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по здравоохранению
и безопасности пищевой продукции (DG SANTE) 

г-же Натали Шаз

Уважаемая госпожа Шаз,

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
свидетельствует Вам свое уважение и сообщает, что в связи с публикацией новой 
версии Имплементирующего Решения ЕС от 12 февраля 2021 года№ 2021/175 о 
внесении изменений в имплементирующее решение ЕС № 2014/709/EU co 2 
апреля 2021 года введеннме ранее временнме ограничения на поставки в 
Российскую Федерацию из Европейского союза живмх свиней, продуктов убоя 
свиней, свининм и продукции, содержащей свинину, змбрионов свиней и 
спермм хряков, за исключением видов продукции, прошедшую обработку по 
технологии, гарантирующей разрушение вируса АЧС в соответствии с 
положениями Глави 15.1 Кодекса здоровья наземнмх животньш МЗБ: готовой 
продукции из свининм; готовой продукции, содержащей в своем составе 
свинину или смрье животного происхождения (из свининм); смрья животного 
происхождения (из свининм), предназначенного для производства кормов для 
непродуктивнмх животнмх и пушнмх зверей, распространяются на 
неблагополучнме по африканской чуме свиней административнме территории 
стран-членов ЕС, указаннме в Приложении №1.

В связи с зтим, при поставках перечисленной продукции в Российскую 
Федерацию из стран ЕС, упомянутмх в Приложении №1 (неблагополучнмх по 
АЧС), в пункт 4.3 соответствующих ветеринарнмх сертификатов в отношении 
АЧС должна бмть внесена запись: «кроме административнмх территорий в 
соответствии с Приложением №1 к Указанию Россельхознадзора от 01.04.2021 
№ ФС-КС-7/8943» (соответствует Приложению №1 к настоящему письму).
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В случае поставок указанной продукции из стран ЕС, благополучнмх по 
упомянутому заболеванию, прикладьшать Приложение №1 к сопровождающему 
документу и делать соо гветствующую запись не требуется.

При поставках из неблагополучньгх по африканской чуме свиней 
административьплх территории стран-членов ЕС (перечисленнмх в Приложении 
№1) готовой продукции из свининьц готовой продукции, содержащей в своем 
составе свинину или снрье животното происхождения (из свининьО; сьфья 
животното происхождения (из свининь1), предназначенного для производства 
кормов для непродуктивнь1Х животних и пушнах зверей, прошедших обработку 
по технологии, гарантирующей разрушение вируса АЧС в соответствии с 
положениями Главь! 15.1 Кодекса здоровья наземнмх животньлх МЗБ, на 
которую не распространяются ограничения:
- в п. 4.7 ветеринарното сертификата на мяснью консервьц колбаси и другие 

видь! roTOBbix к употреблению мясннх продуктов, зкспортируеммх из 
Европейското союза в Российскую Федерацию;

- в п. 4.6 ветеринарното сертификата на зкспортируемую из Европейското 
союза в Российскую Федерацию готовую пищевую продукцию, содержащую 
сьфье животното происхождения;

- в п. 4.3.4 ветеринарното сертификата на зкспортируемое из Европейското 
союза в Евразийский зкономический союз непищевое сьфье животното 
происхождения, предназначенное для производства кормов для 
непродуктивнмх домашних животних и пушнмх зверей.

вместо строки про африканскую чуму свиней должна бь1ть внесена запись 
«Продукция прошла обработку по технологии, гарантирующей разрушение 
вируса африканской чуми свиней, в соответствии с Приложением №2». Зти 
записи могут бить внесень1 как от руки, так и печатним текстом, а также должнь1 

бь1ть заверень1 подписью и печатью ветеринарното врача, оформи вшего 
ветеринарньш сертификат.

К ветеринарному сертификату, сопровождающему каждую партию 
вьгшеперечисленной обработанной продукции из стран ЕС, упомянутмх в 
Приложении №1 (неблагополучньгх по АЧС), должно бьггь оформлено 
приложение согласно Приложению №2 к настоящему Письму.

Транзит живь1х свиней по территории неблагополучнь1х по АЧС стран ЕС 
(в соответствии с Приложением №1) возможен при одновременном вьшолнении 
следующих условий:

1. перевозка животних осуществляется в опломбированних транспортнь!х 
средствах;

2. транспортное средство обеспечивает защиту перевозимнх в нем 
животних от пьши и азрозолей, поступающих из внешней среди;

3. транспортное средство исключает вьшадение и распространение 
зкскрементов животиbix по дороге.
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До 15 апреля 2021 года разрешается ввоз свиноводческой продукции из ЕС 
в сопровождении ветеринарньлх сертификатов, оформленнмх в соответствии с 
указанием Россельхознадзора от 18.01.2021 № ФС-КС-7/701.

Примите, госпожа Шаз, уверения в моем глубоком к Вам уважении. 

Приложение: на 40 л.

Заместитель Руководителя
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СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 

ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)

Орликов пер., 1/11, Москва, 107996 
Для телеграмм: Москва 84 Россельхознадзор 
факс: (495) 607-51-11, тел.: (499) 975-43-47 

E-mail: info@fsvps.gov.ru 
https://www.fsvps.gov.ru
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Pyко вод и тел я м территор и ал ь н нх 
управлений Россельхознадзора 
(по списку)

Копия:
ФТС России

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
сообщает, что в связи с публикацией новой версии Имплементирующего 
Решения ЕС от 12 февраля 2021 года № 2021/175 о внесении изменений в 
имплемеитирующее решение ЕС № 2014/709/EU, co 2 апреля 2021 года 
введеннне ранее временнью ограничения на поставки в Российскую Федерацию 
из Европейското союза живмх свиней, продукгов убоя свиней, свининм и 
продукции, содержащей свинину, змбрионов свиней и сперма хряков, за 
исключением видов продукции, прошедшую обработку по технологии, 
гарантирующей разрушение вируса АЧС в соответствии с положениями Главь1 
15.1 Кодекса здоровья наземнь!х животних МЗБ: готовой продукции из 
свининьг; готовой продукции, содержащей в своем составе свинину или сь[рье 
животното происхождения (из свининм); сьгрья животното происхождения (из 
свиниHbi), предназначенного для производства кормов для непродуктивних 
животшлх и пушнмх зверей, распространяются на неблагополучние по 
африканской чу ме свиней ад м и н истрат и в н bí е территории стран-членов ЕС, 
указани bie в Приложении №1.

В связи с зтим, при поставках перечисленной продукции в Российскую 
Федерацию из стран ЕС, упомянутьгх в Приложении №1 (неблагополучнь1Х по 
АЧС), в пункт 4.3 соответствующих ветеринарнь!х сертификатов в отношении 
АЧС должна бьпь внесена запись: «кроме административньтх территорий в 
соответствии с Приложением №1 к Указанию Россельхознадзора от 
¿2/ Oh Я£7А-/ № ^ - КС - » (соответствует Приложению №1
к настоя щему письму).
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В случае поставок указанной продукции из стран ЕС, благополучпих по 
упомянутому заболеванию, прикладьпзать Приложение №1 к сопровождающему 
документу и делать соответствующую запись не требуется.

При поставках из неблагополучньгх по африканской чуме свиней 
административних территории стран-членов ЕС (перечисленнь1х в Приложении 
№1) готовой продукции из свинини; готовой продукции, содержащей в своем 
составе свинину или сирье животното происхождения (из свининь1); сирья 
животното происхождения (из свининьг), предназначенного для производства 
кормов для непродуктивнь1Х животних и пушнах зверей, прошедших обработку 
по технологии, гарантирующей разрушение вируса АЧС в соответствии с 
положениями Глави 15.1 Кодекса здоровья наземнмх животних МЗБ, на 
которую не распространяются ограничения:
- в п. 4.7 ветеринарното сертификата на мясние консерви, колбаси и другие 

види гогових к употреблению мясних продуктов, зкспортируемих из 
Европейското союза в Российскую Федерацию;

- в п. 4.6 ветеринарното сертификата на зкслортируемую из Европейското 
союза в Российскую Федерацию готовую пищевую продукцию, содержащую 
сь1рье животното происхождения;

- в п. 4.3.4 ветеринарното сертификата на зкспортируемое из Европейското 
союза в Евразийский зкономический союз непищевое сирье животното 
происхождения, предназначенное для производства кормов для 
непродуктивнмх домашних животних и пушиих зверей.

вместо строки про африканскую чуму свиней должна бить внесена запись 
«Продукция прошла обработку по технологии, гарантирующей разрушение 
вируса африканской чуми свиней, в соответствии с Приложением №2». Зти 
записи могут бить внесени как от руки, так и печатньш текстом, а также должни 
бить заверени подписью и печатью ветеринарното врача, оформившего 
ветеринарньш сертификат.

К ветеринарному сертификату, сопровождающему каждую партию 
вишеперечисленной обработанной продукции из стран ЕС, упомянутих в 
Приложении №1 (неблагополучних по АЧС), должно бить оформлено 
приложение согласно Приложению №2 к настоящему Письму.

Транзит живих свиней по территории неблагополучних по АЧС стран ЕС 
(в соответствии с Приложением №1) возможен при одновременном вьшолнении 
следующих условий:

1. перевозка животних осуществляется в опломбированних транспортних 
средствах;

2. транспортное средство обеспечивает защиту перевозимих в нем 
животних от пили и азрозолей, посгупающих из внешней среди;

3. транспортное средство исключаег випадение и распросгранение 
зкскрементов животних по дороге.

До 15 апреля 2021 года разрешается ввоз свиноводческой продукции из ЕС 
в сопровождении ветеринарньгх сертификатов, оформленних в соответствии с 
указанием Россельхознадзора от 18.01.2021 № ФС-КС-7/701.
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Указание Россельхознадзора от 18.01.2021 № ФС-КС-7/701 считать 
утратившим силу полностью.

Настоящую информацию примите к исполнению и доведите до сведения 
руководителей органов управления ветеринарией субъектов Российской 
Федерации, атакже веех заинтересованнмх организаций и лиц, осуществляющих 
внешнезкономическую деятел ьность.

Приложение: на 37 л.

Заместитель Руководителя К.А. Савенков

Ю.А. Мартиросова 
8 495 607 85 95



Приложение № 1 к письму 
Россельхознадзора

от ОМгАШ/ № ФР ~

PART I

1. Estonia
The following areas in Estonia:
— Hiiu maakond.

2. Hungary
Tlie following areas in Hungary:
—Békés megye 950950, 950960. 950970. 951950, 952050. 952750. 952850, 952950, 

953050. 953 150, 953650, 953660, 953750. 953850. 953960, 954250, 954260, 954350. 
954450, 954550, 954650, 954750. 954850, 954860, 954950, 955050, 955 I 50, 955250, 
955260. 955270. 955350, 955450, 955510. 955650. 955750, 955760, 955850, 955950, 
956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes 
területe,

—Bács-Kiskun megye 600150. 600850, 601550, 601650, 601660. 601750, 601850, 
601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek 
teljes területe,

— Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,
—Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250. 802220, 802260. 802310 és 802450 

kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
—Fejér megye 400150. 400250. 400351. 400352. 400450. 400550. 401150. 401250, 

401350, 402050, 402350, 402360. 402850. 402950. 403050. 403250, 403350, 403450, 
403550, 403650, 403750, 403950, 403960. 403970. 404570. 404650. 404750, 404850, 
404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950. 406050, 406150. 406550, 406650 
és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

—Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 
754450, 754550, 754560, 754570, 754650. 754750. 754950, 755050, 755150, 755250, 
755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

—Komárom-Esztergom megye 250150, 250250. 250350, 250450, 250460. 250550, 
250650. 250750. 250850, 250950, 251050. 251150. 251250. 251350, 251360, 251450, 
251550, 251650. 251750, 251850, 252150 és 252250, kódszámú vadgazdálkodási 
egységeinek teljes területe,

—Pest megye 571550. 572150, 572250, 572350, 572550. 572650, 572750. 572850, 
572950, 573150, 573250, 573260, 573350. 573360. 573450. 573850. 573950, 573960. 
574050, 574150. 574350, 574360, 574550. 574650, 574750, 574850, 574860. 574950, 
575050, 575150, 575250, 575350, 575550. 575650. 575750, 575850, 575950, 576050.
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576150, 576250, 576350. 576450. 576650. 576750. 576850, 576950. 577050. 577150, 
577350. 577450, 577650, 577850. 577950. 578050. 578150, 578250. 578350. 578360, 
578450, 578550. 578560, 578650, 578850. 578950. 579050, 579150, 579250, 579350, 
579450, 579460, 579550. 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú 
vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

3. Latvia
The following areas in Latvia:
— Pāvilostas novada Vērgales pagasts,
—Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36. P4 un P5, Acones ielas, 

Daugui upes ielas un Daugui upītes.
— Grobiņas novads,
— Rucavas novada Dunikas pagasts.

4. Lithuania
The following areas in Lithuania:
—Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų. Dovilų, Gargždų. Priekulės. Vėžaičių, 

Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos.
Palangos miesto savivaldybė.

5. Poland
The following areas in Poland: 
w województwie warmińsko-mazurskim: 
gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim.
gminy Janowiec Kościelny, Janowo i część gminy Kozłowo położona na południe od linii 
wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie nidzickim,
gminy iłowo - Osada, Lidzbark, Płośnica, Rybno, miasto Działdowo, część gminy wiejskiej 
Działdowo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejowe biegnące od wschodniej 
do zachodniej granicy gminy w powiecie działdowskim,
gminy Kisielice, Susz, miasto Iław-a i część gminy wiejskiej Iława położona na na zachód od linii 
wyznaczonej przez drogę nr 521 biegnącą od zachodniej granicy gminy do zachodniej granicy miasta 
Iława oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od południowej granicy gminy 
miasta Iława przez miejscowość Katarzynki do południowej granicy gminy w powiecie iławskim,

powiat nowomiejski.
w województwie podlaskim:
gminy Wysokie Mazowieckie z. miastem Wysokie Mazowieckie. Czyżew i część gminy Kulesze 
Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię koleją w powiecie 
wysokom azow i eck i m,
gminy Miastkowo. Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,
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gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na 
południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim.
w województwie mazowieckim:
powiat ostrołęcki,
powiat miejski Ostrołęka,
gminy Bielsk. Brudzeń Duży, Drobin. Gąbin. Łąck. Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno i Stara 
Biała w powiecie płockim,
powiat miejski Płock,
powiat sierpecki,

powiat żuromiński,
gminy Andrzejewo. Brok. Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Ostrów Mazowiecka z 
miastem Ostrów Mazowiecka, część gminy Małkinia Górna położona na północ od rzeki Brok w 
powiecie ostrowskim,
gminy Dzierzgowo. Lipowiec Kościelny, miasto Mława, Radzanów. Szreńsk, Szydłowo i Wieczfnia 
Kościelna, w powiecie mławskim.
powiat przasnyski,
powiat makowski,
gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej 
przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
gminy wyszkowski,
gminy Jadów, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,
gminy Korytnica. Liw, Lochów. Miedzna. Sadowne. Stoczek i miasto Węgrów w powiecie 
węgrowskim,
gminy Kowala. Wierzbica, część gminy Wolanów położona na południe od linii wyznaczonej przez 
drogę nr 12 w powiecie radomskim,
pow iat miejski Radom,
gminy Jastrząb, Mirów, Orońsko w powiecie szydłowieckim, 

powiat gostyniński, 
w województwie podkarpackim:
gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim.
gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły. Żurawica, Przemyśl w powiecie przemyskim, 
powiat miejski Przemyśl,
gminy Gać. Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy Zarzecze położona na południe od linii 
wyznaczonej przez rzekę Mleczka w pow iecie przeworskim,

powiat łańcucki,
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gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe 
od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim.
gminy Dzikowiec. Kolbuszowa, Niwiska i Raniżów w powiecie kolbuszowskim.

gminy Borowa. Czermin. Gawłuszowice, Mielec z miastem Mielec, Padew Narodowa, Przecław, 
Tuszów Narodowy w powiecie mieleckim.
w województwie świętokrzyskim:

powiat opatowski,
powiat sandomierski.
gminy Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek. Połaniec, Rytwiany i Staszów w pow iecie staszowskim,
gminy Bliżyn. Skarżysko — Kamienna, Suchedniów i Skarżysko Kościelne w powiecie skarżyskim.
gmina Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz. 
na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy 
gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej 
granicy gminy oraz na północ od drogi nr 42 i część gminy Mirzec położona na zachód od linii 
wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów' 
Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku 
północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,
powiat ostrowiecki,
gminy Fałków. Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, część gminy Końskie położona na zachód 
od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na południe od linii kolejowej w powiecie 
koneckim.
gminy Mniów i Zagnańsk w powiecie kieleckim, 
w województwie łódzkim:
gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej 
Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta 
Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od 
granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,
gminy Cielądz. Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,
gminy Bolimów. Głuchów, Godzianów. Lipce Reymontowskie. Maków, Nowy Kawęczyn, 
Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,
powiat miejski Skierniewice,
gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,
gminy Czerniewice, Inowłódz. Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem Tomaszów 
Mazowiecki i Żelechlinek w powiecie tomaszowskim.
gmina Aleksandrów w powiecie piotrkowskim.
w województwie pomorskim:
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gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na 
południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy 
do skrzyżowania z drogą nr 7. następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy 
w powiecie nowodworskim.
gminy Lichnowy. Miłoradz. Nowy Staw. Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim. 
gminy Mikołajki Pomorskie, Stary l arg i Sztum w powiecie sztumskim, 
powiat gdański,
Miasto Gdańsk, 
powiat tczewski, 
powiat kwidzyński, 
w' województwie lubuskim:
gminy Przytoczna, Pszczew. Skwierzyna i część gminy Trzciel położona na północ od linii 
wyznaczonej przez drogę nr 92 w powiecie międzyrzeckim.
gminy Lubniewice i Krzeszyce w powiecie sulęcińskim.
gminy Bogdaniec, Deszczno, Lubiszyn i część gminy Witnica położona na północny - wschód od 
drogi biegnącej od zachodniej granicy gminy od miejscowości Krześnica. przez miejscowości 
Kamień Wielki - Mościce -Witnica - Kłopotowo do południowej granicy gminy w powiecie 
gorzowskim,
w województw ie dolnośląskim:
gminy Bolesławiec z miastem Bolesławiec. Gromadka i Osiecznica w powiecie bolesławieckim, 
gmina Węgliniec w powiecie zgorzeleckim,
gmina Chocianów i część gminy Przemków położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę 
nr 12 w powiecie polkowickim,
gmina Góra , Wąsosz, część gminy Niechlów położona na północny - wschód od linii wyznaczonej 
przez rzekę Barycz i część gminy Jemielno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 
323 w powiecie górowskim.
gmina Wińsko w powiecie wołowskim,
gminy Ścinawa i Lubin z miastem Lubin w powiecie lubińskim, 
w województwie wielkopolskim:
gminy Krzemieniewo, Rydzyna, część gminy Święciechowa położona na południe od linii 
wyznaczonej przez drogę nr I2w pow iecie leszczyńskim,
część gminy Kwilcz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 24, część gminy 
Międzychód położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 24 w powiecie 
międzychodzkim.
gminy Lwówek, Kuślin. Opalenica, część gminy Miedzichowo położona na północ od linii 
wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy Nowy Tomyśl położona na wschód od linii wyznaczonej 
przez drogę nr 305 w powiecie nowotomyskim.
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gminy Granowo, Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii 
wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,
gmina Czempiń, miasto Kościan, część gminy wiejskiej Kościan położona na północny - zachód od 
linii wyznaczonej przez drogę nr 5 oraz na wschód od linii wyznaczonej przez kanał Obry. część 
gminy Krzywiń położona na wschód od linii wyznaczonej przez kanał Obry w powiecie kościańskim,
powiat miejski Poznań,
gminy Buk. Dopiewo, Komorniki. Tarnowo Podgórne. Stęszew. Swarzędz, Pobiedziska, Czerwonak, 
Mosina, miasto Luboń, miasto Puszczykowo i część gminy Kórnik położona na zachód od linii 
wyznaczonych przez drogi: nr SI 1 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 
434 i drogę nr 434 biegnącą od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy, część gminy 
Rokietnica położona na południowy zachód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy 
w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz oraz część 
gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej 
granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim.
gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie 
gnieźnieńskim,
gminy Lubasz, Czarnków z miastem Czarnków, część gminy Połajewo na położona na północ od 
drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. 
Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Wieleń położona na południe 
od linii kolejowej biegnącej od wschodniej granicy gminy przez miasto Wieleń i miejscowość 
Herburtowo do zachodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,
gminy Duszniki. Kaźmierz. Pniewy. Ostroróg, Wronki, miasto Szamotuły i część gminy Szamotuły 
położona na zachód od zachodniej granicy miasta Szamotuły i na południe od linii kolejowej 
biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły, do południowo-wschodniej granicy gminy oraz 
część gminy Obrzycko położona na zachód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, 
Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na zachód od drogi 
przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim.
gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,
gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,
gmina Dobrzyca i część gminy Gizałki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 
w powiecie pleszewskim,
gmina Zagórów· w powiecie słupeckim.
gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim,
gminy Kotlin. Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi 
nr SI ł i 15 w powiecie jarocińskim,
gmina Rozdrażew, część gminy Koźmin Wielkopolski położona na wschód od linii wyznaczonej 
przez drogę nr 15, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 
15 oraz na wschód od granic miasta Krotoszyn w powiecie krotoszyńskim,
gminy Nowe Skalmierzyce, Raszków, Ostrów Wielkopolski z miastem Ostrów Wielkopolski w 
powiecie ostrowskim.
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powiat miejski Kalisz.
gminy Ceków - Kolonia, Godziesze Wielkie. Koźminek, Lisków. Mycielin. Opatówek. Szczytniki 
w powiecie kaliskim,
gmina Malanów i część gminy Tuliszków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 
72 w powiecie tureckim,
gminy Rychwał, Rzgów, część gminy Grodziec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 
nr 443, część gminy Stare Miasto położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę nr A2 
w powiecie konińskim,
w województwie zachodniopomorskim:
część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od 
zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na 
wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości 
Cychry. następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ 
od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy 
w powiecie myśliborskim,
gminy Chojna. Trzcińsko - Zdrój oraz część gminy Cedynia położona na północ od linii wyznaczonej 
przez drogę nr 124 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miasta Cedynia, a następnie na północ 
od linii wyznaczonej przez drogę nr 125 biegnącą od miasta Cedynia do wschodniej granicy gminy 
w powiecie gryfińskim.

6. Slovakia
The following areas in Slovakia:
—the whole district of Vranov nad Topľou, except municipalities included in part 11.
— the whole district of Humenné,
— the whole district of Snina,

the whole district of Medzilaborce
— the whole district of Stropkov
— the whole district of Svidník, except municipalities included in part II,
—the whole district of Stará Ľubovňa, except municipalities included in part II,
— the whole district of whole Kežmarok,
— the whole district of Poprad.
—in the district of Rožňava, the whole municipalities of Dobšiná,Vlachovo, GoČovo, 

Kobeliarovo, Markuška. Koceľovce, Vyšná Slaná Rejdová, Čierna Lehota, Slavošovce, 
Rochovce. Brdárka, Mankóvá. Slavoška, Dedinky. Stratená,

— in the district of Michalovce, the whole municipality of Strážske,
—in the district of Rimavská Sobota the whole municipalities of Jesenské, Ož.ďany. S utor, 

Rimavské Janovce, Belin. Pavlovce, Gortva, Bizovo, Čenice, llodejovec. Blhovce,
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Hođejov, Cierny Potok. Gemcrček. Konrádovce. Dolné Zahorany, Uusina , Rimavská
Sobola, Hajnáčka, Stará Bašta, Nová Bašta, Večelkov, Studená , Tachty,

— the whole district of Lučenec, except municipalities included in part II.
— the whole district of Veľký Křtíš, except municipalities included in part II.
— in the district of Zvolen, the whole municipality of Lešť.
— the whole district of Detva, 

the whole district of Brezno

7. Greece
The following areas in Greece:

—in the regional unit of Drama:
—the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of 

lavadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),
— the municipal department of Paranesli (in Paranesti municipality),
—the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani 

municipality),
—the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos. Volakas. 

Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia. Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, 
Perithorio. Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality).

—in the regional unit ofXanthi:
—the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto 

and Neochori (in Xanthi municipality),
—the community departments of Satres. Thermes, Kotyli. and the municipal departments of Myki, 

Fchinos and Oraio and (in Myki municipality),
—the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira 

municipality),
—in the regional unit of Rodopi:

—the municipal departments of Komotini, Anthochorio. Gratini, Thrylorio, Kalhas. Karydia. 
Kikidio, Kosmio. Pandrosos, Aigeiros, Kallisti. Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in 
Komotini municipality),

—the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra. Ano Drošini, Aratos 
and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

—the municipal departments of lasmos. Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the 
community department of Amaxades (in lasmos municipality).

— the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sápon municipality).
—in the regional unit ofEvros:
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—the municipal departments of Kyriaki, Mandra. Mavrokklisi, Mikro Dereio. Protokklisi, Roussa. 
Goniko. Gėriko, Sidirochori, Mégalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petroleros (in Soufli 
municipality),

—the municipal departments of Dikaia, Arzos. Elaia. Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, 
Pentalofos. Pctrota, Plati. Ptelca, Kyprinos, Zoni. Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili. 
Kastanies, Rizia, Sterna. Ampelakia, Valtos. Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in 
Orestiada municipality).

—the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti. Koufovouno, Kiani. Mani, 
Sitochori, Alepochori, Asproneri. Metaxades, Vrysika, Doksa. Elafoxori. Ladi, Paliouri and 
Poimeniko (in Didymoteixo municipality).

—in the regional unit of Serres:
—the municipal departments of Kerkini. Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia. Petriisi, 

Akritochori, Vyroncia. Gonimo, Mandraki. Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia. Katw Poroia. 
Sidirokastro, Vamvakophyto. Promahonas. Kamaroto. Strymonochori, Charopo, Kastanousi 
and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnopliyto (in 
Sintiki municipality),

—the municipal departments of Serres. Elaionas and Oinoussa and the community departments of 
Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),

—the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia. Valtero. Karperi, Koimisi, Lithotopos. 
Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

8. Germany
The following areas in Germany:
B undes 1 and B ran denburg :
Landkreis Dahme-Spreewald:
Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk.
Gemeinde Byhleguhre-Byhlcn,
Gemeinde Märkische Heide, mit den Gemarkungen All Schadow, Neu Schadow, Pretschen, 
Plattkow, Wittmannsdorf. Schuhlen-Wiese, Bückchen, Kuschkow, Gröditsch, Groß Leuthen, 
Leibchel, Glietz, Groß Leine, Dollgen, Krugau. Dürrenhofe, Biebersdorf und Klein Leine,

Gemeinde Neu Zauche,
Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Gulden. Moehow und Sicgadel. 
Gemeinde Spreewaldheide,
Gemeinde Straupitz,
Landkreis Märkisch-Oderland:
Gemeinde Neuhardenberg,
Gemeinde Gusow-Platkow mit der Gemarkung Blanke Heide.
Gemeinde Lietzen,
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Gemeinde Falkenhagen (Mark),

Gemeinde Zeschdorf.
Gemeinde Trepi in,
Gemeinde Febus mit den Gemarkungen Wüste-Kunersdorf, Wulkow bei Booßen, Schönfließ. 
Gemeinde Fichtenhöhe - westlich der B 167,

Gemeinde Lindendorf- westlich der B 167,
Gemeinde Vierlinden - westlich der B 167.
Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Münchehofe, Hennersdorf, Obersdorf. Trebnitz und 
Jahnsfelde,
Gemeinde Neulewin,
Gemeinde Bliesdorf,
Gemeinde Neutrebbin.
Gemeinde Märkische 1 lohe mit den Gemarkungen Batzlow und Ringenwalde.
Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Altwriezen. Beauregard, Eichwerder und Jäckelsbruch. 
Gemeinde Oderaue mit den Gemarkungen Altwustrow. Neuwustrow und Zäckericker l oose. 

Landkreis Oder-Spree:
Gemeinde Storkow (Mark),

Gemeinde Wendisch Rietz.
Gemeinde Reichenwalde,
Gemeinde Diensdorf-Radlow,
Gemeinde Bad Saarow,
Gemeinde Rietz-Neuendorf mit den Gemarkungen Buckow. Glienicke, Behrensdorf, Ahrensdorf, 
I lerzberg. Görzig. Pfaffendorf, Sauen, Wilmersdorf (G), Neubrück. Drahendorf, Alt Golm,
Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Briescht, Kossenblatt, Werder, Görsdorf (B), Giesendorf, 
Wulfersdorf, Falkenberg (T). Lindenberg.
Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Demnitz, Steinhöfel, Hasenfclde. Ahrensdorf, 
1 leinersdorf. Tempelberg,
Gemeinde Langewahl,
Gemeinde Berkenbrück,
Gemeinde Briesen (Mark),
Gemeinde Jacobsdorf,
Landkreis Spree-Neiße:
Gemeinde Jänschwalde,
Gemeinde Peitz,
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Gemeinde Tauer,
Gemeinde Turnow-Preilack,
Gemeinde Drachhausen.
Gemeinde Schmogrow-Fehrow,
Gemeinde Drehnow,
Gemeinde Guben mit der Gemarkung Schlagsdorf,
Gemeinde Schenkendöbern mit den Gemarkungen Grabko, Kerkwitz, Groß Gastrose,
Gemeinde Teichland,
Gemeinde Dissen-Striesow,
Gemeinde Heinersbrück,
Gemeinde Briesen.
Gemeinde Forst,
Gemeinde Wiesengrund,
Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf.
Gemeinde Neiße-Malxetal,
Gemeinde Jämlitz-Klein Düben.
Gemeinde Tschernitz,
Gemeinde Döbern.
Gemeinde Felixsee,
Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Lieskau, Schönheide. Graustein, Türkendorf, Groß 
Luja. Wadelsdorf, Hornow.
Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kathlow. Haasow,
Stadt Cottbus mit den Gemarkungen Dissenchen, Döbbrick, Merzdorf. Saspow. Schmellwitz. Sielow, 
Willmersdorf,
kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder).
Bundesland Sachsen:
Landkreis Görlitz:
Landkreis Görlitz nördlich der Bundesautobahn 4 sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes.

PART II

1. Bulgaria
The following areas in Bulgaria:
— the whole region of Haškovo,
— the whole region of Yambol,
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— the whole region of Stara Zagora,
— the whole region ofPernik,
— the whole region of Kyustendil,
— the whole region of Plovdiv.
— the whole region of Pazardzhik,
— the whole region of Smoly an,
— the whole region of Burgas excluding the areas in Part III.

2. Estonia
The following areas in Estonia:
— Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

3. Hungary'
The following areas in Hungary:
—Békés megye 950150, 950250. 950350, 950450, 950550, 950650. 950660, 950750, 

950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260. 951350. 951450, 951460, 951550. 
951650, 951750. 952 150, 952250, 952350, 952450. 952550. 952650, 953250, 953260, 
953270. 953350. 953450. 953550. 953560, 953950, 954050. 954060, 954150, 956250, 
956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek 
teljes területe,

—Borsod-Λbaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
—Fejér megye 403150. 403160. 403260. 404250, 404550, 404560, 405450. 405550, 

405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
—Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
— Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
—Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250. 750550. 750650, 750750. 750850, 750970, 

750980, 751050, 751150. 75Ì 160. 751250. 751260. 751350, 751360, 751450. 751460, 
751470, 75 1550, 751650, 751750. 751850, 751950. 752150. 752250, 752350, 752450, 
752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 
753250, 753310, 753450. 753550. 753650. 753660. 753750. 753850, 753950, 753960, 
754050, 754150, 754250. 754360, 754370, 754850, 755550. 755650 és 755750 
kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

—Komárom-Esztcrgom megye: 251950. 252050, 252350. 252450, 252460, 252550, 
252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 
253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

— Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.
—Pest megye 570150. 570250, 570350, 570450, 570550. 570650. 570750. 570850, 

570950, 571050. 571150, 571250, 571350. 571650. 571750. 571760, 571850, 571950,
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572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú 
vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

—Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes 
területe.

4. Latvia
The following areas in Latvia:
— Ādažu novads,
—Aizputes novada Aizputes, Cīravas un Lažas pagasts, Kalvenes pagasta daļa uz 

rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9. uz dienvidiem no autoceļa A9, 
uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, 
Pil5. PI17, VI296, Aizputes pilsēta,

— Aglonas novads.

Aizkraukles novads,
— Aknīstes novads,
— Alojas novads,
— Alsungas novads,

— Alūksnes novads,
— Amatas novads,
— Apes novads.
— Auces novads.
— Babītes novads.
— Baldones novads.
— Baltinavas novads,
— Balvu novads.
— Bauskas novads,
— Beverīnas novads,

— Brocēnu novads,
— Burtnieku novads,
— Carnikavas novads,
— Cēsu novads
— Cesvaines novads,
— Ciblas novads,
— Dagdas novads.
— Daugavpils novads.
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Dobeles novads,
Dundagas novads,

Durbes 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 novads,

Kandavas novads,
Kārsavas novads,

Ķeguma novads,
Ķekavas novads,
Kocēnu novads,

Kokneses novads,
Krāslavas novads,
Krimuldas novads,

Krustpils novads.
Kuldīgas novada. Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa VI296, Padures, 
Rumbas, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču, Ēdoles, Ivandes, «urinales, Turlavas, 
Gudenieku un Snēpeles pagasts, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,
Līgatnes novads,
Limbažu novads,
Līvānu novads,

Lubānas novads,
Ludzas novads.
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Madonas novads,
Mālpils novads,

Mārupes novads,
Mazsalacas novads,
Mērsraga novads,
Naukšēnu novads.

Neretas novads,
Ogres novads.

Olaines novads,
Ozolnieku novads.
Pārgaujas novads,

Pāvilostas novada Sakas pagasts, Pāvilostas pilsēta. 
Pļaviņu novads,
Preiļu novads,

Priekulės novads,
Priekuļu novads,

Raunas novads, 
republikas pilsēta Daugavpils, 
republikas pilsēta Jelgava, 
republikas pilsēta Jēkabpils, 
republikas pilsēta Jūrmala, 
republikas pilsēta Rēzekne, 
republikas pilsēta Valmiera.

Rēzeknes novads.
Riebiņu novads,

Rojas novads,
Ropažu novads,
Rugāju novads.

Rundāles novads,
Rūjienas novads.

Salacgrīvas novads,
Salas novads.

Salaspils novads,
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— Saldus novads,
— Saulkrastu novads.
— Sējas novads.
— Siguldas novads,
— Skrīveru novads,
—Skrundas novada Raņķu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa VI272 līdz robežai ar 

Ventas upi. Skrundas pagasta daļa no Skrundas uz ziemeļiem no autoceļa A9 un 
austrumiem no Ventas upes.

— Smiltenes novads,

—Slopinu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5. Acones 
ielas, Daugulupes ielas un Dauguļupītes.

— Strenču novads,
— Talsu novads,
— Tērvetes novads,

— Tukuma novads.
—Vaiņodes novada Vaiņodes pagasts un Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem autoceļa 

P116. P106,
Valkas novads,

— Varakļān u novads,
— Vārkavas novads,
— Vecpiebalgas novads.
— Vecumnieku novads,
— Ventspils novads,
— Viesītes novads,
— Viļakas novads,
— Viļānu novads.
— Zilupes novads.

5. Lithuania
The following areas in Lithuania:
— Alytaus miesto savivaldybė,
— Alytaus rajono savivaldybė,
— Anykščių rajono savivaldybė,
— Akmenės rajono savivaldybė,
— Birštono savivaldybė.
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— Biržų miesto savivaldybė,
— Biržų rajono savivaldybė.
— Druskininkų savivaldybė.
— Elektrėnų savivaldybė,
— Ignalinos rajono savivaldybė.
— Jonavos rajono savivaldybė,
— Joniškio rajono savivaldybė,
—Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Girdžių. Jurbarko miesto, Jurbarku, Raudonės, 

Šimkaičių, Skirsnemunės, Smalininkų, Veliuonos ir Viešvilės seniūnijos,

— Kaišiadorių rajono savivaldybė,
— Kalvarijos savivaldybė.

Kauno miesto savivaldybė,
—Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų. Batniavos. Ežerėlio, Domeikavos, 

Garliavos. Garliavos apylinkių. Karmėlavos. Kulautuvos, Lapių. Linksmakalnio, 
Neveronių, Raudondvario, Ringaudų. Rokų, Samylų, Taurakiemio. Vandžiogalos. 
Užliedžių. Vilkijos, ir Zapyškio seniūnijos. Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Al, 
ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis j vakarus nuo kelio Nr. 1907.

— Kazlų rūdos savivaldybė,
— Kelmės rajono savivaldybė,
—Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos. Gudžiūnų, Kėdainių miesto, Krakių, 

Pelėdnagių, Surviliškio. Šėtos, Truskavos, Vilainių ir Josvainių seniūnijos dalis j šiaurę 
ir rytus nuo kelio Nr. 229 ir Nr. 2032,

—Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos,

— Kupiškio rajono savivaldybė,
Kretingos rajono savivaldybė,

— Lazdijų rajono savivaldybė,

— Marijampolės savivaldybė,
— Mažeikių rajono savivaldybė,
— Molėtų rajono savivaldybė,
— Pagėgių savivaldybė.
— Pakruojo rajono savivaldybė,
— Panevėžio rajono savivaldybė,
— Panevėžio miesto savivaldybė,
— Pasvalio rajono savivaldybė,
— Radviliškio rajono savivaldybė,
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Rietavo savivaldybė,

— Prienų rajono savivaldybė,
—Plungės rajono savivaldybė: Žlibinų, Stalgėnų. Nausodžio. Plungės miesto, Šateikių ir 

Kulių seniūnijos,
—Raseinių rajono savivaldybė: Betygalos, Girkalnio. Kalnujų. Nemakščių. Pagojukų, 

Paliepių. Raseinių miesto. Raseinių. Šiluvos, Viduklės seniūnijos,

— Rokiškio rajono savivaldybė,
—Skuodo rajono savivaldybės: Aleksandrijos, Ylakių, Lenkimų, Mosėdžio, Skuodo ir 

Skuodo miesto seniūnijos,
— Šakių rajono savivaldybė,
— Šalčininkų rajono savivaldybė,
— Šiaulių miesto savivaldybė,

— Šiaulių rajono savivaldybė,
— Šilutės rajono savivaldybė,
— Širvintų rajono savivaldybė,
— Šilalės rajono savivaldybė,
— Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,
— Telšių rajono savivaldybė.

Trakų rajono savivaldybė,
— Ukmergės rajono savivaldybė,
— I Henos rajono savivaldybė,
— Varėnos rajono savivaldybė,
— Vilniaus miesto savivaldybė,
— Vilniaus rajono savivaldybė,
— Vilkaviškio rajono savivaldybė,
— Visagino savivaldybė,
— Zarasų rajono savivaldybė.

6. Poland
The following areas in Poland: 
w województwie warmińsko-mazurskim:
gminy Kalinowo. Stare Juchy. Prostki oraz gmina wiejska Elk w powiecie ełckim, 

powiat elbląski, 
powiat miejski Elbląg.
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powiat gołdapski, 
powiat piski.

gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie i Sępopol w powiecie bartoszyckim.
gminy Biskupiec, Kolno, część gminy Olsztynek położona na południe od linii wyznaczonej przez 
drogę nr S51 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Ameryka oraz na zachód od 
linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą S51 do północnej granicy gminy, 
łączącej miejscowości Mańki — Mycyny - Ameryka w' powiecie olsztyńskim.
gminy Dąbrówno, Grunwald, część gminy Małdyty położona na zachód od linii wyznaczonej przez 
drogę nr S7, część gminy Miłomłyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7. 
część gminy wiejskiej Ostróda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 oraz na 
południe od drogi nr 16. część miasta Ostróda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 
nr S7 w powiecie ostródzkim,
powiat giżycki,
powiat braniewski,
powiat kętrzyński.

gminy Lubomino i Orneta w powiecie lidzbarskim,
gmina Nidzica i część gminy Kozłowo położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową 
w- powiecie nidzickim,
gminy Dźwierzuty. Jedwabno, Pasym, Szczytno i miasto Szczytno i Świętajno w powiecie 
szczycieńskim.
powiat mrągowski,

gminy Lubawa, miasto Lubawa. Zalewo i część gminy wiejskiej Iława położona na wschód od linii 
wyznaczonej przez drogę nr 521 biegnącą od zachodniej granicy gminy do zachodniej granicy miasta 
Iława oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od południowej granicy gminy 
miasta Iława przez miejscowość Katarzynki do południowej granicy gminy w powiecie iławskim.
powiat węgorzewski,

część gminy wiejskiej Działdowo położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejowe 
biegnące od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie działdowskim,
w województwie podlaskim:
powiat bielski,
powiat grajewski,
powiat moniecki.
powiat sejneński,
gminy Lomža, Piątnica, Jedwabne. Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim, 
powiat miejski Łomża, 
powiat siemiatycki. 
powiat hajnow'ski.
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gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobyłin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część 
gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie 
wysokomazowi eck im,

gmina Rutki i część gminy Kołaki Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię 
kolejową w powiecie zambrowskim.
powiat kolneński z miastem Kolno.
powiat białostocki,
gminy Filipów, Jeleniewo, Przerosi. Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki, Szypliszki Wiżajny oraz część 
gminy Bakałarzewo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 653 biegnącej od 
zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą 1122B oraz na wschód od linii wyznaczonej przez 
drogę nr 1122B biegnącą od drogi 653 w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą 1 124B i 
następnie na północny - wschód od drogi nr 1 124B biegnącej od skrzyżowania z drogą 1122B do 
granicy z gminą Raczki w powiecie suwalskim,
powiat miejski Suwałki,
powiat augustowski,
powiat sokolski,
powiat miejski Białystok,
w województwie mazowieckim:

powiat siedlecki,
powiat miejski Siedlce,
gminy Bielany, Ceranów. Jabłonna Lacka. Kosów ł.acki. Repki, Sabnie. Sterdyń i gmina wiejska 
Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,
gminy Grębków' i Wierzbno w powiecie węgrowskim,
powiat łosicki,
powiat ciechanowski,
powiat sochaczewski,
gminy Policzna, Przyłęk. Tczów i Zwoleń w powiecie zwoleńskim, 
powiat kozienicki,
gminy Chotcza i Solec nad Wisłą w powiecie lipskim,
gminy Gózd, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko, Pionki z miastem Pionki, Skaryszew, Jedlińsk, Przytyk. 
Zakrzew, część gminy Iłża położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9, część gminy 
Wolanów położona na północ od drogi nr 12 w powiecie radomskim,
gminy Bodzanów, Bulkowo. Staroźreby, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim, 

pow'iat nowodworski, 

powiat płoński.
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gminy Pokrzywnica. Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez 
drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
gminy Dębówka, Klembów, Poświętne. Radzymin, Wołomin, miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto 
Ząbki, miasto Zielonka w powiecie wołomińskim.
gminy Borowic, Garwolin z miastem Garwolin. Miastków Kościelny. Parysów, Pilawa, część gminy 
Wilga położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy 
gminy do ujścia do rzeki Wisły, część gminy Górzno położona na północ od linii wyznaczonej przez 
drogę łączącą miejscowości Łąki i Górzno biegnącą od wschodniej granicy gminy, następnie od 
miejscowości Górzno na północ od drogi nr 1328 W biegnącej do drogi nr 17, a następnie na północ 
od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od drogi nr 17 do zachodniej granicy gminy przez 
miejscowości Józefów i Kobyla Wola w powiecie garwolińskim,
gminy Boguty - Pianki. Zaręby Kościelne. Nur i część gminy Małkinia Górna położona na południe 
od rzeki Brok w powiecie ostrowskim.
gminy Stupsk. Wiśniewo i Strzegowo w powiecie mławskim.
gminy Chlewiska i Szydłowiec w powiecie szydłowieckim.
powiat miński,
powiat otwocki,
powiat warszawski zachodni.

powiat legionowski,
powiat piaseczyński.
powiat pruszkowski,
powiat grójecki,
powiat grodziski,
powiat żyrardowski,
powiat białobrzeski,
powiat przysuski,

powiat miejski Warszawa.
w województwie lubelskim:

pow'iat bialski,
powiat miejski Biała Podlaska.
gminy Batorz, Godziszów. Janów Lubelski, Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim,
gminy Janowiec. Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy z miastem 
Puławy. Wąwolnica i Żyrzyn w powiecie puławskim,
gminy Nowodwór, miasto Dęblin i część gminy Ryki położona na południe od linii wyznaczonej 
przez linię kolejową powiecie ryckim.



22

gminy Adamów, Krzywda, Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, 
Trzebieszów, Stanin, Wojcieszków, gmina wiejska Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,
powiat lubelski,
powiat miejski Lublin,

gminy Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Serniki i Uścimów w powiecie lubartowskim, 
powiat łęczyński, 
powiat świdnicki,

gminy Fajsławice, Gorzków, Izbica. Krasnystaw z miastem Krasnystaw', Kraśniczyn, Łopiennik 
Górny, Siennica Różana i część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez 
drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim.
gminy Chełm, Ruda-Huta. Sawin, Rejowiec. Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, 
Siedliszcze, Wierzbica, część gminy Dorohusk położona na północ od linii wyznaczonej przez linię 
kolejową, część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 1839L, 
część gminy Leśniowice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 1839L w powiecie 
chełmskim,
powiat miejski Chełm,
powiat kraśnicki,
pow'iat opolski.
powiat parczewski,

powiat wlodawski,
powiat radzyński,
w województwie podkarpackim: 
powiat stalowowolski,
gminy Oleszyce, Lubaczów z miastem Lubaczów, Wielkie Oczy w powiecie lubaczowskim,

część gminy Kamień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, część gminy 
Sokołów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie 
rzeszowskim,
gminy Cmolas i Majdan Królewski w powiecie kolbuszowskim,
gminy Grodzisko Dolne, część gminy wiejskiej Leżajsk położona na południe od miasta Leżajsk oraz 
na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę San, w powiecie leżajskim,
gmina Jarocin, część gminy Harasiuki położona na północ od linii wyznaczona przez drogę nr 1048 
R, część gminy Ulanów położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Tanew, część gminy 
Nisko położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 oraz na północ od linii wyznaczonej 
przez linię kolejową biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 19, część 
gminy Jeżowe położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie niżańskim,

powiat tarnobrzeski.
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część gminy wiejskiej Przeworsk położona na zachód od miasta Przeworsk i na zachód od linii 
wyznaczonej przez autostradę Л4 biegnącą od granicy z gminą Tryńcza do granicy miasta Przeworsk, 
część gminy Zarzecze położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1594R biegnącą od 
północnej granicy gminy do miejscowości Zarzecze oraz na południe od linii wyznaczonej przez 
drogi nr 1617R oraz I619R biegnącą do południowej granicy gminy oraz na północ od linii 
wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim.
w województwie pomorskim:
gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim, 
gmina Stare Pole w powiecie malborskim,
gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny - wschód od linii 
wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 
7. następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim.
w województwie świętokrzyskim:

gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w 
powiecie opatowskim,
część gminy Brody położona na zachód od linii kolejowej biegnącej od miejscowości Mareille i od 
północnej granicy gminy przez miejscowości Klepacze i Karczma Kunowska do południowej granicy 
gminy oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 i na północny - wschód od linii 
wyznaczonej przez drogę nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w 
miejscowości Lipie oraz przez drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy 
i część gminy Mirzec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od 
południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T 
biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w 
powiecie starachowickim.

gmina Gowarczów, część gminy Końskie położona na wschód od linii kolejowej, część gminy 
Stąporków położona na północ od linii kolejowej w powiecie koneckim,
w województwie lubuskim:
powiat wschowski,

gmina Kostrzyn nad Odrą i część gminy Witnica położona na południowy zachód od drogi biegnącej 
od zachodniej granicy gminy od miejscowości Krześnica. przez miejscowości Kamień Wielki - 
Mościce - Witnica - Kłopotowo do południowej granicy gminy w powiecie gorzowskim,
gminy Gubin z miastem Gubin, Maszewo i część gminy Bytnica położona na zachód od linii 
wyznaczonej przez drogę nr 1157F w powiecie krośnieńskim,
powiat słubicki.
gminy Słońsk, Sulęcin i Torzym w powiecie sulęcińskim. 
gminy Bledzew i Międzyrzecz w powiecie międzyrzeckim,
gminy' Kolsko, część gminy Kożuchów położona na południc od linii wyznaczonej przez drogę nr 
283 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 290 i na południe od linii 
wyznaczonej przez drogę nr 290 biegnącej od miasta Mirocin Dolny do zachodniej granicy gminy.
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część gminy Bytom Odrzański położona na północny zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 293 
i 326. część gminy Nowe Miasteczko położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi 293 i
328, część gminy Siedlisko położona na północny zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą 
od rzeki Odry przy południowe granicy gminy do drogi nr 326 łączącej się z drogą nr 325 biegnącą 
w kierunku miejscowości Różanówka do skrzyżowania z drogą nr 321 biegnącą od tego 
skrzyżowania w kierunku miejscowości Bielawy, a następnie przedłużoną przez drogę 
przeciwpożarową biegnącą od drogi nr 321 w miejscowości Bielawy do granicy gminy w powiecie 
nowosolskim.
gminy Nowogród Bobrzański, Trzebiechów część gminy Bojadła położona na północ od linii 
wyznaczonej przez drogę nr 278 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 
282 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 282 biegnącej od miasta Bojadła do zachodniej 
granicy gminy i część gminy Sulechów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S3 
w powiecie zielonogórskim,
powiat żarski,
gminy Brzeźnica, Iłowa, Małomice. Szprotawa, Wymiarki. Żagań, miasto Żagań, miasto Gozdnica, 
część gminy Niegosławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 328 w powiecie 
żagańskim,
gminy Lubrza, Łagów i Świebodzin w powiecie świebodzińskim,
w' województwie dolnośląskim:
gmina Pęcław, część gminy Kotla położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Krzycki Rów. 
część gminy wiejskiej Głogów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 12, 319 oraz
329. część miasta Głogów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie 
głogowskim,
gminy Grębocice i Polkowice w powiecie polkowickim. 
gmina Rudna w powiecie lubińskim,
część gminy Niechlów położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Barycz, 
część gminy Jemielno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 323 w powiecie 
górowskim,
w województwie wielkopolskim:

gminy Przemęt i Wolsztyn w powiecie wolsztyńskim,
gmina Wielichowo część gminy Kamieniec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 
308 i część gminy Rakoniewice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w 
powiecie grodziskim,
gminy Lipno. Osieczna, Wijewo, Włoszakowice i część gminy Święciechowa położona na północ od 
linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w' powiecie leszczyńskim,
gmina Śmigiel, część gminy wiejskiej Kościan położona na południowy — wschód od linii 
wyznaczonej przez drogę nr 5 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez kanał Obry. część gminy 
Krzywiń położona na zachód od linii wyznaczonej przez kanał Obry w powiecie kościańskim,

pow'iat miejski Leszno,
powiat obornicki.
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część gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, 
Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywołska do północno-wschodniej 
granicy gminy w powiecie czamkowsko-trzcianeckim.
gmina Suchy Las, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na północ od linii kolejowej 
biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy 
oraz część gminy Rokietnica położona na północ i na wschód od linii kolejowej biegnącej od 
północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w 
miejscowości Kiekrz w powiecie poznańskim.
część gminy Szamotuły położona na wschód od wschodniej granicy miasta Szamotuły i na północ od 
linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły do południowo-wschodniej 
granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na wschód od drogi nr 185 łączącej 
miejscowości Gaj Maly. Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie 
na wschód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim.

w województwie łódzkim:
gminy Białaczów, Drzewica. Opoczno i Poświętne w·· powiecie opoczyńskim, 
gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim, 
gmina Kowiesy w7 powiecie skierniewickim, 
w województwie zachodniopomorskim:
gmina Boleszkowice i część gminy Dębno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 
126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, 
następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w 
miejscowości Cychry, następnie na południe od ul. .Tana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i 
dalej na południe od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do 
wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,
gminy Mieszkowice, Moryń, część gminy Cedynia położona na południe od linii wyznaczonej przez 
drogę nr 124 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miasta Cedynia, a następnie na południe od 
linii wyznaczonej przez drogę nr 125 biegnącą od miasta Cedynia do wschodniej granicy gminy w 
powiecie gryfińskim.

7. Slovakia
The following areas in Slovakia:
— the whole district of Gelnica.
— the whole district of Spišská Nová Ves,
— the whole district of Levoča,
—in the district of Michalovce, the whole municipalities of the district not included in 

Part I,
— the whole district of Košice-okolie,
—the whole district of Rožňava, except lhe municipalities included in Part I,

— the whole city of Košice.
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— the whole district of Sobrance,

—in the district of Vranov nad Topľou, the whole municipalities of Zámutov, Rudlov, 
.lusková Vôľa, Banské, Cahov, Davidov, Kamenná Porubá, Vecliec, Čaklov. Soľ. 
Komárany, Čiča va. Nižný KruČov. Vranov nad Topľou, Sačurov. Sečovská Polianka, 
Dlhé Klčovo, Nižný Hrušov, Poša, Nižný Hrabovec, Hencovce, Kučín. Majerovce, 
Sedliská, Kladzany and Tovarnianska Polianka. Herrmanovce nad Topľou, Petrovce, 
Pavlovce, Hanušovce nad Topľou, Medzianky, Radvanovce, Babie, Vlača. Durd'oš, 
Prosačov, Remeniny. Skrabské. Bystré. Petkovce, Michalok. Vyšný Žipov. Čierne nad 
Topľou, Zlatník, Hlinné, Jastrabie nad Topľou, Mernik.

the whole district of Prešov.
— in the whole district of Sabinov,
—in the district of Svidník, the whole municipalities of Dukovce, Želmanovce, Kukova, 

Kalnište. Lužany pri Ondave. Lúčka, Giraltovce. Kračúnovce, Železník. Kobylince, 
Mičakovce,

— the whole district of Bardejov,
—in the district of Stará Ľubovňa, the whole municipalities of Kyjov. Pusté Pole, Šarišské 

Jastrabie, Čirč, Ruská Vôľa nad Popradom, Obručné, Vislanka. Ďurková, Plavec, 
Ľ ubotín. Orlov.

— the whole district of Revúca,
—the whole district of Rimavská Sobota except municipalities included in part I,
—in the district of Veľký Křtíš, the whole municipalities of Ľuboriečka, Mula. Dolná 

Strehová, Závada, Pravica, Chrťany, Senné. Brusník, Horná Strehová, Slovenské 
Kľačany, Vieska, Veľký Lom, Suché Brezovo, Horné Strháre, Dolné Strháre, Modrý 
Kameň.Veľký Krtíš. Veľké Zlievce, Malé Zlievce. Veľké Stračiny, Malé Stračiny, 
Bušince, Čeláre, Gabušovce. Zombor, Olováry, Malý Krtíš, Nová Ves

—in the district of Lučenec the whole municipalities of Kalonda, Panické Dravce. Halič, 
Mašková, Lehôtka. Ľuboreč, .Telšovec. Veľká nad Ipľom, Trefle. Rapovce. Mucin, 
Ľipovany

— the whole district of Pohár.

8. Germany
The follow'ing areas in Germany:
Bundesland Brandenburg:
Landkreis Oder-Spree:
Gemeinde Grimów-Dammendorf.
Gemeinde Mixdorf
Gemeinde Schlaubetal,
Gemeinde Neuzelle,
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Gemeinde Neißemünde,

Gemeinde Läwitz,
Gemeinde Eisenhüttenstadt,
Gemeinde Vogelsang,
Gemeinde Ziltendorf,
Gemeinde Wiesenau,
Gemeinde Fried land,
Gemeinde Siehdichum 
Gemeinde Mül Irose,
Gemeinde Groß Lindów,
Gemeinde Brieskow-Finkenheerd.
Gemeinde Ragow-Merz,
Gemeinde Beeskow,
Gemeinde Rietz-Neuendorf mit den Gemarkungen Groß Rietz und Birkholz.
Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Stremmen, Ranzig, Trebatsch, Sabrodt, Sawall, Mitweide 
und Tauche,
Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Jamlitz,
Gemeinde Lieberose,
Gemeinde Schwiolochsee mit den Gemarkungen Goyatz. Jessern, Lamsfeld, Ressen. Speichrow und 
Zaue.
Landkreis Spree-Neiße:
Gemeinde Schenkendöbem mit den Gemarkungen Stakow, Reicherskreuz. Groß Drewitz, Sembten. 
Lauschütz, Krayne, Lübbinchen, Grano, Pinnow, Bärenklau. Schenkendöbem und Atterwasch,
Gemeinde Guben mit den Gemarkungen Bresinchen, Guben und Deulowitz,
Landkreis Märkisch-Oderland:
Gemeinde Zechin,
Gemeinde Bleycn-Genschmar,
Gemeinde Golzow,
Gemeinde Küstriner Vorland.
Gemeinde Alt Tucheband.
Gemeinde Reitwein.
Gemeinde Podelzig,
Gemeinde Letsch in.
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Gemeinde Gusow-PIatkow mit den Gemarkungen Gusow und Platkow.
Gemeinde Seelow.
Gemeinde Vierlinden — östlich der В 167.
Gemeinde Lindendorf—östlich der B 167,

Gemeinde Fichtenhöhe - östlich der B 167.
Gemeinde Lebus mit den Gemarkungen Lebus und Mallnow.
Bundesland Sachsen:

Landkreis Görlitz:
Gemeinde Bad Muskau.
Gemeinde Krauschwitz i.d. O.L. östlich der Linie: Straßenzug Bl 15/B156 nördlicher feil (Jämlitzer 
Weg) bis Abzweig Forstweg, weiter entlang des Wildzaunes: Forst weg - Bautzener Straße - 
Waldstück ..Drachenberge“ - SÍ26 bis Bl 15,

Gemeinde Hähnichen östlich der Bl 15,
Gemeinde Horka nördlich der Bahnstrecke DB6207 "Roßlau (Elbe) - Horka - Grenze DE7PL",
Gemeinde Neißeaue nördlich der Bahnstrecke DB6207 "Roßlau (Elbe) - Horka - Grenze DE/PL",
Gemeinde Niesky östlich der Bl 15 und nördlich der Bahnstrecke DB6207 "Roßlau (Elbe) - Horka - 
Grenze DE/PL".
Gemeinde Rietschen östlich der Bl 15,
Gemeinde Rothenburg/ O.L. nördlich der Bahnstrecke DB6207 "Roßlau (Elbe) - Horka - Grenze 
DE/PL".
Gemeinde Weißkeißel östlich der Bl 15 sowie Gebiet westlich der Bl 15 und nördlich der S126 
(Fried ho Ο

Ι» ART Hl

1. Bulgaria
The following areas in Bulgaria:
— the whole region of Blagoevgrad.
— the whole region of Dobrich,
— the whole region of Gabrovo,
— the whole region of Kardzhali,
— the whole region of Lovech,
— the whole region of Montana,
— the whole region of Pleven,
— the whole region of Razgrad.
— the whole region of Ruse,
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— the whole region of Shumen,

— the whole region of Si listra,
— the whole region of Sliven, 

the whole region of Sofia city.
— the whole region of Sofia Province.
— the whole region of Targovishte,
— the whole region of Vidin.
— the whole region of Varna,
— the whole region of Veliko Tamovo.

— the whole region of Vratza,
— in Burgas region:

— the whole municipality of Burgas,
— the whole municipality of Kameno,
— the whole municipality of Malko Tamovo,
— the whole municipality of Primorsko,
— the whole municipality of Sozopol, 

the whole municipality of Sredets,

— the whole municipality of Tsarevo,
— the whole municipality of Sungurlare,
— the whole municipality of Ruen, 

the whole municipality of Aytos.

2. Latvia
The following areas in Latvia:
—Aizputes novada Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz 

autoceļam A9. uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa VI200, 
Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa V 1200. P1 15, P117. VI296.

— Kuldīgas novada, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa VI296,
—Skrundas novada Rudbāržu, Nīkrāces pagasts, Raņķu pagasta daļa uz dienvidiem no 

autoceļa VI272 līdz robežai ar Ventas upi. Skrundas pagasts (izņemot pagasta daļa no 
Skrundas uz ziemeļiem no autoceļa A9 un austrumiem no Ventas upes), Skrundas 
pilsēta.

— Vaiņodes novada Embūtes pagasta daļa uz ziemeļiem autoceļa P1 16, P106.

3. Lithuania
The following areas in Lithuania:
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— Jurbarko rajono savivaldybė: Seredžiaus ir Juodaičių seniūnijos,
—Kauno rajono savivaldybė: Čekiškės seniūnija. Babtų seniūnijos dalis i vakarus nuo 

kelio Al ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis i rytus nuo kelio Nr. 1907.
—Kėdainių rajono savivaldybė: Pernaravos seniūnija ir Josvainių seniūnijos pietvakarinė 

dalis tarp kelio Nr. 229 irNr. 2032,
—Plungės rajono savivaldybė: Alsėdžių. Babrungo, Paukštakių, Platelių ir Žemaičių 

Kalvarijos seniūnijos,
— Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos ir Ariogalos miesto seniūnijos,
— Skuodo rajono savivaldybės: Barstyčių. Notėnų ir Šačių seniūnijos.

4. Polam!
The following areas in Poland: 

w województwie warm ińsko-mazursk i m :
gminy Bisztynek i Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim.
gminy Kiwity i Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński w powiecie lidzbarskim,
gminy Łukta, Morąg, Miłakowo, część gminy Małdyty położona na wschód od linii wyznaczonej 
przez drogę nr S7, część gminy Miłomłyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 
S7, część gminy wiejskiej Ostróda położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 oraz 
na północ od drogi nr 16, część miasta Ostróda położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę 
nr w powiecie ostródzkim,
powiat olecki,
gminy Barczewo, Gietrzwałd, Jeziorany, Jonkowo. Dywity, Dobre Miasto. Purda. Stawiguda. 
Świątki, część gminy Olsztynek położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S51 
biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Ameryka oraz na wschód od linii 
wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą S51 do północnej granicy gminy, 
łączącej miejscowości Mańki - Mycyny - Ameryka w powiecie olsztyńskim,
powiat miejski Olsztyn,
w województwie podlaskim:
część gminy Bakałarzewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę 653 biegnącej od 
zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą 1122B oraz na zachód od linii wyznaczonej przez 
drogę nr 1122B biegnącą od drogi 653 w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą 1 124B i 
następnie na południowy - zachód od drogi nr 1124B biegnącej od skrzyżowania z drogą 1122B do 
granicy z gminą Raczki w powiecie suwalskim.
w województwie mazowieckim:
gminy Łaskarzew z miastem Łaskarzew. Maciejowice, Sobolew. Trojanów. Żelechów, część gminy 
Wilga położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy 
gminy do ujścia do rzeki Wisły, część gminy Górzno położona na południe od linii wyznaczonej 
przez drogę łączącą miejscowości Łąki i Górzno biegnącą od wschodniej granicy gminy, następnie 
od miejscowości Górzno na południe od drogi nr 1328W biegnącej do drogi nr 17. a następnie na
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południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od drogi nr 17 do zachodniej granicy gminy 
przez miejscowości Józefów i Kobyla Wola w powiecie garwolińskim,
część gminy Iłża położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 w powiecie radomskim, 
gmina Kazanów w powiecie zwoleńskim,
gminy Ciepielów. Lipsko. Rzeczniów i Sienno w powiecie lipskim, 
w województwie lubelskim: 

powiat tomaszowski,
gminy Białopole, Dubienka. Kamień. Żmudź, część gminy Dorohusk położona na południe od linii 
wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Wojsławice położona na wschód od linii 
wyznaczonej przez drogę 1839L, część gminy Leśniowice położona na wschód od linii wyznaczonej 
przez drogę 1839L w powiecie chełmskim,
gmina Rudnik i część gminy Żółkiewka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 
842 w' powiecie krasnostawskim,
powiat zamojski,
powiat miejski Zamość,
powiat biłgorajski,
powiat hrubieszowski,
gminy Dzwola i Chrzanów w powiecie janowskim, 
gmina Serokomla w powiecie łukowskim,
gminy Abramów, Kamionka. Michów, Lubartów z miastem Lubartów. Firlej. Jeziorzany, Kock, 
Ostrówek w powiecie lubartowskim,
gminy Kłoczew. Stężyca, Ułęż i część gminy Ryki położona na północ od linii wyznaczonej przez 
linię kolejową w powiecie ryckim.
gmina Baranów w powiecie puławskim,
w województwie podkarpackim:
gminy Cieszanów, Horyniec - Zdrój. Narol i Stary Dzików w powiecie lubaczowskim,
gminy Kuryłówka. Nowa Sarzyna, miasto Leżajsk, część gminy wiejskiej Leżajsk położona na 
północ od miasta Leżajsk oraz część gminy wiejskiej Leżajsk położona na wschód od linii 
wyznaczonej przez rzekę San, w powiecie leżajskim.
gminy Krzeszów, Rudnik nad Sanem, część gminy Harasiuki położona na południe od linii 
wyznaczona przez drogę nr 1048 R, część gminy Ulanów położona na południe od linii wyznaczonej 
przez rzekę Tanew, część gminy Nisko położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 
oraz na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej granicy gminy 
do skrzyżowania z drogą nr 19. część gminy Jeżowe położona na wschód od linii wyznaczonej przez 
drogę nr 19 w powiecie niżańskim,
gminy Chłopice. Jarosław z miastem Jarosław, Laszki. Wiązownica. Pawłosiów. Radymno z miastem 
Radymno, w powiecie jarosławskim,
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gmina Stubno w powiecie przemyskim.

część gminy Kamień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie 
rzeszowskim.
gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, miasto Przeworsk, część gminy wiejskiej Przeworsk położona 
na wschód od miasta Przeworsk i na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 biegnącą od 
granicy z gminą Tryńcza do granicy miasta Przeworsk, część gminy Zarzecze położona na wschód 
od linii wyznaczonej przez drogę nr 1594R biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości 
Zarzecze oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogi nr 1617R oraz 1619R biegnącą do 
południowej granicy gminy w powiecie przeworskim,
w województwie lubuskim:
gminy Nowa Sól i miasto Nowa Sól. Otyń oraz część gminy Kożuchów położona na północ od linii 
wyznaczonej przez drogę nr 283 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 
290 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 290 biegnącej od miasta Mirocin Dolny do 
zachodniej granicy gminy, część gminy Bytom Odrzański położona na południowy wschód od linii 
wyznaczonej przez drogi nr 293 i 326, część gminy Nowe Miasteczko położona na wschód od linii 
wyznaczonych przez drogi 293 i 328, część gminy Siedlisko położona na południowy wschód od linii 
wyznaczonej przez drogę biegnącą od rzeki Odry przy południowe granicy gminy do drogi nr 326 
łączącej się z drogą nr 325 biegnącą w kierunku miejscowości Różanówka do skrzyżowania z drogą 
nr 321 biegnącą od tego skrzyżowania w kierunku miejscowości Bielawy, a następnie przedłużoną 
przez drogę przeciwpożarową biegnącą od drogi nr 321 w miejscowości Bielawy do granicy gminy 
w powiecie nowosolskim,
gminy Babimost, Czerwieńsk, Kargowa, Świdnica, Zabór, część gminy Bojadła położona na południe 
od linii wyznaczonej przez drogę nr 278 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z 
drogą nr 282 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 282 biegnącej od miasta Bojadła do 
zachodniej granicy gminy i część gminy Sulechów położona na zachód od linii wyznaczonej przez 
drogę nr S3 w powiecie zielonogórskim.
część gminy Niegosławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 328 w powiecie 
żagańskim,
powiat miejski Zielona Góra,
gminy Skąpe. Szczaniec i Zbąszynek w powiecie świebodzińskim.
gminy Bobrowice, Dąbie, Krosno Odrzańskie i część gminy Bytnica położona na wschód od linii 
wyznaczonej przez drogę nr 1 1 57F w powiecie krośnieńskim.
część gminy Trzciel położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 w powiecie 
międzyrzeckim,
w województwie wielkopolskim:
gmina Zbąszyń, część gminy Miedzichowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę 
nr 92, część gminy Nowy Tomyśl położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w 
powi ec i e no wotom y sk i m,
gmina Siedlec w powiecie wolsztyńskim.
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część gminy Rakoniewice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie 
grodziskim,
gminy Chocz, Czermin, Gołuchów, Pleszew i część gminy Gizałki położona na południe od linii 
wyznaczonej przez drogę nr 443 w powiecie pleszewskim,
część gminy Grodziec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 w powiecie 
konińskim,
gminy Blizanów, Stawiszyn, Żelazków w powiecie kaliskim, 
w województwie dolnośląskim:
gminy Jerzmanowa, Żukowice, część gminy Kotla położona na południe od linii wyznaczonej przez 
rzekę Krzycki Rów, część gminy wiejskiej Głogów położona na zachód od linii wyznaczonej przez 
drogi nr 12,319 oraz 329, część miasta Głogów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 
nr 12 w powiecie głogowskim.
gminy Gaworzyce. Radwanice i część gminy Przemków położona na północ od linii wyznaczonej 
prze drogę nr 12 w powiecie polkowickim,
w' województwie świętokrzyskim:
część gminy Brody położona na wschód od linii kolejowej biegnącej od miejscowości Marcule i od 
północnej granicy gminy przez miejscowości Klepacze i Karczma Kunowska do południowej granicy 
gminy w powiecie starachowickim.

5. Romania
The following areas in Romania:
— Zona oraşului Bucureşti,
— Judeţul Constanţa,
— Judeţul Satu Mare,
— Judeţul Tulcea,
— Judeţul Bacău,
— Judeţul Bihor,
— Judeţul Bistriţa Năsăud.
— Judeţul Brăila.
— Judeţul Buzău,
— Judeţul Călăraşi,
— Judeţul Dâmboviţa,
— Judeţul Galaţi,

Judeţul Giurgiu.
— Judeţul Ialomiţa,
— Judeţul Ilfov,



— Judeţul Prahova,
— Judeţul Sălaj,
— Judeţul Suceava
— Judeţul Vaslui,
— Judeţul Vrancea,
— Judeţul Teleorman,
— Judeţul Mehedinţi.

Judeţul Gorj,
Judeţul Argeş.

Judeţul OU.
— Judeţul Dolj,
— Judeţul Arad,
— Judeţul Timiş,
— Judeţul Covasna,
— Judeţul Braşov.
— Judeţul Botoşani,
— Judeţul Vâlcea,
— Judeţul Iaşi,

Judeţul Hunedoara,
— Judeţul Alba,
— Judeţul Sibiu,
— Judeţul Caraş-Severin,

— Judeţul Neamţ,
— Judeţul Harghita,
— Judeţul Mureş,

Judeţul Cluj,
— Judeţul Maramureş.

6. Slovakia

— the whole district of Trebišov.

PART IV 

Italy
The following areas in Italy:



tutto il territorio della Sardegna.
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Annex to the veterinary certificate for pig products exported from the European
Union to the Russian Federation/

Приложение к ветеринарному сертификату на зкспортируемую из 
Европейското союза в Российскую Федерацию свиноводческую продукции»

Certificate N0./ Сертификат №

Pig products exported to the Russian Federation were subjected to one of the following 
treatments based on the product type:/ Зкспортируемая в Российскую Федерацию 
свиноводческая продукция бь/ла подвергнута одному из следуюгцих видов 
обработки соответственно виду продукции:

Meat: / Мясо (тотовая продукция):
1. Heat treatment/ Терм ическая обработка

a. heat treatment in a hermetically sealed container with Fo value of 3.00 or more (Fo 
- calculated damaging effect on bacterial spores. Fo = 3,00 means that the coldest 
point of the product was sufficiently heated to achieve the same damaging effect 
as that would be achieved by instantaneous heating and cooling (121 °C (250°F) in 
three minutes)); or/ термическая обработка в герметически закрнтом 
контейнере при показателе Fo 3,00 или более (Fo — подсчитанное поражающее 
воздействие на бактериальнме спори. Значение Fo равное 3,00 означает, что 
самая холодная точка продукта бьтла достаточно прогрета, чтобь! добиться 
такого же поражающего воздействия, которое достигается с помощью 
мгновенного нагревания и охлаждения (121°С (250°F) за три минута)); или

b. heat treatment for at least 30 minutes at a minimum temperature of 70°C which 
should be reached throughout the meat./ термическая обработка в течение не 
менее чем 30 минут при минимальной температуре 70°С, которую 
необходимо обеспечить по всей толще мяса.

2. Dry curing / Вяление
Curing with salt and diying for at least 6 months./ Засаливание и вьюушивание в
течение не менее чем шести месяцев.

Pig casings:/ Свшше китки:
Treating for at least 30 days either with dry salt (NaCl) or with saturated brine 
(Aw < 0.80), or with phosphate supplemented dry salt containing 86.5% NaCl, 10.7% 
Na2HP04 and 2.8% NaiPCMweight/weight/weight) at a temperature of 12°C or above / 
Вьщерживание в течение не менее чем 30 дней в сухой соли (NaCl) или насьпденном 
рассоле (Aw < 0.80), или в сухой соли с добавлением фосфатов, содержащей 86,5% 
NaCl, 10,7% Na2HP04 и 2,8% Na2P04 (по весу) при температуре не менее 12°С.



Pig products:/ Продукция свиного происхождения:

Heat treatment for at least 30 minutes at a minimum temperature of 70°C, which should 
be reached throughout the product, or an equivalent heat treatment that has been 
demonstrated to inactivate ASFV/ Термическая обработка в течение не менее 
30 минут при минимальной температуре 70°С, которая должна бь/ть достигнута по 
всему объему продукта, либо зквивалентная термическая обработка, в отношении 
которой продемонстрировано, что она инактивирует вирус АЧС.

2

Official stamp:/ Официальная печать:

State/Official Veterinary Officer’s Signature:/ Подпись 
государственного/официального ветеринарното врача:

Date:/ Дата:
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