolenia:
Názov:

Pioneer Hi-Bred International, Inc.

Adresa: 7100 NW 62nd Avenue, P.O. Box 1014, Johnston, IA 50131-1014, USA,
spoločnosť zastúpená spoločnosťou Pioneer Overseas Corporation, Avenue des Arts, 44, 1040 Brusel, Belgicko.
b) Označenie a špecifikácia výrobkov:
1. potraviny a zložky potravín, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu (Zea mays L.) uvedenú v písmene e),
sú z nej zložené alebo vyrobené;
2. krmivá, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu (Zea mays L.) uvedenú v písmene e), sú z nej zložené
alebo vyrobené;
3. geneticky modifikovaná kukurica (Zea mays L.) uvedená v písmene e) vo výrobkoch, ktoré ju obsahujú alebo sú
z nej zložené, na iné použitie, než je použitie uvedené v bodoch 1 a 2, s výnimkou kultivácie.
V kukurici DAS-Ø15Ø7-1 dochádza k expresii bielkoviny Cry1F, ktorá jej dodáva ochranu proti určitým škodcom
radu Lepidoptera, a bielkovinu PAT, ktorá jej dodáva toleranciu voči herbicídom na báze glufosinátu amónneho.
V kukurici DAS-59122-7 dochádza k expresii bielkovín Cry34Ab1 a Cry35Ab1, ktoré jej dodávajú ochranu proti
určitým škodcom radu Coleoptera, a bielkovinu PAT, ktorá jej dodáva toleranciu voči herbicídom na báze glufosinátu
amónneho.
V kukurici MON-ØØ81Ø-6 dochádza k expresii bielkoviny Cry1Ab, ktorá jej dodáva ochranu proti určitým
škodcom radu Lepidoptera.
V kukurici MON-ØØ6Ø3-6 dochádza k expresii bielkoviny CP4 EPSPS, ktorá jej dodáva toleranciu voči herbicídom
obsahujúcim glyfozát.
c) Označovanie
1. Na účely požiadaviek na označovanie výrobkov stanovených v článku 13 ods. 1 a článku 25 ods. 2 nariadenia
(ES) č. 1829/2003 a v článku 4 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1830/2003 „názov organizmu“ je „kukurica“.
2. Na označení výrobkov, ktoré obsahujú kukuricu uvedenú v písmene e) alebo sú z nej zložené, ako aj
v sprievodnej dokumentácii k týmto výrobkom, s výnimkou potravín a zložiek potravín, sa musí uviesť „neurčené
na kultiváciu“.
d) Metóda detekcie:
1. Metódy detekcie špecifické pre transformačnú zmenu založené na kvantitatívnej PCR pre kukuricu 1507 × 59122
× MON 810 × NK603 sú metódy validované pre transformačné zmeny geneticky modifikovanej kukurice
DAS-Ø15Ø7-1, DAS-59122-7, MON-ØØ81Ø-6 a MON-ØØ6Ø3-6.
2. Validované referenčným laboratóriom EÚ zriadeným v zmysle nariadenia (ES) č. 1829/2003, pozri http://gmo-crl.
jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx;
3. Referenčné materiály: ERM®-BF418 (pre DAS-Ø15Ø7-1), ERM®-BF424 (pre DAS-59122-7), ERM®-BF413 (pre
MON-ØØ81Ø-6) a ERM®-BF415 (pre MON-ØØ6Ø3-6) sú dostupné na stránke Spoločného výskumného centra
(JRC) Európskej komisie na adrese: https://ec.europa.eu/jrc/en/reference-materials/catalogue/
e) Jednoznačné identifikátory:
DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 × MON-ØØ81Ø-6 × MON-ØØ6Ø3-6,
DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 × MON-ØØ81Ø-6,
DAS-59122-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6,
DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ81Ø-6 × MON-ØØ6Ø3-6,
DAS-59122-7 × MON-ØØ81Ø-6 × MON-ØØ6Ø3-6,
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DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7,
DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ81Ø-6,
DAS-59122-7 × MON-ØØ81Ø-6,
DAS-59122-7 × MON-ØØ6Ø3-6.
f) Informácie vyžadované podľa prílohy II ku Kartagenskému protokolu o biologickej bezpečnosti
k Dohovoru o biologickej diverzite:
[Stredisko pre výmenu informácií o biologickej bezpečnosti, IČ záznamu: uverejnené v registri Spoločenstva pre geneticky
modifikované potraviny a krmivá pri oznámení].
g) Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa umiestňovania výrobkov na trh, ich používania alebo manipulácie
s nimi:
Nevyžadujú sa.
h) Plán monitorovania vplyvov na životné prostredie:
Plán monitorovania vplyvov na životné prostredie, ktorý je v súlade s prílohou VII k smernici 2001/18/ES.
[Odkaz: plán uverejnený v registri Spoločenstva pre geneticky modifikované potraviny a krmivá].
i) Požiadavky na monitorovanie používania potravín určených na ľudskú spotrebu po ich umiestnení na trh
Nevyžadujú sa.
Poznámka: je možné, že odkazy na príslušné dokumenty bude potrebné priebežne upravovať. Tieto úpravy budú
verejnosti sprístupnené formou aktualizácie registra Spoločenstva pre geneticky modifikované potraviny a krmivá.
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VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/1111
z 3. augusta 2018,
ktorým sa povoľuje umiestniť na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu
MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6 × MON-87427-7)
a geneticky modifikovanú kukuricu obsahujúcu kombináciu dvoch z genetických modifikácií
MON 87427, MON 89034 a NK603, sú z nich zložené alebo vyrobené, a ktorým sa zrušuje
rozhodnutie 2010/420/EÚ
[oznámené pod číslom C(2018) 5014]
(Iba holandské a francúzske znenie je autentické)
(Text s významom pre EHP)
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifi
kovaných potravinách a krmivách (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 3 a článok 19 ods. 3,
keďže:
(1)

Dňa 13. septembra 2013 predložila spoločnosť Monsanto Europe S.A./N.V. v súlade s článkom 5 a článkom 17
nariadenia (ES) č. 1829/2003 príslušnému orgánu Belgicka žiadosť o umiestnenie na trh potravín, zložiek
potravín a krmív, ktoré obsahujú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × NK603, sú z nej zložené alebo
vyrobené (ďalej len „žiadosť“). Žiadosť sa týkala aj umiestnenia na trh výrobkov, ktoré obsahujú geneticky
modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × NK603 alebo sú z nej zložené, a ktoré slúžia na iné
použitie ako potraviny a krmivá, s výnimkou kultivácie.

(2)

V prípade týchto použití sa žiadosť týkala všetkých troch kombinácií individuálnych genetických modifikácií
kukurice MON 87427 × MON 89034 × NK603. Jedna z týchto kombinácií, MON 89034 × NK603, je už
povolená na základe rozhodnutia Komisie 2010/420/EÚ (2). Spoločnosť Monsanto Europe S.A./N.V. požiadala
Komisiu, aby pri povoľovaní kukurice MON 87427 × MON 89034 × NK603 a všetkých jej kombinácií dané
rozhodnutie zrušila.

(3)

V súlade s článkom 5 ods. 5 a článkom 17 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1829/2003 žiadosť obsahovala aj informácie
a závery z posúdenia rizika vykonaného v súlade so zásadami stanovenými v prílohe II k smernici Európskeho
parlamentu a Rady 2001/18/ES (3), ako aj informácie požadované na základe príloh III a IV k uvedenej smernici.
Okrem toho bol jej súčasťou aj plán monitorovania vplyvov na životné prostredie v zmysle prílohy VII
k smernici 2001/18/ES.

(4)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad EFSA“) vydal 1. augusta 2017 priaznivé stanovisko
v súlade s článkom 6 a článkom 18 nariadenia (ES) č. 1829/2003 (4). Úrad EFSA dospel k záveru, že geneticky
modifikovaná kukurica MON 87427 × MON 89034 × NK603 opísaná v žiadosti je rovnako bezpečná a výživná
ako jej geneticky nemodifikovaný ekvivalent a testované geneticky nemodifikované referenčné odrody v kontexte
rozsahu žiadosti. V prípade kombinácie MON 89034 × NK603, ktorá už bola v minulosti posúdená, neboli
zistené žiadne nové bezpečnostné problémy a predchádzajúce závery o tejto kombinácií sú aj naďalej platné.

(5)

Pokiaľ ide o dve zvyšné kombinácie, úrad EFSA dospel k záveru, že sa očakáva, že budú rovnako bezpečné
a výživné ako individuálne modifikácie MON 87427, MON 89034 a NK603, ako aj ich kombinácia MON 89034
× NK603, ktorá už bola v minulosti posúdená, a trojkombinácia MON 87427 × MON 89034 × NK603.

(1) Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) Rozhodnutie Komisie 2010/420/EÚ z 28. júla 2010, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003
povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON89034 × NK603 (MON-89Ø34-3 ×
MON-ØØ6Ø3-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ L 197, 29.7.2010, s. 15).
(3) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov
do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS (Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1).
(4) EFSA GMO Panel (Vedecká skupina EFSA pre geneticky modifikované organizmy), 2017. Vedecké stanovisko k žiadosti
EFSA-GMO-BE-2013-117 predloženej v súlade s nariadením (ES) č. 1829/2003 spoločnosťou Monsanto Company, ktorá sa týka
povolenia geneticky modifikovanej kukurice MON 87427 × MON 89034 × NK603 a jej kombinácií bez ohľadu na ich pôvod na účely
použitia v potravinách a krmivách, ako aj na dovoz a spracovanie. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(8):4922, 26 s., https://doi.org/
10.2903/j.efsa.2017.4922.
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(6)

Úrad EFSA vo svojom stanovisku zohľadnil všetky špecifické otázky a obavy, ktoré členské štáty uviedli v rámci
konzultácie príslušných vnútroštátnych orgánov podľa článku 6 ods. 4 a článku 18 ods. 4 nariadenia (ES)
č. 1829/2003.

(7)

Úrad EFSA okrem toho dospel k záveru, že plán monitorovania vplyvov na životné prostredie, ktorý predložil
žiadateľ a ktorý pozostáva z plánu všeobecného dohľadu, je v súlade s plánovanými spôsobmi použitia
predmetných výrobkov. Navrhovaný plán monitorovania bol na základe odporúčania úradu EFSA zrevidovaný
tak, aby sa výslovne vzťahoval na tieto kombinácie.

(8)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa malo povoliť umiestniť na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky
modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × NK603 a jej tri možné kombinácie, sú z nej zložené
alebo vyrobené, na použitia uvedené v žiadosti.

(9)

Rozhodnutie 2010/420/EÚ, ktorým sa povoľuje kukurica MON 89034 × NK603, by sa malo zrušiť.

(10)

V súlade s nariadením Komisie (ES) č. 65/2004 (1) by sa mal každému geneticky modifikovanému organizmu
(ďalej len „GMO“), na ktorý sa vzťahuje toto rozhodnutie, prideliť jednoznačný identifikátor. Jednoznačný identi
fikátor pridelený kukurici MON 89034 × NK603 rozhodnutím 2010/420/EÚ by sa mal aj naďalej používať.

(11)

Zo stanoviska úradu EFSA vyplýva, že v prípade výrobkov, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, nie sú okrem
požiadaviek stanovených v článku 13 ods. 1 a článku 25 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1829/2003 a v článku 4 ods. 6
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 (2) potrebné žiadne špecifické požiadavky na
označovanie. Aby sa však zaručilo, že uvedené výrobky sa budú používať len v limitoch povolenia udeleného
týmto rozhodnutím, malo by sa na označení výrobkov, ktoré obsahujú kukuricu MON 87427 × MON 89034 ×
NK603, MON 87427 × NK603, MON 89034 × NK603 a MON 87427 × MON 89034 alebo sú z nej zložené,
s výnimkou potravinárskych výrobkov, jednoznačne uviesť, že predmetné výrobky nie sú určené na kultiváciu.

(12)

Držiteľ povolenia by mal predkladať výročné správy o realizácii a výsledkoch činností stanovených v pláne
monitorovania vplyvov na životné prostredie. Dané výsledky by sa mali predkladať v súlade s požiadavkami na
štandardné formuláre na oznamovanie stanovenými v rozhodnutí Komisie 2009/770/ES (3).

(13)

Stanovisko úradu EFSA neoprávňuje na uloženie osobitných podmienok ochrany špecifických ekosystémov/pro
stredí a zemepisných oblastí podľa článku 6 ods. 5 písm. e) a článku 18 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1829/2003.

(14)

Všetky relevantné informácie o povolení predmetných výrobkov by sa mali zapísať do registra Spoločenstva pre
geneticky modifikované potraviny a krmivá zriadenom na základe nariadenia (ES) č. 1829/2003.

(15)

Toto rozhodnutie sa oznámi prostredníctvom Strediska pre výmenu informácií o biologickej bezpečnosti
(Biosafety Clearing House) stranám Kartagenského protokolu o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej
diverzite podľa článku 9 ods. 1 a článku 15 ods. 2 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1946/2003 (4).

(16)

Stály výbor pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá nedoručil stanovisko v lehote, ktorú stanovil jeho predseda.
Považovalo sa za potrebné prijať vykonávací akt, a preto predseda predložil jeho návrh odvolaciemu výboru na
ďalšie prerokovanie. Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom odvolacieho výboru,

(1) Nariadenie Komisie (ES) č. 65/2004 zo 14. januára 2004, ktoré zavádza systém vypracovania a prideľovania jednoznačných identifi
kátorov pre geneticky modifikované organizmy (Ú. v. EÚ L 10, 16.1.2004, s. 5).
(2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifiko
vaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa
smernica 2001/18/ES (Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 24).
(3) Rozhodnutie Komisie 2009/770/ES z 13. októbra 2009, ktorým sa zavádzajú štandardné formuláre na oznamovanie výsledkov monito
rovania zámerného uvoľnenia do životného prostredia geneticky modifikovaných organizmov ako výrobkov alebo zložiek výrobkov na
účel ich umiestňovania na trhu podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES (Ú. v. EÚ L 275, 21.10.2009, s. 9).
(4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1946/2003 z 15. júla 2003 o cezhraničnom pohybe geneticky modifikovaných
organizmov (Ú. v. EÚ L 287, 5.11.2003, s. 1).
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PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Geneticky modifikovaný organizmus a jednoznačný identifikátor
Geneticky modifikovanej kukurici špecifikovanej v písmene b) prílohy k tomuto rozhodnutiu sa v súlade s nariadením
(ES) č. 65/2004 prideľujú tieto jednoznačné identifikátory:
a) jednoznačný identifikátor MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6 pre geneticky modifikovanú kukuricu
(Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × NK603;
b) jednoznačný identifikátor MON-87427-7 × MON-ØØ6Ø3-6 pre geneticky modifikovanú kukuricu (Zea mays L.)
MON 87427 × NK603;
c) jednoznačný identifikátor MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6 pre geneticky modifikovanú kukuricu (Zea mays L.)
MON 89034 × NK603;
d) jednoznačný identifikátor MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 pre geneticky modifikovanú kukuricu (Zea mays L.)
MON 87427 × MON 89034.

Článok 2
Povolenie
Na účely článku 4 ods. 2 a článku 16 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1829/2003 sa v súlade s podmienkami stanovenými
v tomto rozhodnutí povoľujú tieto výrobky:
a) potraviny a zložky potravín, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu uvedenú v článku 1, sú z nej zložené
alebo vyrobené;
b) krmivá, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu uvedenú v článku 1, sú z nej zložené alebo vyrobené;
c) geneticky modifikovaná kukurica uvedená v článku 1 vo výrobkoch, ktoré ju obsahujú alebo sú z nej zložené, na iné
použitie, než je použitie uvedené v písmenách a) a b) tohto článku, s výnimkou kultivácie.

Článok 3
Označovanie
1.
Na účely požiadaviek na označovanie výrobkov stanovených v článku 13 ods. 1 a článku 25 ods. 2 nariadenia (ES)
č. 1829/2003 a v článku 4 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1830/2003 „názov organizmu“ je „kukurica“.
2.
Na označení výrobkov, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu uvedenú v článku 1 alebo sú z nej
zložené, ako aj v sprievodnej dokumentácii k týmto výrobkom, s výnimkou potravín a zložiek potravín, sa musí uviesť
„neurčené na kultiváciu“.

Článok 4
Monitorovanie vplyvov na životné prostredie
1.
Držiteľ povolenia zabezpečí zavedenie a vykonávanie plánu monitorovania vplyvov na životné prostredie podľa
písmena h) prílohy.
2.
Na základe rozhodnutia 2009/770/ES držiteľ povolenia predkladá Komisii výročné správy o realizácii a výsledkoch
činností stanovených v pláne monitorovania.
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Článok 5
Metóda detekcie
Na detekciu MON 87427 × MON 89034 × NK603, MON 87427 × NK603, MON 89034 × NK603 a MON 87427 ×
MON 89034 sa používa metóda stanovená v písmene d) prílohy.
Článok 6
Register Spoločenstva
Informácie uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa v súlade s článkom 28 nariadenia (ES) č. 1829/2003 zapíšu do
registra Spoločenstva pre geneticky modifikované potraviny a krmivá.
Článok 7
Držiteľ povolenia
Držiteľom povolenia je spoločnosť Monsanto Europe S.A./N.V., Belgicko, zastupujúca spoločnosť Monsanto Company,
Spojené štáty.
Článok 8
Zrušenie
Rozhodnutie 2010/420/EÚ sa týmto zrušuje.
Článok 9
Platnosť
Toto rozhodnutie sa uplatňuje počas obdobia 10 rokov odo dňa jeho oznámenia.
Článok 10
Adresát
Toto rozhodnutie je určené spoločnosti Monsanto Europe S.A/N.V., Scheldelaan 460, 2040 Antverpy, Belgicko.

V Bruseli 3. augusta 2018
Za Komisiu
Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie
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PRÍLOHA

a) Žiadateľ a držiteľ povolenia:
Názov:

Monsanto Europe S.A./N.V.

Adresa: Scheldelaan 460, 2040 Antverpy, Belgicko
v mene spoločnosti:
Monsanto Company, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, USA.
b) Označenie a špecifikácia výrobkov:
1. potraviny a zložky potravín, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu (Zea mays L.) uvedenú v písmene e),
sú z nej zložené alebo vyrobené;
2. krmivá, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu (Zea mays L.) uvedenú v písmene e), sú z nej zložené
alebo vyrobené;
3. geneticky modifikovaná kukurica (Zea mays L.) uvedená v písmene e) vo výrobkoch, ktoré ju obsahujú alebo sú
z nej zložené, na iné použitie, než je použitie uvedené v bodoch 1 a 2, s výnimkou kultivácie.
V kukurici MON-87427-7 dochádza k expresii bielkoviny CP4 EPSPS, ktorá jej dodáva odolnosť proti herbicídom na
báze glyfozátu.
V kukurici MON-89Ø34-3 dochádza k expresii bielkovín Cry1A.105 a Cry2Ab2, ktoré jej dodávajú ochranu proti
určitým škodcom radu Lepidoptera.
V kukurici MON-ØØ6Ø3-6 dochádza k expresii bielkoviny CP4 EPSPS a variantu CP4 EPSPS L214P, ktoré jej
dodávajú odolnosť proti herbicídom na báze glyfozátu.
c) Označovanie
1. Na účely požiadaviek na označovanie výrobkov stanovených v článku 13 ods. 1 a článku 25 ods. 2 nariadenia
(ES) č. 1829/2003 a v článku 4 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1830/2003 „názov organizmu“ je „kukurica“.
2. Na označení výrobkov, ktoré obsahujú kukuricu uvedenú v písmene e) alebo sú z nej zložené, ako aj
v sprievodnej dokumentácii k týmto výrobkom, s výnimkou potravín a zložiek potravín, sa musí uviesť „neurčené
na kultiváciu“.
d) Metóda detekcie
1. Na detekciu MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6 sa používajú rovnaké metódy kvantita
tívnej špecifickej PCR ako v prípade geneticky modifikovanej kukurice MON-87427-7, MON-89Ø34-3
a MON-ØØ6Ø3-6.
2. Validované referenčným laboratóriom EÚ zriadeným podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003 (pozri http://gmo-crl.jrc.
ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx).
3. Referenčné materiály: ERM®-BF415 (pre MON-ØØ6Ø3-6) je dostupné na webovej lokalite Spoločného
výskumného centra (JRC) Európskej komisie (https://crm.jrc.ec.europa.eu/), a AOCS 0512-A (pre MON-87427-7),
AOCS 0906-E (pre MON-89Ø34-3) sú dostupné na webovej lokalite spoločnosti American Oil Chemists Society
(https://www.aocs.org/crm).
e) Jednoznačné identifikátory:
MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6;
MON-87427-7 × MON-ØØ6Ø3-6;
MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6;
MON-87427-7 × MON-89Ø34-3.
f) Informácie vyžadované podľa prílohy II ku Kartagenskému protokolu o biologickej bezpečnosti
k Dohovoru o biologickej diverzite:
[Stredisko pre výmenu informácií o biologickej bezpečnosti, IČ záznamu: uverejnené pri oznámení v registri Spoločenstva
pre geneticky modifikované potraviny a krmivá].
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g) Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa umiestňovania výrobkov na trh, ich používania alebo zaobchá
dzania s nimi:
žiadne.
h) Plán monitorovania vplyvov na životné prostredie
Plán monitorovania vplyvov na životné prostredie v zmysle prílohy VII k smernici 2001/18/ES.
[Odkaz: plán uverejnený v registri Spoločenstva pre geneticky modifikované potraviny a krmivá].
i) Požiadavky na monitorovanie používania potravín určených na ľudskú spotrebu po ich umiestnení na trh:
žiadne.
Poznámka: je možné, že odkazy na príslušné dokumenty bude potrebné priebežne upravovať. Tieto úpravy budú
verejnosti sprístupnené formou aktualizácie registra Spoločenstva pre geneticky modifikované potraviny a krmivá.
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VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/1112
z 3. augusta 2018,
ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 obnovuje
povolenie umiestňovať na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu GA21
(MON-ØØØ21-9), sú z nej zložené alebo vyrobené
[oznámené pod číslom C(2018) 5020]
(Iba holandské a francúzske znenie je autentické)
(Text s významom pre EHP)
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifi
kovaných potravinách a krmivách (1), a najmä na jeho článok 11 ods. 3 a článok 23 ods. 3,
keďže:
(1)

Rozhodnutím Komisie 2008/280/ES (2) sa povolilo umiestňovať na trh potraviny a krmivá, ktoré obsahujú
geneticky modifikovanú kukuricu GA21 (ďalej len „kukurica GA21“), sú z nej zložené alebo vyrobené. Rozsah
povolenia sa vzťahoval aj na výrobky iné ako potraviny a krmivá, ktoré obsahujú kukuricu GA21 alebo sú z nej
zložené, na rovnaké použitie ako akákoľvek iná kukurica, s výnimkou kultivácie.

(2)

Dňa 6. októbra 2016 predložila spoločnosť Syngenta France SAS v mene spoločnosti Syngenta Crop
Protection AG, Švajčiarsko, Komisii v súlade s článkami 11 a 23 nariadenia (ES) č. 1829/2003 žiadosť
o obnovenie uvedeného povolenia.

(3)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad EFSA“) vydal 24. októbra 2017 v súlade s článkami 6
a 18 nariadenia (ES) č. 1829/2003 priaznivé stanovisko. Na základe poskytnutých údajov dospel k záveru (3), že
v žiadosti o obnovení neexistuje žiadny dôkaz o nových nebezpečenstvách, zmenenej expozícii či vedeckých
pochybnostiach, ktoré by zmenili závery pôvodného posúdenia rizík (4) v prípade kukurice GA21.

(4)

Úrad EFSA vo svojom stanovisku zohľadnil všetky špecifické otázky a obavy, ktoré členské štáty uviedli v rámci
konzultácie príslušných vnútroštátnych orgánov podľa článku 6 ods. 4 a článku 18 ods. 4 nariadenia (ES)
č. 1829/2003.

(5)

Úrad EFSA okrem toho dospel k záveru, že plán monitorovania vplyvov na životné prostredie, ktorý predložil
žiadateľ a ktorý pozostáva z plánu všeobecného dohľadu, je v súlade s plánovanými spôsobmi použitia
predmetných výrobkov.

(6)

Listom z 27. februára 2018 požiadala spoločnosť Syngenta France SAS o prevod svojich práv a povinností ako
držiteľa povolenia na základe rozhodnutia 2008/280/ES na spoločnosť Syngenta Crop Protection NV/SA,
Belgicko. Listom z 27. februára 2018 spoločnosť Syngenta Crop Protection NV/SA, Belgicko, potvrdila svoj
súhlas s týmto prenosom a uviedla, že koná ako zástupca spoločnosti Syngenta Crop Protection AG, Švajčiarsko,
v Únii.

(1) Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) Rozhodnutie Komisie 2008/280/ES z 28. marca 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003
povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu GA21 (MON-ØØØ21-9), sú z nej zložené alebo
vyrobené (Ú. v. EÚ L 87, 29.3.2008, s. 19).
(3) Vedecké stanovisko k posúdeniu geneticky modifikovanej kukurice GA21 na účely obnovenia povolenia v zmysle nariadenia (ES)
č. 1829/2003 (žiadosť EFSA-GMO-RX-005). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(10):5006.
(4) Stanovisko vedeckej skupiny pre geneticky modifikované organizmy k žiadostiam (referencie EFSA-GMO-UK-2005-19 a EFSA-GMORX-GA21) o umiestnenie na trh geneticky modifikovanej kukurice GA21 odolnej proti glyfozátu na použitie v potravinách a krmivách,
na dovoz a spracovanie a na účely obnovenia povolenia pre kukuricu GA21 ako existujúceho výrobku, v oboch prípadoch v zmysle
nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktoré predložila spoločnosť Syngenta Seeds S.A.S. v mene spoločnosti Syngenta Crop Protection AG.
Vestník EFSA (EFSA Journal) (2007) 541, 1 – 25.
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(7)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa povolenie umiestňovať na trh potraviny a krmivá, ktoré obsahujú
kukuricu GA21, sú z nej zložené alebo vyrobené, ako aj výrobky, ktoré sú z nej zložené alebo ju obsahujú
a ktoré nie sú určené na použitie ako potraviny alebo krmivá, s výnimkou kultivácie, malo obnoviť.

(8)

V súlade s nariadením Komisie (ES) č. 65/2004 (1) bol kukurici GA21 rozhodnutím 2008/280/ES pridelený
jednoznačný identifikátor. Tento jednoznačný identifikátor by sa mal používať aj naďalej.

(9)

Zo stanoviska úradu EFSA vyplýva, že v prípade výrobkov, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, nie sú okrem
požiadaviek stanovených v článku 13 ods. 1 a článku 25 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1829/2003 a článku 4 ods. 6
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 (2) potrebné žiadne špecifické požiadavky
na označovanie. V snahe zabezpečiť, aby používanie výrobkov obsahujúcich kukuricu GA21 alebo z nej
zložených zostalo v medziach povolenia udeleného týmto rozhodnutím, by sa však malo na označení výrobkov,
s výnimkou potravinových výrobkov, jasne uviesť aj to, že predmetné výrobky nie sú určené na kultiváciu.

(10)

Držiteľ povolenia by mal predkladať výročné správy o vykonávaní a výsledkoch činností uvedených v pláne
monitorovania. Tieto výsledky by sa mali predkladať v súlade s rozhodnutím Komisie 2009/770/ES (3).

(11)

Všetky relevantné informácie o povolení týchto výrobkov by sa mali zapísať do registra Spoločenstva pre
geneticky modifikované potraviny a krmivá uvedeného v nariadení (ES) č. 1829/2003.

(12)

Toto rozhodnutie sa oznámi prostredníctvom Strediska pre výmenu informácií o biologickej bezpečnosti
(Biosafety Clearing House) stranám Kartagenského protokolu o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej
diverzite podľa článku 9 ods. 1 a článku 15 ods. 2 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1946/2003 (4).

(13)

Stály výbor pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá nedoručil stanovisko v lehote, ktorú stanovil jeho predseda.
Prijatie tohto vykonávacieho aktu sa považovalo sa nevyhnutné, a preto ho predseda predložil odvolaciemu
výboru na ďalšie prerokovanie. Odvolací výbor nevydal stanovisko,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Geneticky modifikovaný organizmus a jednoznačný identifikátor
Geneticky modifikovanej kukurici (Zea mays L.) GA21 špecifikovanej v písmene b) prílohy k tomuto rozhodnutiu sa
v súlade s nariadením (ES) č. 65/2004 prideľuje jednoznačný identifikátor MON-ØØØ21-9.

Článok 2
Obnovenie povolenia
V súlade s podmienkami stanovenými v tomto rozhodnutí sa obnovuje povolenie umiestňovať na trh tieto výrobky:
a) potraviny a zložky potravín, ktoré obsahujú kukuricu GA21, sú z nej zložené alebo vyrobené;
(1) Nariadenie Komisie (ES) č. 65/2004 zo 14. januára 2004, ktoré zavádza systém vypracovania a prideľovania jednoznačných identifi
kátorov pre geneticky modifikované organizmy (Ú. v. EÚ L 10, 16.1.2004, s. 5).
(2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifiko
vaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa
smernica 2001/18/ES (Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 24).
(3) Rozhodnutie Komisie 2009/770/ES z 13. októbra 2009, ktorým sa zavádzajú štandardné formuláre na oznamovanie výsledkov monito
rovania zámerného uvoľnenia do životného prostredia geneticky modifikovaných organizmov ako výrobkov alebo zložiek výrobkov na
účel ich umiestňovania na trhu podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES (Ú. v. EÚ L 275, 21.10.2009, s. 9).
(4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1946/2003 z 15. júla 2003 o cezhraničnom pohybe geneticky modifikovaných
organizmov (Ú. v. EÚ L 287, 5.11.2003, s. 1).
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b) krmivá, ktoré obsahujú kukuricu GA21, sú z nej zložené alebo vyrobené;
c) kukurica GA21 vo výrobkoch, ktoré ju obsahujú alebo sú z nej zložené, na akékoľvek iné použitie než použitia
uvedené v písmenách a) a b), s výnimkou kultivácie.

Článok 3
Označovanie
1.
Na účely požiadaviek na označovanie výrobkov stanovených v článku 13 ods. 1 a článku 25 ods. 2 nariadenia (ES)
č. 1829/2003 a v článku 4 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1830/2003 „názov organizmu“ je „kukurica“.
2.
Na označení výrobkov, ktoré obsahujú kukuricu GA21 alebo sú z nej zložené, ako aj v sprievodnej dokumentácii
k týmto výrobkom, s výnimkou potravín a zložiek potravín, sa musí uviesť „neurčené na kultiváciu“.

Článok 4
Metóda detekcie
Na detekciu kukurice GA21 sa použije metóda stanovená v písmene d) prílohy.

Článok 5
Monitorovanie vplyvov na životné prostredie
1.
Držiteľ povolenia zabezpečí zavedenie a vykonávanie plánu monitorovania vplyvov na životné prostredie podľa
písmena h) prílohy.
2.
Držiteľ povolenia predkladá Komisii výročné správy o vykonávaní a výsledkoch činností stanovených v pláne
monitorovania v súlade s rozhodnutím 2009/770/ES.

Článok 6
Register Spoločenstva
Informácie uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa zapíšu do registra Spoločenstva pre geneticky modifikované
potraviny a krmivá uvedeného v článku 28 nariadenia (ES) č. 1829/2003.

Článok 7
Držiteľ povolenia
Držiteľom povolenia je spoločnosť Syngenta Crop Protection AG, Švajčiarsko, zastúpená spoločnosťou Syngenta Crop
Protection NV/SA, Belgicko.

Článok 8
Platnosť
Toto rozhodnutie sa uplatňuje počas obdobia 10 rokov odo dňa jeho oznámenia.
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Článok 9
Adresát
Toto rozhodnutie je určené spoločnosti Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise, 489, 1050 Brusel, Belgicko.

V Bruseli 3. augusta 2018
Za Komisiu
Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie

L 203/30

SK

Úradný vestník Európskej únie

10.8.2018

PRÍLOHA

a) Žiadateľ a držiteľ povolenia:
Názov: Syngenta Crop Protection AG
Adresa: Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Bazilej, Švajčiarsko,
spoločnosť zastúpená spoločnosťou Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise 489, 1050 Brusel, Belgicko.
b) Označenie a špecifikácia výrobkov:
1. potraviny, ktoré obsahujú kukuricu GA21, sú z nej zložené alebo vyrobené;
2. krmivá, ktoré obsahujú kukuricu GA21, sú z nej zložené alebo vyrobené;
3. kukurica GA21 vo výrobkoch, ktoré ju obsahujú alebo sú z nej zložené, na akékoľvek iné použitie než použitia
uvedené v bodoch 1 a 2, s výnimkou kultivácie.
V kukurici GA21 opísanej v žiadosti dochádza k expresii bielkoviny mEPSPS, ktorá jej dodáva toleranciu voči glyfosá
tovému herbicídu.
c) Označovanie
1. Na účely požiadaviek na označovanie výrobkov stanovených v článku 13 ods. 1 a článku 25 ods. 2 nariadenia
(ES) č. 1829/2003 a v článku 4 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1830/2003 „názov organizmu“ je „kukurica“.
2. Na označení výrobkov, ktoré obsahujú kukuricu GA21 alebo sú z nej zložené, ako aj v sprievodnej dokumentácii
k týmto výrobkom, s výnimkou potravín a zložiek potravín, sa musí uviesť „neurčené na kultiváciu“.
d) Metóda detekcie:
1. Metóda detekcie špecifická pre danú transformačnú zmenu založená na kvantitatívnej PCR v reálnom čase na
detekciu geneticky modifikovanej kukurice MON-ØØØ21-9.
2. Validovaná referenčným laboratóriom EÚ zriadeným podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003, pozri http://gmo-crl.jrc.
ec.europa.eu/summaries/GA21Syngenta_validated_Method_correctedVersion1.pdf
3. Referenčné materiály: AOCS 0407-A a AOCS 0407-B sú dostupné na internetovej stránke spoločnosti American
Oil Chemists Society (AOCS) https://www.aocs.org/crm
e) Jednoznačný identifikátor:
MON-ØØØ21-9
f) Informácie vyžadované podľa prílohy II ku Kartagenskému protokolu o biologickej bezpečnosti
k Dohovoru o biologickej diverzite:
[Stredisko pre výmenu informácií o biologickej bezpečnosti, IČ záznamu: uverejnené v registri Spoločenstva pre geneticky
modifikované potraviny a krmivá pri oznámení].
g) Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa umiestňovania výrobkov na trh, ich používania alebo manipulácie
s nimi:
Nevyžadujú sa.
h) Plán monitorovania vplyvov na životné prostredie:
Plán monitorovania vplyvov na životné prostredie, ktorý je v súlade s prílohou VII k smernici Európskeho
parlamentu a Rady 2001/18/ES (1).
[Odkaz: plán uverejnený v registri pre geneticky modifikované potraviny a krmivá].
(1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov
do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS (Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1).
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i) Požiadavky na monitorovanie používania potravín určených na ľudskú spotrebu po ich umiestnení na trh:
Nevyžadujú sa.
Poznámka: je možné, že odkazy na príslušné dokumenty bude potrebné priebežne upravovať. Tieto úpravy sa verejnosti
sprístupnia formou aktualizácie registra pre geneticky modifikované potraviny a krmivá.
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VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/1113
z 3. augusta 2018,
ktorým sa v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 obnovuje
povolenie umiestňovať na trh potraviny a krmivá, ktoré sú vyrobené z geneticky modifikovanej
cukrovej repy H7-1 (KM-ØØØH71-4)
[oznámené pod číslom C(2018) 5029]
(Iba francúzske, holandské a nemecké znenie je autentické)
(Text s významom pre EHP)
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifi
kovaných potravinách a krmivách (1), a najmä na jeho článok 11 ods. 3 a článok 23 ods. 3,
keďže:
(1)

Rozhodnutie Komisie 2007/692/ES (2), ktorým sa povoľuje umiestňovať na trh potraviny a krmivá, ktoré sú
vyrobené z geneticky modifikovanej cukrovej repy H7-1 (ďalej len „cukrová repa H7-1“).

(2)

Dňa 22. januára 2018 spoločnosť KWS SAAT SE informovala Komisiu, že sa 15. apríla 2015 stala právnym
nástupcom predchádzajúceho držiteľa spoločného povolenia, spoločnosti KWS SAAT AG. Práva a povinnosti
spoločnosti KWS SAAT AG ako držiteľa spoločného povolenia teda prevzala spoločnosť KWS SAAT SE.

(3)

Dňa 20. októbra 2016 spoločnosti KWS SAAT SE a Monsanto Europe S.A./N.V. v súlade s článkom 11
a článkom 23 nariadenia (ES) č. 1829/2003 spoločne predložili Komisii žiadosť o obnovenie tohto povolenia.

(4)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad EFSA“) vydal 16. novembra 2017 v súlade s článkom 6
a článkom 18 nariadenia (ES) č. 1829/2003 priaznivé stanovisko. Dospel k záveru (3), že v prípade žiadosti
o obnovenie povolenia neboli zistené žiadne nové riziká či zmena expozície, ani žiadne nové vedecké
pochybnosti, ktoré by viedli k zmene záverov pôvodného posúdenia rizika (4) týkajúceho sa cukrovej repy H7-1.

(5)

Úrad EFSA vo svojom stanovisku zohľadnil všetky špecifické otázky a obavy, ktoré členské štáty uviedli v rámci
konzultácie s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi podľa článku 6 ods. 4 a článku 18 ods. 4 nariadenia (ES)
č. 1829/2003.

(6)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa povolenie umiestňovať na trh potraviny, zložky potravín a krmivá, ktoré
obsahujú geneticky modifikovanú cukrovú repu H7-1, malo obnoviť.

(7)

Cukrovej repe H7-1 bol rozhodnutím Komisie 2007/702/ES (5) v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 65/2004 (6)
pridelený jednoznačný identifikátor. Tento jednoznačný identifikátor by sa mal používať aj naďalej.

(1) Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1).
(2) Rozhodnutie Komisie 2007/692/ES z 24. októbra 2007, ktorým sa v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1829/2003 povoľuje umiestňovať na trh potraviny a krmivá, ktoré sú vyrobené z geneticky modifikovanej cukrovej repy H7-1
(KM-ØØØH71-4) (Ú. v. EÚ L 283, 27.10.2007, s. 69).
(3) Assessment of genetically modified sugar beet H7-1 for renewal of authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMORX-006) [Posúdenie geneticky modifikovanej cukrovej repy H7-1 na účely obnovenia povolenia podľa nariadenia (ES) č. 1829/20003
(žiadosť EFSA-GMO-RX-006)]. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(11):5065.
(4) Opinion of the Scientific Panel on genetically modified organisms [GMO] related on an application (Reference EFSA GMO UK 2004 08) for the
placing on the market of products produced from glyphosate tolerant genetically modified sugar beet H7-1, for food and feed uses, under Regulation
(EC) No 1829/2003 from KWS SAAT AG and Monsanto. [Stanovisko vedeckej skupiny pre geneticky modifikované organizmy
(GMO k žiadosti spoločností KWS SAAT AG a Monsanto (referenčné číslo EFSA GMO UK 2004 08) o umiestnenie na trh výrobkov
z geneticky modifikovanej cukrovej repy H7-1 odolnej voči glyfosátu na použitie v potravinách a krmivách podľa nariadenia (ES)
č. 1829/2003]. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2006) 4(12):431.
(5) Rozhodnutie Komisie 2007/702/ES z 24. októbra 2007, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003
povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 59122 (DAS-59122-7), sú z nej zložené alebo
vyrobené (Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2007, s. 42
(6) Nariadenie Komisie (ES) č. 65/2004 zo 14. januára 2004, ktoré zavádza systém vypracovania a prideľovania jednoznačných identifi
kátorov pre geneticky modifikované organizmy (Ú. v. EÚ L 10, 16.1.2004, s. 5).
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(8)

Zo stanoviska úradu EFSA vyplýva, že v prípade výrobkov, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, pravdepodobne
nie sú potrebné žiadne iné osobitné požiadavky týkajúce sa označovania etiketou okrem tých, ktoré sú uvedené
v článku 13 ods. 1 a článku 25 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1829/2003.

(9)

Stanovisko úradu EFSA neoprávňuje na uloženie osobitných podmienok alebo obmedzení, ktoré súvisia
s umiestnením na trh alebo používaním a zaobchádzaním podľa článku 6 ods. 5 písm. e) a článku 18 ods. 5
písm. e) nariadenia (ES) č. 1829/2003.

(10)

Všetky relevantné informácie o povolení týchto výrobkov by sa mali zapísať do registra Spoločenstva pre
geneticky modifikované potraviny a krmivá uvedeného v nariadení (ES) č. 1829/2003.

(11)

Stály výbor pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá nedoručil stanovisko v lehote, ktorú stanovil jeho predseda.
Prijatie tohto vykonávacieho aktu sa považovalo za nevyhnutné, a preto ho predseda predložil odvolaciemu
výboru na ďalšie prerokovanie. Odvolací výbor nevydal stanovisko,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Geneticky modifikovaný organizmus a jednoznačný identifikátor
Geneticky modifikovanej cukrovej repe (Beta vulgaris subsp. vulgaris) H7-1, špecifikovanej v písmene b) prílohy, sa
v súlade s nariadením (ES) č. 65/2004 prideľuje jednoznačný identifikátor KM-ØØØH71-4.

Článok 2
Obnovenie povolenia
V súlade s podmienkami stanovenými v tomto rozhodnutí sa obnovuje povolenie umiestňovať na trh tieto výrobky:
a) potraviny a zložky potravín vyrobené z cukrovej repy KM-ØØØH71-4;
b) krmivo vyrobené z cukrovej repy KM-ØØØH71-4.

Článok 3
Označovanie
Na účely požiadaviek týkajúcich sa označovania etiketou, ktoré sa uvádzajú v článku 13 ods. 1 a článku 25 ods. 2
nariadenia (ES) č. 1829/2003, sa pod „názvom organizmu“ rozumie „cukrová repa“.

Článok 4
Metóda detekcie
Na detekciu cukrovej repy H7-1 sa uplatňuje metóda stanovená v písmene d) prílohy.

Článok 5
Register Spoločenstva
Informácie uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa zapíšu do registra Spoločenstva pre geneticky modifikované
potraviny a krmivá uvedeného v článku 28 nariadenia (ES) č. 1829/2003.
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Článok 6
Držitelia povolenia
1.

Držiteľmi povolenia sú tieto spoločnosti:

a) KWS SAAT SE, Nemecko a
b) Monsanto Company, Spojené štáty americké, ktorú zastupuje Monsanto Europe S.A./N.V., Belgicko.
2.
Za plnenie povinností, ktoré držiteľom povolenia vyplývajú z tohto rozhodnutia a nariadenia (ES) č. 1829/2003,
zodpovedajú obaja držitelia povolenia.
Článok 7
Platnosť
Toto rozhodnutie sa uplatňuje počas obdobia 10 rokov odo dňa jeho oznámenia.
Článok 8
Adresát
Toto rozhodnutie je určené týmto adresátom:
a) KWS SAAT SE, Grimsehlstraße 31, D-37574 Einbeck, Nemecko;
b) Monsanto Europe S.A./N.V., Scheldelaan 460, Haven 627, B-2040 Antverpy, Belgicko

V Bruseli 3. augusta 2018
Za Komisiu
Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie

10.8.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 203/35

PRÍLOHA

a) Žiadatelia a držitelia povolenia:
Názov: KWS SAAT SE
Adresa: Grimsehlstraße 31, D-37574 Einbeck, Nemecko
a
Názov: spoločnosť Monsanto
Adresa: 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Spojené štáty americké
Zastúpená spoločnosťou Monsanto Europe S.A./N.V., Scheldelaan 460, Haven 627, B-2040 Antverpy, Belgicko.
b) Určenie a špecifikácia produktov
1. Potraviny a zložky potravín vyrobené z cukrovej repy KM-ØØØH71-4;
2. Krmivo vyrobené z cukrovej repy KM-ØØØH71-4;
Geneticky modifikovaná cukrová repa KM-ØØØH71-4, ako sa opisuje v žiadosti, po vložení génu cp4 epsps
z kmeňa CP4 baktérie Agrobacterium sp. do cukrovej repy (Beta vulgaris subsp. vulgaris) exprimuje proteín CP4 EPSPS.
Bielkovina CP4 EPSPS spôsobuje toleranciu voči herbicídom obsahujúcim glyfosát.
c) Označovanie:
Na účely požiadaviek týkajúcich sa označovania etiketou, ktoré sa uvádzajú v článku 13 ods. 1 a článku 25 ods. 2
nariadenia (ES) č. 1829/2003, sa pod „názvom organizmu“ rozumie „cukrová repa“.
d) Metóda detekcie:
1. Metóda PCR v reálnom čase špecifická pre jednotlivé prípady na kvantifikáciu cukrovej repy KM-ØØØH71-4.
2. Validované referenčným laboratóriom EÚ zriadeným podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003 (pozri http://gmo-crl.jrc.
ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx).
3. Referenčné materiály: ERM®-BF419 je dostupný na webovom sídle Spoločného výskumného centra (JRC)
Európskej komisie (https://ec.europa.eu/jrc/en/reference-materials/catalogue/).
e) Jednoznačný identifikátor:
KM-ØØØH71-4
f) Informácie požadované podľa prílohy II ku Kartagenskému protokolu o biologickej bezpečnosti
k Dohovoru o biologickej diverzite:
Neuplatňuje sa.
g) Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa umiestňovania výrobkov na trh, ich používania alebo manipulácie
s nimi
Nevyžaduje sa.
h) Plán monitorovania vplyvov na životné prostredie:
Neuplatňuje sa.
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i) Požiadavky na monitorovanie používania potravín určených na ľudskú spotrebu po ich umiestnení na trh
Nevyžaduje sa.
Poznámka: je možné, že odkazy na príslušné dokumenty bude potrebné priebežne upravovať. Tieto úpravy sa verejnosti
sprístupnia formou aktualizácie registra pre geneticky modifikované potraviny a krmivá.

10.8.2018
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VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/1114
z 9. augusta 2018,
ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu
zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch
[oznámené pod číslom C(2018) 5510]
(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)

Vykonávacím rozhodnutím Komisie 2014/709/EÚ (4) sa stanovujú opatrenia na kontrolu zdravia zvierat
v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch, v ktorých boli potvrdené prípady tejto
choroby u domácich alebo divo žijúcich ošípaných (ďalej len „dotknuté členské štáty“). V prílohe k uvedenému
vykonávaciemu rozhodnutiu sa v častiach I až IV vymedzujú a uvádzajú určité oblasti dotknutých členských
štátov rozdelené podľa miery rizika vyplývajúcej z epidemiologickej situácie v súvislosti s danou chorobou.
Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie 2014/709/EÚ bola niekoľkokrát zmenená s cieľom zapracovať
zmeny epidemiologickej situácie súvisiacej s africkým morom ošípaných v Únii, ktoré sa musia v uvedenej
prílohe zohľadniť. Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ bola naposledy zmenená vykonávacím
rozhodnutím Komisie (EÚ) 2018/1068 (5) po nedávnych výskytoch afrického moru ošípaných v Lotyšsku, Litve
a Poľsku.

(2)

Riziko šírenia afrického moru ošípaných v prípade voľne žijúcej zveri je spojené s prirodzeným pomalým šírením
tejto choroby v populáciách divo žijúcich ošípaných, ako aj s rizikami spojenými s ľudskou činnosťou, ako
vyplynulo z aktuálneho epidemiologického vývoja tejto choroby v Únii a ako to zdokumentoval Európsky úrad
pre bezpečnosť potravín (EFSA) vo vedeckom stanovisku Pracovnej skupiny pre zdravie a dobré životné
podmienky zvierat uverejnenom 14. júla 2015, v epidemiologických analýzach v rámci vedeckej správy EFSA
o africkom more ošípaných v pobaltských štátoch a Poľsku uverejnených 23. marca 2017 a v epidemiologických
analýzach v rámci vedeckej správy EFSA o africkom more ošípaných v pobaltských štátoch a Poľsku
uverejnených 7. novembra 2017 (6).

(3)

Od prijatia vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2018/1068 došlo k vývoju epidemiologickej situácie afrického moru
ošípaných v Únii a zistili sa ďalšie výskyty tejto choroby, ktoré treba zahrnúť do prílohy k vykonávaciemu
rozhodnutiu 2014/709/EÚ.

(4)

V júli 2018 bolo zaznamenaných niekoľko ohnísk afrického moru ošípaných v populácii domácich ošípaných
v okresoch Bartoszyce, Chełmski, Kętrzyn, Lubartów, Mińsk a Węgorzewski v Poľsku. Tieto ohniská afrického
moru ošípaných v populácii domácich ošípaných predstavujú zvýšenú mieru rizika, ktorá by sa mala zohľadniť
v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ. Tieto oblasti Poľska postihnuté africkým morom
ošípaných by sa mali teraz uviesť v časti III uvedenej prílohy namiesto jej častí I a II.

(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) Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1068 z 27. júla 2018, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu
2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch
(Ú. v. EÚ L 192, 30.7.2018, s. 43).
(6) Vestník EFSA (EFSA Journal) (2015) 13(7):4163; vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(3):4732; vestník EFSA (EFSA Journal) (2017)
15(11):5068.
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(5)

V júli a auguste 2018 boli zaznamenané dve ohniská afrického moru ošípaných v populácii domácich ošípaných
v okrese Galați v Rumunsku. Tieto ohniská afrického moru ošípaných v populácii domácich ošípaných
predstavujú zvýšenú mieru rizika, ktorá by sa mala zohľadniť v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu
2014/709/EÚ. Táto oblasť Rumunska postihnutá africkým morom ošípaných by sa preto mala teraz uviesť
v časti III uvedenej prílohy namiesto jej časti I.

(6)

V júli 2018 bolo zaznamenané ohnisko afrického moru ošípaných v populácii domácich ošípaných v okrese
Šiauliai v blízkosti hranice s okresom Telšiuv v Litve. Toto ohnisko afrického moru ošípaných v populácii
domácich ošípaných predstavuje zvýšenú mieru rizika, ktorá by sa mala zohľadniť v prílohe k vykonávaciemu
rozhodnutiu 2014/709/EÚ. Táto oblasť Litvy postihnutá africkým morom ošípaných by sa mala teraz uviesť
v časti III uvedenej prílohy namiesto jej časti II.

(7)

V auguste 2018 bolo zaznamenané ohnisko afrického moru ošípaných v populácii domácich ošípaných v okrese
Saldus v Lotyšsku. Toto ohnisko afrického moru ošípaných v populácii domácich ošípaných predstavuje zvýšenú
mieru rizika, ktorá by sa mala zohľadniť v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ. Táto oblasť
Lotyšska postihnutá africkým morom ošípaných by sa mala teraz uviesť v časti III uvedenej prílohy namiesto jej
časti II.

(8)

V auguste 2018 bolo zaznamenané ohnisko afrického moru ošípaných v populácii domácich ošípaných v okrese
Lubaczowski v Poľsku. Toto ohnisko afrického moru ošípaných v populácii domácich ošípaných predstavuje
zvýšenú mieru rizika, ktorá by sa mala zohľadniť v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ. Tieto
nové oblasti Poľska postihnuté africkým morom ošípaných by sa mali uviesť v časti III uvedenej prílohy.

(9)

S cieľom zohľadniť aktuálny epidemiologický vývoj afrického moru ošípaných v Únii, ako aj s cieľom proaktívne
bojovať proti rizikám spojeným so šírením tejto choroby by sa v prípade Lotyšska, Litvy, Poľska a Rumunska
mali vymedziť nové dostatočne veľké oblasti s vysokým rizikom, ktoré by sa mali náležite uviesť v prílohe
k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ. Uvedená príloha by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom
zmeniť.

(10)

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

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.
Článok 2
Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 9. augusta 2018
Za Komisiu
Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie
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Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ sa nahrádza takto:
„PRÍLOHA
ČASŤ I

1. Česká republika
Tieto oblasti v Českej republike:
— okres Uherské Hradiště,
— okres Kroměříž,
— okres Vsetín,
— katastrální území obcí v okrese Zlín:
— Bělov,
— Biskupice u Luhačovic,
— Bohuslavice nad Vláří,
— Brumov,
— Bylnice,
— Divnice,
— Dobrkovice,
— Dolní Lhota u Luhačovic,
— Drnovice u Valašských Klobouk,
— Halenkovice,
— Haluzice,
— Hrádek na Vlárské dráze,
— Hřivínův Újezd,
— Jestřabí nad Vláří,
— Kaňovice u Luhačovic,
— Kelníky,
— Kladná-Žilín,
— Kochavec,
— Komárov u Napajedel,
— Křekov,
— Lipina,
— Lipová u Slavičína,
— Ludkovice,
— Luhačovice,
— Machová,
— Mirošov u Valašských Klobouk,
— Mysločovice,
— Napajedla,
— Návojná,
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— Nedašov,
— Nedašova Lhota,
— Nevšová,
— Otrokovice,
— Petrůvka u Slavičína,
— Pohořelice u Napajedel,
— Polichno,
— Popov nad Vláří,
— Poteč,
— Pozlovice,
— Rokytnice u Slavičína,
— Rudimov,
— Řetechov,
— Sazovice,
— Sidonie,
— Slavičín,
— Smolina,
— Spytihněv,
— Svatý Štěpán,
— Šanov,
— Šarovy,
— Štítná nad Vláří,
— Tichov,
— Tlumačov na Moravě,
— Valašské Klobouky,
— Velký Ořechov,
— Vlachova Lhota,
— Vlachovice,
— Vrbětice,
— Žlutava.
2. Estónsko
Tieto oblasti v Estónsku:
— Hiiu maakond.
3. Maďarsko
Tieto oblasti v Maďarsku:
— Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800,
651000, 651100, 651200, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700,
652800, 652900 és 653403 kódszámúvalamint 656100, 656200, 656300, 656400, 656701, 657010, 657100,
657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401,
658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100,
659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100,
660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Hajdú-Bihar megye 900850, 900860, 900930, 900950 és 903350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes
területe,
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— Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850,
702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850,
703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050,
705250, 705350, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650,
750750, 750850, 750950 és 750960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610,
550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550,
551650, 551710, 551810, 551821, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520,
552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553110, 553250, 553260 és
553350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360
és 573450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 850650,
851851, 851852, 851950, 852050, 852150, 852250, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560,
853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450,
855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856250,
856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450 és 857550.

850850,
853650,
855460,
856260,

4. Lotyšsko
Tieto oblasti v Lotyšsku:
— Aizputes novads,
— Alsungas novads,
— Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas un Laidu pagasts,
— Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,
— Skrundas novada,Nīkrācesun Rudbāržu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no
autoceļa A9, Skrundas pilsēta,
— Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un
Dauguļupītes,
— Vaiņodes novads,
— Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.
5. Litva
Tieto oblasti v Litve:
— Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,
— Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio, Šaukėnų seniūnijos,
Tytyvėnų 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, Užvenčio ir Vaiguvos
seniūnijos,
— Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos,
— Pagėgių savivaldybė,
— Plungės rajono savivaldybė,
— Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių,
Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,
— Raseinių rajono savivaldybė:
— Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kriūkų, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Lukšių, Sintautų, Slavikų,
Sudargo ir Žvirgždaičių seniūnijos,
— Šilalės rajono savivalybė,
— Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,
— Tauragės rajono savivaldybė,
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6. Poľsko
Tieto oblasti v Poľsku:
w województwie warmińsko-mazurskim:
— gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,
— gminy Dubeninki, Gołdap i część gminy Banie Mazurskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę
nr 650 w powiecie gołdapskim,
— gmina Pozezdrze i część gminy Węgorzewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650
biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przystań i na wschód
od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec
w powiecie węgorzewskim,
— gmina Ruciane – Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz
miasto Pisz w powiecie piskim,
— gminy Giżycko z miastem Giżycko, Kruklanki, Miłki, Wydminy i Ryn w powiecie giżyckim,
— gmina Mikołajki w powiecie mrągowskim,
— gmina Bisztynek w powiecie bartoszyckim,
— gminy Kętrzyn z miastem Kętrzyn i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę
biegnącą od zachodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej
przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590
w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe
od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590
w powiecie kętrzyńskim,
— część gminy Lidzbark Warmiński położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 biegnącą od
wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Lidzbark Warmiński, na południe i zachód od granic
miasta Lidzbark Warmiński i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 511, miasto Lidzbark Warmiński,
Lubomino, Orneta i część gminy Kiwity położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 513
w powiecie lidzbarskim,
— część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,
— gminy Elbląg, Godkowo, Pasłęk i Tolkmicko i część gminy Milejewo położona na północ od linii wyznaczonej
przez drogę nr S22 w powiecie elbląskim,
— powiat miejski Elbląg,
— gminy Dobre Miasto i Jeziorany w powiecie olsztyńskim.
w województwie podlaskim:
— gminy Brańsk z miastem Brańsk, Rudka i Wyszki w powiecie bielskim,
— gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,
— gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,
— gmina Poświętne w powiecie białostockim,
— gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, część gminy Zambrów położona na południe od linii wyznaczonej
przez drogę nr S8 i miasto Zambrów w powiecie zambrowskim,
— gminy Wiżajny i Przerośl w powiecie suwalskim,
— gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem
Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,
— gminy Miastkowo, Nowogród i Zbójna w powiecie łomżyńskim.
w województwie mazowieckim:
— gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej
przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez
drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,
— gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i miasto Węgrów w powiecie
węgrowskim,
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— część gminy Kotuń położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Nowa Dąbrówka,
Pieróg, Kotuń wzdłuż ulicy Gorzkowskiego i Kolejowej do przejazdu kolejowego łączącego się z ulicą Siedlecką,
Broszków, Żuków w powiecie siedleckim,
— gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,
— powiat miejski Ostrołęka,
— powiat ostrowski,
— gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,
— gmina Krasne w powiecie przasnyskim,
— gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie płockim,
— gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Glinojeck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk
w powiecie ciechanowskim,
— gminy Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i Załuski w powiecie
płońskim,
— gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez
drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
— gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od
linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
— gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,
— gminy Dobre, Jakubów, Mrozy, Dębe Wielkie, Halinów, Kałuszyn, Stanisławów, część gminy Cegłów położona na
północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Wiciejów,
Mienia, Cegłów i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Cegłów, Skwarne
i Podskwarne biegnącą do wschodniej granicy gminy, część gminy Mińsk Mazowiecki położona na północ od linii
wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mińsk Mazowiecki i na
północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy miasta Mińsk Mazowiecki łączącą
miejscowości Targówka, Budy Barcząckie do wschodniej granicy gminy i miasto Mińsk Mazowiecki w powiecie
mińskim,
— gminy Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Miastków
Kościelny, Sobolew, Trojanów, Wilga i Żelechów w powiecie garwolińskim,
— gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszów, Kozienice, Sieciechów i część gminy Głowaczów położona na południe
od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie kozienickim,
— gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,
— powiat żyrardowski,
— gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,
— gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i część gminy Stromiec położona na południe od linii
wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,
— gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,
— gminy Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew z miastem Sochaczew i Teresin w powiecie
sochaczewskim,
— gmina Policzna w powiecie zwoleńskim.
w województwie lubelskim:
— gminy Jabłonna, Krzczonów, Niemce, Garbów, Jastków, Konopnica, Wólka, Głusk w powiecie lubelskim,
— gminy Łęczna i część gminy Spiczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie
łęczyńskim,
— gminy Miączyn, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Komarów-Osada w powiecie zamojskim,
— gminy Trzeszczany i Werbkowice w powiecie hrubieszowskim,
— gminy Abramów, Kamionka i Lubartów z miastem Lubartów w powiecie lubartowskim,
— gminy Kłoczew, Ryki, Dęblin i Stężyca w powiecie ryckim,
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— gminy Puławy z miastem Puławy, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Nałęczów,
Markuszów, Żyrzyn w powiecie puławskim,
— gminy Mełgiew, Rybczewice, miasto Świdnik i część gminy Piaski położona na południe od linii wyznaczonej
przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na zachód od
linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan
Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;
— gminy Kraśniczyn, Gorzków, Izbica, Żółkiewka, część gminy Krasnystaw położona na zachód od linii
wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw
i miasto Krasnystaw w powiecie krasnostawskim,
— gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Łaszczów, Susiec, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,
— gminy Łukowa i Obsza w powiecie biłgorajskim,
— powiat miejski Lublin.
w województwie podkarpackim:
— gminy Horyniec-Zdrój, Narol, Stary Dzików i Wielkie Oczy i część gminy Oleszyce położona na południe od linii
wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy przez miejscowość Borchów do skrzyżowania
z drogą nr 865 w miejscowości Oleszyce, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 865
biegnącą w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą biegnąca w kierunku północno-zachodnim
przez miejscowość Lubomierz – na południe od linii wyznaczonej przez tę drogę do skrzyżowania z drogą
łączącą miejscowości Uszkowce i Nowy Dzików – na zachód od tej drogi w powiecie lubaczowskim,
— gminy Laszki i Wiązownica w powiecie jarosławskim.
7. Rumunsko
Tieto oblasti v Rumunsku:
— župa Alba v týchto zónach:
— na sever od štátnej cesty č. 7
— župa Arad v týchto zónach:
— na sever od priamky vymedzenej týmito lokalitami:
— Macea,
— Șiria,
— Bârzava,
— Toc, cez ktorý prechádza štátna cesta č. 7,
— na sever od štátnej cesty č. 7
— župa Bistrița,
— župa Brašov v týchto zónach:
— na východ od priamky vymedzenej štátnou cestou č. 1A od vjazdu do župy Brašov a štátnou cestou č. 103B
pretínajúcou lokalitu Dălghiu,
— župa Kluž,
— župa Covasna,
— župa Giurgiu.
— župa Harghita,
— župa Hunedoara v týchto zónach:
— na sever od priamky vymedzenej týmito lokalitami:
— Brănișca,
— obec Deva,
— Turdaș,
— lokality Zam a Aurel Vlaicu, cez ktoré prechádza štátna cesta č. 7
— na sever od štátnej cesty č. 7
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— župa Iasi,
— župa Ilfov,
— župa Maramureș,
— župa Neamt
— župa Prahova.
ČASŤ II

1. Česká republika
Tieto oblasti v Českej republike:
— katastrální území obcí v okrese Zlín:
— Bohuslavice u Zlína,
— Bratřejov u Vizovic,
— Březnice u Zlína,
— Březová u Zlína,
— Březůvky,
— Dešná u Zlína,
— Dolní Ves,
— Doubravy,
— Držková,
— Fryšták,
— Horní Lhota u Luhačovic,
— Horní Ves u Fryštáku,
— Hostišová,
— Hrobice na Moravě,
— Hvozdná,
— Chrastěšov,
— Jaroslavice u Zlína,
— Jasenná na Moravě,
— Karlovice u Zlína,
— Kašava,
— Klečůvka,
— Kostelec u Zlína,
— Kudlov,
— Kvítkovice u Otrokovic,
— Lhota u Zlína,
— Lhotka u Zlína,
— Lhotsko,
— Lípa nad Dřevnicí,
— Loučka I,
— Loučka II,
— Louky nad Dřevnicí,
— Lukov u Zlína,
— Lukoveček,
— Lutonina,
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— Lužkovice,
— Malenovice u Zlína,
— Mladcová,
— Neubuz,
— Oldřichovice u Napajedel,
— Ostrata,
— Podhradí u Luhačovic,
— Podkopná Lhota,
— Provodov na Moravě,
— Prštné,
— Příluky u Zlína,
— Racková,
— Raková,
— Salaš u Zlína,
— Sehradice,
— Slopné,
— Slušovice,
— Štípa,
— Tečovice,
— Trnava u Zlína,
— Ublo,
— Újezd u Valašských Klobouk,
— Velíková,
— Veselá u Zlína,
— Vítová,
— Vizovice,
— Vlčková,
— Všemina,
— Vysoké Pole,
— Zádveřice,
— Zlín,
— Želechovice nad Dřevnicí.
2. Estónsko
Tieto oblasti v Estónsku:
— Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).
3. Maďarsko
Tieto oblasti v Maďarsku:
— Heves megye 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650,
701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370,
705150 és 705450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560,
851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250,
853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850,
854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760 és
857650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.
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4. Lotyšsko
Tieto oblasti v Lotyšsku:
— Ādažu novads,
— Aglonas novads,
— Aizkraukles novads,
— Aknīstes novads,
— Alojas novads,
— Alūksnes novads,
— Amatas novads,
— Apes novads,
— Auces novada Īles un Vecauces pagasts un Lielauces pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa P104 un Vītiņu
pagasta daļu uz Dienvidiem no autoceļa P96, Auces pilsēta,
— Babītes novads,
— Baldones novads,
— Baltinavas novads,
— Balvu novads,
— Bauskas novads,
— Beverīnas novads,
— Brocēnu novada Blīdenes pagasta daļa uz Ziemeļiem no autoceļa A9, 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 novada Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu un Naudītes pagasts un Zebrenes
pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa P104, Dobeles pilsēta,
— Dundagas novads,
— Engures novads,
— Ērgļu novads,
— Garkalnes novads,
— Gulbenes novads,
— Iecavas novads,
— Ikšķiles novads,
— Ilūkstes novads,
— Inčukalna novads,
— Jaunjelgavas novads,
— Jaunpiebalgas novads,
— Jaunpils novads,
— Jēkabpils novads,
— Jelgavas novada, Glūdas, Svētes, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas, Sesavas, Platones un Vircavas pagasts,
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— Kandavas novads,
— Kārsavas novads,
— Ķeguma novads,
— Ķekavas novads,
— Kocēnu novads,
— Kokneses novads,
— Krāslavas novads,
— Krimuldas novads,
— Krustpils novads,
— Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas un Kabiles, pagasts, Rumbas pagasta daļa uz ziemeļiem no
autoceļa P120, Kurmāles pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz ziemeļaustrumiem no
autoceļa P118, Kuldīgas pilsēta,
— Lielvārdes novads,
— Līgatnes novads,
— Limbažu novads,
— Līvānu novads,
— Lubānas novads,
— Ludzas novads,
— Madonas novads,
— Mālpils novads,
— Mārupes novads,
— Mazsalacas novads,
— Mērsraga novads,
— Naukšēnu novads,
— Neretas novads Zalves, Neretas un Pilskalnes pagasts,
— Ogres novads,
— Olaines novads,
— Ozolnieku novada Ozolnieku un Cenu pagasts,
— Pārgaujas novads,
— Pļaviņu novads,
— Preiļu novads,
— Priekuļu novads,
— Raunas novads,
— republikas pilsēta Daugavpils,
— republikas pilsēta Jelgava,
— republikas pilsēta Jēkabpils,
— republikas pilsēta Jūrmala,
— republikas pilsēta Rēzekne,
— republikas pilsēta Valmiera,
— Rēzeknes novads,
— Riebiņu novads,
— Rojas novads,
— Ropažu novads,
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— Rugāju novads,
— Rundāles novads,
— Rūjienas novads,
— Salacgrīvas novads,
— Salas novads,
— Salaspils novads,
— Saldus novada Šķēdes, Nīgrandes, Jaunauces, Rubas, Vadakstes, Zaņas, Ezeres un Pampāļu pagasts,
— Saulkrastu novads,
— Sējas novads,
— Siguldas novads,
— Skrīveru novads,
— Skrundas novada Raņķu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz Ziemeļiem no autoceļa A9
— Smiltenes novads,
— Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un
Dauguļupītes,
— Strenču novads,
— Talsu novads,
— Tērvetes novada Tērvetes un Augstkalnes pagast,
— Tukuma novads,
— Valkas novads,
— Varakļānu novads,
— Vārkavas novads,
— Vecpiebalgas novads,
— Vecumnieku novads Vecumnieku, Stelpes, Bārbeles, Skaistkalnes, un Valles pagasts,
— Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts,
Piltenes pilsēta,
— Viesītes novads,
— Viļakas novads,
— Viļānu novads,
— Zilupes novads.
5. Litva
Tieto oblasti v Litve:
— Alytaus rajono savivaldybė: Krokialaukio, Miroslavo ir Simno seniūnijos,
— Anykščių rajono savivaldybė,
— Biržų miesto savivaldybė,
— Biržų rajono savivaldybė,
— Druskininkų savivaldybė,
— Elektrėnų savivaldybė,
— Ignalinos rajono savivaldybė,
— Jonavos rajono savivaldybė,
— Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto ir Jurbarkų, seniūnijos,
— Kaišiadorių miesto savivaldybė,
— Kaišiadorių rajono savivaldybė: Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Palomenės, Pravieniškių, Rumšiškių,
Žiežmarių ir Žiežmarių apylinkės seniūnijos,
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— Kalvarijos savivaldybė,
— Kauno miesto savivaldybė,
— Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos
apylinkių, Kačerginės, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų,
Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos ir Zapyškio seniūnijos,
— Kazlų Rūdos savivaldybė,
— Kėdainių rajono savivaldybė: Gudžiūnų, Surviliškio, Šėtos, Truskavos ir Vilainių seniūnijos,
— Kupiškio rajono savivaldybė,
— Marijampolės savivaldybė,
— Molėtų rajono savivaldybė,
— Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 150, Linkuvos seniūnijos dalis
į rytus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211,
— Panevėžio rajono savivaldybė,
— Pasvalio rajono savivaldybė,
— Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų seniūnija, Baisogalos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 144,
Radviliškio, Radviliškio miesto seniūnija, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A9 ir į vakarus
nuo kelio Nr. 3417 ir Tyrulių seniūnija,
— Prienų miesto savivaldybė,
— Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Šilavoto ir Veiverių
seniūnijos,
— Rokiškio rajono savivaldybė,
— Šalčininkų rajono savivaldybė,
— Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija,
— Širvintų rajono savivaldybė,
— Švenčionių rajono savivaldybė,
— Telšių rajono savivaldybė: Degaičių, Gadūnavo, Luokės, Nevarėnų, Ryškėnų, Telšių miesto, Upynos, Varnių,
Viešvėnų ir Žarėnų seniūnijos,
— Ukmergės rajono savivaldybė,
— Utenos rajono savivaldybė,
— Vilniaus miesto savivaldybė,
— Vilniaus rajono savivaldybė,
— Vilkaviškio rajono savivaldybė,
— Visagino savivaldybė,
— Zarasų rajono savivaldybė.
6. Poľsko
Tieto oblasti v Poľsku:
w województwie warmińsko-mazurskim:
— gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,
— gmina Młynary i część gminy Milejewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S22
w powiecie elbląskim,
— powiat olecki,
— gminy Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58
w powiecie piskim,
— gmina Frombork, część gminy wiejskiej Braniewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr E28
i S22 i miasto Braniewo, część gminy Wilczęta położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 509
w powiecie braniewskim,
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w województwie podlaskim:
— powiat grajewski,
— gminy Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno, Mońki i Trzcianne w powiecie monieckim,
— gminy Łomża, Piątnica, Śniadowo, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,
— powiat miejski Łomża,
— gminy, Mielnik, Nurzec – Stacja, Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce i Siemiatycze z miastem
Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,
— gminy Białowieża, Czeremcha, Narew, Narewka, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na wschód od linii
wyznaczonej przez drogę nr 685,część gminy Kleszczele położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi
nr 685, a następnie nr 66 i nr 693, część gminy Hajnówka położona na północ od linii wyznaczonej przez
drogę nr 689 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 i miasto Hajnówka w powiecie hajnowskim,
— gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,
— część gminy Zambrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie zambrowskim,
— gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,
— gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż,
Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,
— gmina Boćki i część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i miasto
Bielsk Podlaski w powiecie bielskim,
— gmina Puńsk, część gminy Krasnopol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653, część gminy
Sejny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i na wschód od linii wyznaczonej przez
drogę nr 663 i miasto Sejny w powiecie sejneńskim,
— gminy Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,
— powiat miejski Suwałki,
— powiat augustowski,
— gminy Korycin, Krynki, Kuźnica, Sokółka, Szudziałowo, część gminy Nowy Dwór położona na północ od linii
wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę
nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na zachód od linii wyznaczonej przez
drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na zachód od linii
wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie
przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej
granicy gminy w powiecie sokólskim,
— powiat miejski Białystok.
w województwie mazowieckim:
— gminy Przesmyki, Wodynie, część gminy Mordy położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 698
biegnącą od zachodniej granicy gminy do północno – wschodniej granicy gminy i część gminy Zbuczyn
położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-wschodniej do południowej granicy
gminy i łączącą miejscowości Tarcze, Choja, Zbuczyn, Grodzisk, Dziewule i Smolanka w powiecie siedleckim,
— gminy Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63
i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63
w powiecie sokołowskim,
— powiat łosicki,
— gmina Brochów w powiecie sochaczewskim,
— gminy Czosnów, Leoncin, Pomiechówek, Zakroczym i miasto Nowy Dwór Mazowiecki w powiecie
nowodworskim,
— gmina Joniec w powiecie płońskim,
— gmina Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
— gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,
— część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
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— gmina Sulejówek i części gminy Latowicz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od
północnej granicy gminy przez miejscowość Stawek do skrzyżowania z drogą nr 802 i na północ od linii
wyznaczonej przez drogę nr 802 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy gminy w powiecie
mińskim,
— gmina Borowie w powiecie garwolińskim,
— gminy Celestynów, Józefów, Karczew, Osieck, Otwock, Sobienie Jeziory i Wiązowna w powiecie otwockim
— powiat warszawski zachodni,
— powiat legionowski,
— powiat piaseczyński,
— powiat pruszkowski,
— gminy Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,
— gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,
— gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew i część gminy Głowaczów położona na północ od linii wyznaczonej przez
drogę nr 48 w powiecie kozienickim,
— część gminy Stromiec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,
— powiat miejski Warszawa.
w województwie lubelskim:
— gminy Czemierniki, Kąkolewnica, Wohyń, część gminy Borki położona na południowy – wschód od linii
wyznaczonej przez drogę nr 19, miasto Radzyń Podlaski, część gminy wiejskiej Radzyń Podlaski położona na
wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-zachodniej granicy gminy i łącząca miejscowości
Brzostówiec i Radowiec do jej przecięcia z granicą miasta Radzyń Podlaski, następnie na wschód od linii
stanowiącej granicę miasta Radzyń Podlaski biegnącej do południowej granicy gminy i na południe od linii
wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo zachodniej granicy gminy do granicy miasta Radzyń
Podlaski oraz na południe od południowej granicy miasta Radzyń Podlaski do granicy gminy w powiecie
radzyńskim,
— gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, część gminy Krzywda
położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnąca od północnej granicy gminy w kierunku
południowym i łączącą miejscowości Kożuchówka, Krzywda i Adamów, część gminy Stanin położona na zachód
od linii wyznaczonej przez drogę nr 807, i część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii
wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świątkowa do
północnej 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 część miasta Łuków położona na wschód
od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy miasta Łuków do skrzyżowania z drogą
nr 806 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej
granicy miasta Łuków w powiecie łukowskim,
— gminy Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol
z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,
— powiat miejski Biała Podlaska,
— część gminy Siemień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów
położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,
— gminy Niedźwiada, Ostrówek i część gminy Firlej położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19
w powiecie lubartowskim,
— gmina Trawniki i część gminy Piaski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od
wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę
biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy
w powiecie świdnickim;
— gmina Fajsławice i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17
w powiecie krasnostawskim,
— gminy Milejów, Puchaczów, część gminy Ludwin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 820
i część gminy Cyców położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 82 i 838 w powiecie łęczyńskim,
— gminy Dołhobyczów, Mircze 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,
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— gmina Telatyn w powiecie tomaszowskim,
— część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy
gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,
— gmina Grabowiec w powiecie zamojskim.
ČASŤ III

1. Lotyšsko
Tieto oblasti v Lotyšsku:
— Auces novada Ukru un Bēnes pagasti un Lielauces pagasta daļa uz Rietumiem no autoceļa P104 un Vītiņu pagasta
daļa uz Ziemeļiem no autoceļa P96,
— Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Blīdenes pagasta daļa uz Dienvidiem no autoceļa A9, Remtes pagasta
daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta,
— Dobeles novada Penkules pagasts un Zebrenes pagasta daļa uz Rietumiem no autoceļa P104,
— Jelgavas novada Jaunsvirlaukas, Valgundes, Kalnciema, Līvbērzes pagasts,
— Kuldīgas novada Pelču, Snēpeles un Vārmes pagasts, Rumbas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P120,
Kurmāles pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz dienvidrietumiem no autoceļa P118,
— Neretas novada Mazzalves pagasts,
— Ozolnieku novada Salgales pagasts,
— Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta,
— Tērvetes novada Bukaišu pagasts,
— Vecumnieku novada Kurmenes pagasts.
2. Litva
Tieto oblasti v Litve:
— Akmenės rajono savivaldybė,
— Alytaus miesto savivaldybė,
— Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios ir Raitininkų
seniūnijos,
— Birštono savivaldybė,
— Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Skirsnemunės, Šimkaičių ir Veliuonos
seniūnijos,
— Joniškio rajono savivaldybė,
— Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos,
— Kaišiadorių rajono savivaldybė: Paparčių ir Žaslių seniūnijos,
— Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Josvainių, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių ir Pernaravos seniūnijos,
— Kelmės rajono savivaldybė: Tytyvėnų 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,
— Lazdijų rajono savivaldybė,
— Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,
— Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija, Klovainių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 150, Linkuvos
seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, Lygumų, Pakruojo, Pašvitinio, Rozalimo ir Žeimelio
seniūnijos,
— Prienų rajono savivaldybė: Jiezno ir Stakliškių seniūnijos,
— Radviliškio rajono savivaldybė: Baisogalos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 144, Grinkiškio, Pakalniškių,
Sidabravo, Skėmių seniūnijos, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. A9 ir į rytus nuo kelio
Nr. 3417, Šaukoto ir Šiaulėnų seniūnijos,
— Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų Šiluvos, Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos
dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,
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— Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio, Kidulių, Plokščių ir Šakių seniūnijos,
— Šiaulių miesto savivaldybė,
— Šiaulių rajono savivaldybė,
— Telšių rajono savivaldybė: Tryškių seniūnija,
— Trakų rajono savivaldybė,
— Varėnos rajono savivaldybė.
3. Poľsko
Tieto oblasti v Poľsku:
w województwie warmińsko-mazurskim:
— gminy Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia i część gminy wiejskiej Braniewo położona na wschód od linii wyznaczonej
przez drogę nr E28 i S22 w powiecie braniewskim,
— gminy Bartoszyce z miastem Bartoszyce, Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie i Sępopol w powiecie
bartoszyckim,
— część gminy Kiwity położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 i część gminy Lidzbark
Warmiński położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 biegnącą od wschodniej granicy gminy
do wschodniej granicy miasta Lidzbark Warmiński i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 511
w powiecie lidzbarskim,
— gminy Srokowo, Barciany i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą
od zachodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę
łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny,
a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez
drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,
— gmina Budry i część gminy Węgorzewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą
od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na północ od linii
wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do
miejscowości Przystań i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo,
Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim,
— część gminy Banie Mazurskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie
gołdapskim,
w województwie podlaskim:
— gminy Dąbrowa Białostocka, Sidra, część gminy Nowy Dwór położona na południe od linii wyznaczonej przez
drogę nr 670, część gminy Janów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od
wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą
miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na wschód od linii wyznaczonej
przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej
drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy
w powiecie sokólskim,
— gmina Giby, część gminy Krasnopol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i część
gminy Sejny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 oraz południowo – zachodnią
granicę miasta Sejny i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 w powiecie sejneńskim,
— gmina Orla, część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie
bielskim,
— gminy Czyże, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685,
część gminy Kleszczele położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693
i część gminy Hajnówka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na zachód od linii
wyznaczonej przez drogę nr 685 w powiecie hajnowskim,
— gmina Goniądz w powiecie monieckim
w województwie mazowieckim:
— gmina Nasielsk w powiecie nowodworskim,
— gmina Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą
miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
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— gmina Nowe Miasto w powiecie płońskim,
— gminy Domanice, Korczew, Paprotnia, Skórzec, Wiśniew, Mokobody, Siedlce, Suchożebry, część gminy Kotuń
położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Nowa Dąbrówka, Pieróg, Kotuń
wzdłuż ulicy Gorzkowskiego i Kolejowej do przejazdu kolejowego łączącego się z ulicą Siedlecką, Broszków,
Żuków, część gminy Mordy położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 biegnącą od
zachodniej granicy gminy do północno – wschodniej granicy gminy i część gminy Zbuczyn położona na zachód
od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnowschodniej do południowej granicy gminy i łączącą
miejscowości: Tarcze, Choja, Zbuczyn, Grodzisk, Dziewule i Smolanka w powiecie siedleckim,
— powiat miejski Siedlce,
— gmina Siennica, część gminy Mińsk Mazowiecki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92
biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mińsk Mazowiecki i na południe od linii wyznaczonej
przez drogę biegnącą od wschodniej granicy miasta Mińsk Mazowiecki łączącą miejscowości Targówka, Budy
Barcząckie do wschodniej granicy gminy, część gminy Cegłów położona na południe od linii wyznaczonej przez
drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Wiciejów, Mienia, Cegłów i na zachód od linii
wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Cegłów, Skwarne i Podskwarne biegnącą do wschodniej granicy
gminy i części gminy Latowicz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej
granicy gminy przez miejscowość Stawek do skrzyżowania z drogą nr 802 i na południe od linii wyznaczonej
przez drogę nr 802 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy gminy w powiecie mińskim,
— gmina Kołbiel w powiecie otwockim,
— gminy Parysów i Pilawa w powiecie garwolińskim,
w województwie lubelskim:
— gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec,
Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na
wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do
południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,
— powiat miejski Chełm,
— gmina Siennica Różana część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę
nr 17 i część gminy Krasnystaw położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od
północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw w powiecie krasnostawskim,
— gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie
włodawskim,
— część gminy Cyców położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 82 i 838 części gminy Ludwin
położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 820 i część gminy Spiczyn położona na wschód od
linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim,
— gminy Jabłoń, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Parczew, Sosnowica, część gminy Siemień położona na wschód od
linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr 813 w powiecie
parczewskim,
— gminy Janów Podlaski, Kodeń, Sławatycze, Sosnówka, Tuczna i Wisznice w powiecie bialskim,
— gmina Ulan Majorat, część gminy wiejskiej Radzyń Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez
drogę biegnącą od północno-zachodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Brzostówiec i Radowiec do jej
przecięcia z granicą miasta Radzyń Podlaski, a następnie na zachód od linii stanowiącej granicę miasta Radzyń
Podlaski do jej przecięcia z drogą nr 19 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od
południowo zachodniej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski, część gminy Borki położona na
północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie radzyńskim,
— gminy Jeziorzany, Michów, Kock, Ostrów Lubelski, Serniki, Uścimów i część gminy Firlej położona na zachód od
linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie lubartowskim,
— gminy Adamów, Serokomla Wojcieszków, część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej
przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świątkowa do północnej granicy
miasta Łuków, a następnie na północ, zachód, południe i wschód od linii stanowiącej północną, zachodnią,
południową i wschodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 806 i na południe od linii
wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy
wiejskiej Łuków, część miasta Łuków położona na zachód i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 63
biegnącą od północnej granicy miasta Łuków do skrzyżowania z drogą nr 806 i na południe od linii
wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą do wschodniej granicy miasta Łuków, część gminy Stanin położona na
wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 807 i część gminy Krzywda położona na wschód od linii
wyznaczonej przez drogę biegnąca od północnej granicy gminy w kierunku południowym i łączącą miejscowości
Kożuchówka, Krzywda i Adamów w powiecie łukowskim;
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— gminy Horodło, Uchanie i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez
drogę nr 844 biegnącą od zachodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów do granicy miasta Hrubieszów oraz na
północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy miasta Hrubieszów do
wschodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,
— gmina Baranów w powiecie puławskim,
— gminy Nowodwór i Ułęż w powiecie ryckim,
w województwie podkarpackim:
— gminy Cieszanów, Lubaczów z miastem Lubaczów i część gminy Oleszyce położona na północ od linii
wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy przez miejscowość Borchów do skrzyżowania
z drogą nr 865 w miejscowości Oleszyce, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 865
biegnącą w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą biegnąca w kierunku północno-zachodnim
przez miejscowość Lubomierz – na północ od linii wyznaczonej przez tę drogę do skrzyżowania z drogą łączącą
miejscowości Uszkowce i Nowy Dzików – na wschód od tej drogi w powiecie lubaczowskim.
4. Rumunsko
Tieto oblasti v Rumunsku:
— župa Constanța,
— župa Satu Mare,
— župa Tulcea,
— župa Bacau,
— župa Bihor,
— župa Brăila,
— župa Buzău,
— župa Călărași.
— župa Galați,
— župa Ialomița,
— župa Salaj,
— župa Vaslui,
— župa Vrancea.
ČASŤ IV

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