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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/605 

z dnia 7 kwietnia 2021 r. 

ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru 
świń 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

ROZDZIAŁ I 

PRZEDMIOT, ZAKRES I DEFINICJE 

Artykuł 1 

Przedmiot i zakres 

1. W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się następujące przepisy: 

a) na czas określony środki szczególne w zakresie zwalczania chorób 
w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń, które mają być stoso
wane przez państwa członkowskie ( 1 ), w których występują obszary 
objęte ograniczeniami I, II lub III wymienione w załączniku I (zain
teresowane państwa członkowskie). 

Te środki szczególne w zakresie zwalczania chorób stosuje się 
w odniesieniu do utrzymywanych i dzikich świń oraz do produktów 
pozyskanych od lub ze świń w uzupełnieniu środków stosowanych 
na obszarach zapowietrzonych, zagrożonych i buforowych oraz 
w strefach objętych zakażeniem ustanowionych przez właściwy 
organ zainteresowanego państwa członkowskiego zgodnie z art. 21 
ust. 1 i art. 63 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687; 

b) na czas określony środki szczególne w zakresie zwalczania chorób 
w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń, które mają być stoso
wane przez wszystkie państwa członkowskie. 

2. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do: 

a) przemieszczania przesyłek: 

(i) świń utrzymywanych w zakładach znajdujących się na obszarach 
objętych ograniczeniami I, II i III poza te obszary; 

(ii) materiału biologicznego, produktów pochodzenia zwierzęcego 
i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pozyskanych 
od lub z utrzymywanych świń, o których mowa w lit. a) ppkt 
(i); 

b) przemieszczania: 

(i) przesyłek dzikich świń we wszystkich państwach członkow
skich; 

(ii) przesyłek i przemieszczania na własny użytek przez myśliwych 
produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub z dzikich świń 
na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III lub przetwarza
nych w zakładach znajdujących się na obszarach objętych ogra
niczeniami I, II i III; 

▼B 

( 1 ) Zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii 
Atomowej, w szczególności z art. 5 ust. 4 Protokołu w sprawie Irlandii/ 
Irlandii Północnej w związku z załącznikiem 2 do tego protokołu, do 
celów niniejszego rozporządzenia odniesienia do państw członkowskich obej
mują „Zjednoczone Królestwo w odniesieniu do Irlandii Północnej”.
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c) podmiotów prowadzących przedsiębiorstwo spożywcze zajmujących 
się przesyłkami, o których mowa w lit. a) i b); 

d) wszystkich państw członkowskich w zakresie podnoszenia świado
mości na temat afrykańskiego pomoru świń. 

3. Przepisy, o których mowa w ust. 1, obejmują następujące kwestie: 

a) w rozdziale II określono przepisy szczególne dotyczące ustanawiania 
obszarów objętych ograniczeniami I, II i III w przypadku wystą
pienia ogniska afrykańskiego pomoru świń oraz stosowania środków 
szczególnych w zakresie zwalczania chorób we wszystkich 
państwach członkowskich; 

b) w rozdziale III określono środki szczególne w zakresie zwalczania 
chorób mające zastosowanie do przesyłek świń utrzymywanych na 
obszarach objętych ograniczeniami I, II i III oraz pozyskanych od 
nich lub z nich produktów w zainteresowanych państwach człon
kowskich; 

c) w rozdziale IV określono środki szczególne zmniejszające ryzyko 
związane z afrykańskim pomorem świń dla podmiotów prowadzą
cych przedsiębiorstwo spożywcze w zainteresowanych państwach 
członkowskich; 

d) w rozdziale V określono środki szczególne w zakresie zwalczania 
chorób mające zastosowanie do dzikich świń w państwach człon
kowskich; 

e) w rozdziale VI określono szczególne obowiązki państw członkow
skich w zakresie informowania i szkolenia; 

f) W rozdziale VII określono przepisy końcowe. 

Artykuł 2 

Definicje 

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje określone 
w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/687. 

Zastosowanie mają ponadto następujące definicje: 

a) „świnia” oznacza zwierzę z gatunków zwierząt kopytnych należą
cych do rodziny świniowatych wymienione w załączniku III do 
rozporządzenia (UE) 2016/429; 

b) „materiał biologiczny” oznacza nasienie, oocyty i zarodki świń 
pozyskane od lub z utrzymywanych świń do celów sztucznego 
rozrodu; 

c) „obszar objęty ograniczeniami I” oznacza obszar o precyzyjnie 
wyznaczonych granicach geograficznych w państwie członkowskim 
wymieniony w załączniku I część I, objęty środkami szczególnymi 
w zakresie zwalczania chorób i graniczący z obszarami objętymi 
ograniczeniami II lub III; 

d) „obszar objęty ograniczeniami II” oznacza obszar o precyzyjnie 
wyznaczonych granicach geograficznych w państwie członkowskim 
wymieniony w załączniku I część II, objęty środkami szczególnymi 
w zakresie zwalczania chorób; 

▼B
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e) „obszar objęty ograniczeniami III” oznacza obszar o precyzyjnie 
wyznaczonych granicach geograficznych w państwie członkowskim 
wymieniony w załączniku I część III, objęty środkami szczególnymi 
w zakresie zwalczania chorób; 

f) „państwo członkowskie uprzednio uznawane za wolne od choroby” 
oznacza państwo członkowskie, w którym w okresie poprzednich 
dwunastu miesięcy u utrzymywanych świń nie potwierdzono afry
kańskiego pomoru świń; 

g) „materiały kategorii 2” oznaczają produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego, o których mowa w art. 9 rozporządzenia (WE) 
nr 1069/2009, pozyskane od lub z utrzymywanych świń; 

h) „materiały kategorii 3” oznaczają produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego, o których mowa w art. 10 rozporządzenia (WE) 
nr 1069/2009, pozyskane od lub z utrzymywanych świń. 

ROZDZIAŁ II 

PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE USTANAWIANIA 
OBSZARÓW OBJĘTYCH OGRANICZENIAMI I, II I III 
W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA OGNISKA AFRYKAŃSKIEGO 
POMORU ŚWIŃ ORAZ STOSOWANIA ŚRODKÓW SZCZEGÓLNYCH 
W ZAKRESIE ZWALCZANIA CHORÓB WE WSZYSTKICH 

PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH 

Artykuł 3 

Przepisy szczególne dotyczące ustanawiania obszarów objętych 
ograniczeniami i stref objętych zakażeniem w przypadku 

wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń 

W przypadku wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń u utrzy
mywanych lub dzikich świń właściwy organ państwa członkowskiego 
ustanawia: 

a) w przypadku wystąpienia ogniska choroby u utrzymywanych świń 
obszar objęty ograniczeniami zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia 
delegowanego (UE) 2020/687 i zgodnie z warunkami określonymi 
w tym artykule; albo 

b) w przypadku wystąpienia ogniska choroby u dzikich świń strefę 
objętą zakażeniem zgodnie z art. 63 rozporządzenia delegowa
nego (UE) 2020/687. 

Artykuł 4 

Przepisy szczególne dotyczące ustanawiania dodatkowego obszaru 
objętego ograniczeniami w przypadku wystąpienia ogniska 

afrykańskiego pomoru świń u utrzymywanych lub dzikich świń 

1. W przypadku wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń 
u utrzymywanych lub dzikich świń właściwy organ państwa członkow
skiego może ustanowić, na podstawie kryteriów i zasad wyznaczania 
granic geograficznych obszarów objętych ograniczeniami określonych 
w art. 64 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/429, dodatkowy obszar 
objęty ograniczeniami graniczący z ustanowionym obszarem objętym 
ograniczeniami lub ustanowioną strefą objętą zakażeniem, o której 
mowa w art. 3 niniejszego rozporządzenia, i odgraniczający je od 
obszarów nieobjętych ograniczeniami. 

2. Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego 
zapewnia, aby dodatkowy obszar objęty ograniczeniami, o którym 
mowa w ust. 1, odpowiadał obszarowi objętemu ograniczeniami 
I wymienionemu w załączniku I część I zgodnie z art. 5. 

▼B
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Artykuł 5 

Przepisy szczególne dotyczące umieszczania w wykazie obszarów 
objętych ograniczeniami I w przypadku wystąpienia ogniska 
afrykańskiego pomoru świń u utrzymywanych lub dzikich świń na 
obszarze państwa członkowskiego graniczącym z obszarem, na 
którym oficjalnie nie potwierdzono ogniska afrykańskiego pomoru 

świń 

1. Po wystąpieniu ogniska afrykańskiego pomoru świń u utrzymywa
nych lub dzikich świń na obszarze państwa członkowskiego grani
czącym z obszarem, na którym oficjalnie nie potwierdzono żadnego 
ogniska afrykańskiego pomoru świń u utrzymywanych lub dzikich 
świń, obszar, na którym nie potwierdzono żadnego ogniska, umieszcza 
się w wykazie, w stosownych przypadkach, w załączniku I część I jako 
obszar objęty ograniczeniami I. 

2. Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego 
zapewnia, aby po umieszczeniu obszaru w wykazie w załączniku 
I część I jako obszaru objętego ograniczeniami I niezwłocznie dostoso
wano dodatkowy obszar objęty ograniczeniami ustanowiony zgodnie 
z art. 64 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/429, aby obejmował co 
najmniej odpowiedni obszar objęty ograniczeniami I umieszczony 
w wykazie w załączniku I dla tego państwa członkowskiego. 

3. Właściwy organ państwa członkowskiego niezwłocznie ustanawia 
odpowiedni dodatkowy obszar objęty ograniczeniami zgodnie z art. 64 
ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/429, jeśli obszar objęty ograniczeniami 
I umieszczono w wykazie w załączniku I. 

Artykuł 6 

Przepisy szczególne dotyczące umieszczania w wykazie obszarów 
objętych ograniczeniami II w przypadku wystąpienia ogniska 
afrykańskiego pomoru świń u dzikich świń w państwie 

członkowskim 

1. Po wystąpieniu ogniska afrykańskiego pomoru świń u dzikich 
świń na obszarze państwa członkowskiego obszar ten umieszcza się 
w wykazie w załączniku I część II jako obszar objęty ograniczeniami II. 

2. Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego 
zapewnia niezwłoczne dostosowanie strefy objętej zakażeniem ustano
wionej zgodnie z art. 63 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687, 
aby obejmowała ona co najmniej odpowiedni obszar objęty ogranicze
niami II umieszczony w wykazie w załączniku I do niniejszego rozpo
rządzenia dla tego państwa członkowskiego. 

Artykuł 7 

Przepisy szczególne dotyczące umieszczania w wykazie obszarów 
objętych ograniczeniami III w przypadku wystąpienia ogniska 
afrykańskiego pomoru świń u utrzymywanych świń w państwie 

członkowskim 

1. Po wystąpieniu ogniska afrykańskiego pomoru świń u utrzymywa
nych świń na obszarze państwa członkowskiego obszar ten umieszcza 
się w wykazie w załączniku I część III jako obszar objęty ogranicze
niami III. 

W przypadku potwierdzenia wyłącznie pierwszego i jedynego ogniska 
afrykańskiego pomoru świń u utrzymywanych świń na obszarze 
państwa członkowskiego uprzednio uznawanego za wolny od choroby 
obszaru tego nie umieszcza się w wykazie w części III załącznika I do 
niniejszego rozporządzenia jako obszaru objętego ograniczeniami III. 

▼B
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2. Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego 
zapewnia niezwłoczne dostosowanie obszaru objętego ograniczeniami 
ustanowionego zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia delegowa
nego (UE) 2020/687, aby obejmował co najmniej odpowiedni obszar 
objęty ograniczeniami III umieszczony w wykazie w załączniku I do 
niniejszego rozporządzenia dla tego państwa członkowskiego. 

Artykuł 8 

Ogólne stosowanie środków szczególnych w zakresie zwalczania 
chorób na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III 

Zainteresowane państwa członkowskie stosują środki szczególne 
w zakresie zwalczania chorób określone w niniejszym rozporządzeniu 
na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III oprócz środków zwal
czania chorób, które należy stosować zgodnie z rozporządzeniem dele
gowanym (UE) 2020/687: 
a) na obszarach objętych ograniczeniami ustanowionych zgodnie 

z art. 21 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687; 
b) w strefach objętych zakażeniem ustanowionych zgodnie z art. 63 

rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687. 

ROZDZIAŁ III 

ŚRODKI SZCZEGÓLNE W ZAKRESIE ZWALCZANIA CHORÓB 
MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO PRZESYŁEK ŚWIŃ 
UTRZYMYWANYCH NA OBSZARACH OBJĘTYCH 
OGRANICZENIAMI I, II I III ORAZ POZYSKANYCH OD NICH LUB 
Z NICH PRODUKTÓW W ZAINTERESOWANYCH PAŃSTWACH 

CZŁONKOWSKICH 

SEKCJA 1 

Stosowanie szczegółowych zakazów w odniesieniu do przesyłek 
utrzymywanych świń i pozyskanych od nich lub z nich produktów 

w zainteresowanych państwach członkowskich 

Artykuł 9 

Szczegółowe zakazy dotyczące przemieszczania przesyłek świń 
utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III 

poza te obszary 

1. Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego zaka
zuje przemieszczania przesyłek świń utrzymywanych na obszarach obję
tych ograniczeniami I, II i III poza te obszary. 
2. Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może 
zdecydować, że zakaz przewidziany w ust. 1 nie ma zastosowania do 
przemieszczania przesyłek świń utrzymywanych na obszarze objętym 
ograniczeniami I do zakładów znajdujących się na innych obszarach 
objętych ograniczeniami I, II i III lub poza tymi obszarami, pod warun
kiem że zakład przeznaczenia znajduje się na terytorium tego samego 
zainteresowanego państwa członkowskiego. 

Artykuł 10 

Szczegółowe zakazy dotyczące przemieszczania przesyłek materiału 
biologicznego pozyskanego od lub ze świń utrzymywanych na 

obszarach objętych ograniczeniami II i III poza te obszary 

Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego zakazuje 
przemieszczania przesyłek materiału biologicznego pozyskanego od 
lub ze świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami II 
i III poza te obszary. 

▼B
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Artykuł 11 

Szczegółowe zakazy dotyczące przemieszczania przesyłek 
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od 
lub ze świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami 

II i III poza te obszary 

1. Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego zaka
zuje przemieszczania przesyłek produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego pozyskanych od lub ze świń utrzymywanych na obszarach 
objętych ograniczeniami II i III poza te obszary. 

2. Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może 
zdecydować, że zakaz przewidziany w ust. 1 nie ma zastosowania do 
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub ze 
świń utrzymywanych poza obszarami objętymi ograniczeniami II i III 
i poddanych ubojowi w rzeźniach znajdujących się na obszarach obję
tych ograniczeniami II i III, pod warunkiem że te produkty uboczne 
pochodzenia zwierzęcego w zakładach i podczas transportu są wyraźnie 
oddzielone od produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pozys
kanych od lub ze świń utrzymywanych na obszarach objętych ograni
czeniami II i III. 

Artykuł 12 

Szczegółowe zakazy dotyczące przemieszczania przesyłek świeżego 
mięsa i produktów mięsnych, w tym osłonek, pozyskanych od lub ze 
świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami II i III 

poza te obszary 

1. Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego zaka
zuje przemieszczania przesyłek świeżego mięsa i produktów mięsnych, 
w tym osłonek, pozyskanych od lub ze świń utrzymywanych na obsza
rach objętych ograniczeniami II i III poza te obszary. 

2. Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może 
zdecydować, że zakaz przewidziany w ust. 1 nie ma zastosowania do 
produktów mięsnych, w tym osłonek, pozyskanych od lub ze świń 
utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami II i III, które 
to produkty poddano odpowiedniej obróbce zgodnie z załącznikiem 
VII do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 w odniesieniu 
do afrykańskiego pomoru świń w zakładach wyznaczonych zgodnie 
z art. 41 ust. 1 niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 13 

Ogólne zakazy dotyczące przemieszczania przesyłek 
utrzymywanych świń i pozyskanych od nich lub z nich 
produktów, które uznaje się za powodujące ryzyko 

rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń 

Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może 
zakazać w obrębie terytorium tego samego państwa członkowskiego 
przemieszczania przesyłek utrzymywanych świń i produktów pozyska
nych od lub z utrzymywanych świń, jeżeli właściwy organ uzna, że 
zachodzi ryzyko rozprzestrzenienia się afrykańskiego pomoru świń na 
te utrzymywane świnie bądź pozyskane od nich lub z nich produkty, 
z nich lub za ich pośrednictwem. 

▼B
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SEKCJA 2 

Ogólne i szczegółowe warunki stosowania odstępstw zezwalających na 
przemieszczanie przesyłek świń utrzymywanych na obszarach objętych 

ograniczeniami I, II i III poza te obszary 

Artykuł 14 

Ogólne warunki odstępstw od szczegółowych zakazów dotyczących 
przemieszczania przesyłek świń utrzymywanych na obszarach 

objętych ograniczeniami I, II i III poza te obszary 

1. Na zasadzie odstępstwa od szczegółowych zakazów przewidzia
nych w art. 9 ust. 1 właściwy organ zainteresowanego państwa człon
kowskiego może zezwolić na przemieszczanie przesyłek świń utrzymy
wanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III poza te obszary 
w przypadkach objętych art. 22, 23, 24, 25, 28 i 29 oraz w przypadku 
spełnienia szczegółowych warunków przewidzianych w tych artykułach, 
oraz: 

a) zgodnie z ogólnymi warunkami określonymi w art. 28 ust. 2–7 
rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687; oraz 

b) zgodnie z dodatkowymi ogólnymi warunkami dotyczącymi: 

(i) przemieszczania przesyłek utrzymywanych świń z obszarów 
objętych ograniczeniami I, II i III określonych w art. 15; 

(ii) zakładów, w których utrzymywane są świnie, znajdujących się 
na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III określonych 
w art. 16; 

(iii) środków transportu stosowanych do przewożenia utrzymywa
nych świń z obszarów objętych ograniczeniami I, II i III okre 
ślonych w art. 17. 

2. Przed udzieleniem zezwoleń przewidzianych w art. 22–25 
i art. 28–30 właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego 
przeprowadza ocenę ryzyka wynikającego z takich zezwoleń, przy czym 
w ocena ta musi wskazywać, że ryzyko rozprzestrzenienia się afrykań
skiego pomoru świń jest znikome. 

3. Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może 
zdecydować, że dodatkowe ogólne warunki, o których mowa w art. 15 
i 16, nie mają zastosowania do przemieszczania przesyłek świń utrzy
mywanych w rzeźniach znajdujących się na obszarach objętych ograni
czeniami I, II i III, pod warunkiem że: 

a) utrzymywane świnie muszą zostać przeniesione do innej rzeźni ze 
względu na wyjątkowe okoliczności, takie jak poważna awaria 
w rzeźni; 

b) rzeźnia przeznaczenia znajduje się: 

(i) na obszarach objętych ograniczeniami I, II lub III położonych 
w tym samym państwie członkowskim; albo 

(ii) w wyjątkowych okolicznościach, takich jak brak rzeźni, 
o których mowa w lit. b) ppkt (i), poza obszarami objętymi 
ograniczeniami I, II lub III na terytorium tego samego państwa 
członkowskiego; 

c) na przemieszczenie zezwala właściwy organ zainteresowanego 
państwa członkowskiego. 

▼B
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Artykuł 15 

Dodatkowe ogólne warunki związane z przemieszczaniem przesyłek 
świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II 

i III poza te obszary 

1. Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego 
zezwala na przemieszczanie świń utrzymywanych na obszarach objętych 
ograniczeniami I, II i III poza te obszary w przypadkach objętych 
art. 22–25 i art. 28–30 oraz w przypadku spełnienia szczegółowych 
warunków przewidzianych w tych artykułach, pod warunkiem że: 

a) świnie utrzymywano w zakładzie dokonującym wysyłki i nie prze
mieszczano ich z tego zakładu przez okres co najmniej 30 dni 
poprzedzających datę przemieszczenia lub od urodzenia, jeśli są 
młodsze niż 30 dni, a w tym okresie nie wprowadzono żadnych 
innych utrzymywanych świń z obszarów objętych ograniczeniami 
II i III do: 

(i) tego zakładu; albo 

(ii) jednostki epidemiologicznej, w której całkowicie odseparowano 
świnie, które mają być przemieszczone. Właściwy organ określa, 
po przeprowadzeniu oceny ryzyka, granice takiej jednostki 
epidemiologicznej, potwierdzając, że struktura, rozmiar i odle
głość między różnymi jednostkami epidemiologicznymi oraz 
prowadzone działania zapewniają oddzielne obiekty do zakwate
rowania, utrzymywania i karmienia utrzymywanych świń, tak 
aby wirus afrykańskiego pomoru świń nie mógł rozprzestrzeniać 
się z jednej jednostki epidemiologicznej do drugiej; 

b) badanie kliniczne świń utrzymywanych w zakładzie dokonującym 
wysyłki, w tym tych zwierząt, które mają być przemieszczane lub 
wykorzystane do pobrania materiału biologicznego, z pozytywnymi 
wynikami w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń przeprowa
dził: 

(i) urzędowy lekarz weterynarii; 

(ii) w okresie ostatnich 24 godzin poprzedzających przemieszczanie 
przesyłki świń lub poprzedzających pobranie materiału biolo
gicznego; oraz 

(iii) zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 
2020/687 oraz częścią A.1 załącznika I do tego rozporządzenia; 

c) w razie konieczności zgodnie z instrukcjami właściwego organu 
przed datą przemieszczenia przesyłki z zakładu dokonującego 
wysyłki lub przed datą pobrania materiału biologicznego przeprowa
dzono badania w kierunku identyfikacji patogenów: 

(i) po badaniu klinicznym, o którym mowa w lit. b), w odniesieniu 
do świń utrzymywanych w zakładzie, w tym tych zwierząt, które 
mają być przemieszczane lub wykorzystane do pobrania mate
riału biologicznego; oraz 

(ii) zgodnie z pkt A.2 załącznika I do rozporządzenia delegowa
nego (UE) 2020/687. 

▼B
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2. Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego uzys
kuje, w stosownych przypadkach, negatywne wyniki badań w kierunku 
identyfikacji patogenów, o których mowa w ust. 1 lit. c), przed udzie
leniem zezwolenia na przemieszczenie przesyłki. 

3. Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może 
zdecydować, że w przypadku przemieszczania przesyłek utrzymywa
nych świń z zakładów dokonujących wysyłki znajdujących się na 
obszarach objętych ograniczeniami I i II poza te obszary do zakładów 
znajdujących się w obrębie tego samego zainteresowanego państwa 
członkowskiego, badanie kliniczne, o którym mowa w ust. 1 lit. b): 

a) przeprowadza się wyłącznie w odniesieniu do zwierząt, które mają 
zostać przemieszczone; lub 

b) nie musi zostać przeprowadzone, pod warunkiem że: 

(i) urzędowy lekarz weterynarii przeprowadzał wizyty w zakładzie 
dokonującym wysyłki z częstotliwością, o której mowa w art. 16 
lit. a) ppkt (i), i wszystkie wizyty urzędowego lekarza wetery
narii w okresie co najmniej dwunastu miesięcy poprzedzających 
datę przemieszczenia zakończyły się korzystnym wynikiem, 
wskazującym, że: 

— w zakładzie dokonującym wysyłki wdrożono wymagania 
w zakresie bioasekuracji, o których mowa w art. 16 lit. b), 

— urzędowy lekarz weterynarii przeprowadził podczas tych 
wizyt badanie kliniczne z wynikiem korzystnym w kierunku 
afrykańskiego pomoru świń w odniesieniu do świń utrzymy
wanych w zakładzie dokonującym wysyłki zgodnie z art. 3 
ust. 1 i 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 oraz 
częścią A.1 załącznika I do tego rozporządzenia; 

(ii) w zakładzie dokonującym wysyłki stosowano ciągły nadzór, 
o którym mowa w art. 16 lit. c), w okresie co najmniej dwunastu 
miesięcy poprzedzających datę przemieszczenia. 

Artykuł 16 

Dodatkowe ogólne warunki związane z zakładami, w których 
utrzymywane są świnie, znajdującymi się na obszarach objętych 

ograniczeniami I, II i III 

1. Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego 
zezwala wyłącznie na przemieszczanie świń utrzymywanych w zakła
dach znajdujących się na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III 
poza te obszary w przypadkach objętych art. 22–25 i art. 28–30 oraz 
w przypadku spełnienia szczegółowych warunków przewidzianych 
w tych artykułach, pod warunkiem że: 

a) urzędowy lekarz weterynarii przeprowadził wizytę w zakładzie doko
nującym wysyłki co najmniej raz po umieszczeniu obszarów obję
tych ograniczeniami I, II i III w wykazie w załączniku I do niniej
szego rozporządzenia lub w okresie ostatnich trzech miesięcy 
poprzedzających przemieszczenie, a urzędowi lekarze weterynarii 
przeprowadzają w zakładzie regularne wizyty, jak przewidziano 
w art. 26 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687, 
w następujący sposób: 

(i) na obszarach objętych ograniczeniami I i II: co najmniej dwa 
razy do roku, w odstępach co najmniej czterech miesięcy między 
takimi wizytami; 

▼B
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(ii) na obszarze objętym ograniczeniami III: przynajmniej raz na trzy 
miesiące. 

Właściwy organ może podjąć decyzję o przeprowadzaniu wizyt 
w zakładzie na obszarze objętym ograniczeniami III z częstotliwością, 
o której mowa w lit. a) ppkt (i), na podstawie korzystnego wyniku 
ostatniej wizyty po umieszczeniu obszarów objętych ograniczeniami 
I, II i III w wykazie w załączniku I do niniejszego rozporządzenia 
lub w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających przemiesz
czenie, wskazując, że w zakładzie tym wdrożono wymagania 
w zakresie bioasekuracji, o których mowa w lit. b), i stosuje się 
ciągły nadzór, o którym mowa w lit. c); 

b) zakład dokonujący wysyłki wdraża wymagania w zakresie bioaseku
racji w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń: 

(i) zgodnie z wzmocnionymi środkami bioasekuracji określonymi 
w załączniku II; oraz 

(ii) zgodnie z ustaleniami zainteresowanego państwa członkow
skiego; 

c) w zakładzie dokonującym wysyłki stosuje się ciągły nadzór poprzez 
badania w kierunku identyfikacji patogenów wywołujących afry
kański pomór świń: 

(i) zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 
2020/687 oraz załącznikiem I do tego rozporządzenia; 

(ii) z wynikiem negatywnym w każdym tygodniu na co najmniej 
dwóch pierwszych martwych utrzymywanych świniach w wieku 
powyżej 60 dni lub, w przypadku braku takich martwych zwie
rząt w wieku powyżej 60 dni, na wszystkich martwych utrzy
mywanych świniach po odsadzeniu, w każdej jednostce 
epidemiologicznej; 

(iii) co najmniej w okresie monitorowania afrykańskiego pomoru 
świń określonym w załączniku II do rozporządzenia delegowa
nego (UE) 2020/687 przed przemieszczeniem przesyłki 
z zakładu dokonującego wysyłki. 

2. Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może 
zdecydować, że ogrodzenie chroniące stada, przewidziane w pkt 2 lit. h) 
załącznika II, o którym mowa w ust. 1 lit. b) ppkt (i) niniejszego 
artykułu, nie jest wymagane w przypadku zakładów, w których utrzy
mywane są świnie, przez okres trzech miesięcy od potwierdzenia pierw
szego ogniska afrykańskiego pomoru świń w tym państwie członkow
skim, pod warunkiem że: 

a) właściwy organ państwa członkowskiego przeprowadził ocenę 
ryzyka wynikającego z takiej decyzji, przy czym z oceny tej wynika, 
że ryzyko rozprzestrzenienia się afrykańskiego pomoru świń jest 
znikome; 

b) wprowadzono alternatywny system zapewniający odseparowanie 
świń utrzymywanych w zakładach od dzikich świń w państwach 
członkowskich, w których występuje populacja dzikich świń; 

c) utrzymywane świnie z tych zakładów nie są przemieszczane do 
innych państw członkowskich. 

▼B
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Artykuł 17 

Dodatkowe ogólne warunki związane ze środkami transportu 
stosowanymi do przewożenia świń utrzymywanych na obszarach 

objętych ograniczeniami I, II i III poza te obszary 

Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego zezwala 
wyłącznie na przemieszczanie przesyłek świń utrzymywanych na obsza
rach objętych ograniczeniami I, II i III poza te obszary, jeśli środki 
transportu stosowane do przewożenia tych przesyłek: 

a) spełniają wymogi określone w art. 24 ust. 1 rozporządzenia delego
wanego (UE) 2020/687; oraz 

b) są czyszczone i odkażane zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia 
delegowanego (UE) 2020/687 pod kontrolą lub nadzorem właści
wego organu zainteresowanego państwa członkowskiego. 

SEKCJA 3 

obowiązki podmiotów w zakresie świadectw zdrowia zwierząt 

Artykuł 18 

Obowiązki podmiotów w zakresie świadectw zdrowia zwierząt do 
celów przemieszczania przesyłek świń utrzymywanych na obszarach 

objętych ograniczeniami I, II i III poza te obszary 

Podmioty przemieszczają przesyłki świń utrzymywanych na obszarach 
objętych ograniczeniami I, II i III poza te obszary wyłącznie w obrębie 
zainteresowanego państwa członkowskiego lub do innego państwa 
członkowskiego w przypadkach objętych art. 22–25 i art. 28–30, jeśli 
przesyłkom tym towarzyszy świadectwo zdrowia zwierząt przewidziane 
w art. 143 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/429, które zawiera co 
najmniej jedno z następujących poświadczeń zgodności z wymogami 
przewidzianymi w niniejszym rozporządzeniu: 

a) „Świnie utrzymywane na obszarze objętym ograniczeniami I przy 
zastosowaniu szczególnych środków zwalczania afrykańskiego 
pomoru świń ustanowionych w rozporządzeniu wykonawczym 
Komisji (UE) 2021/605.”; 

b) „Świnie utrzymywane na obszarze objętym ograniczeniami II przy 
zastosowaniu szczególnych środków zwalczania afrykańskiego 
pomoru świń ustanowionych w rozporządzeniu wykonawczym 
Komisji (UE) 2021/605.”; 

c) „Świnie utrzymywane na obszarze objętym ograniczeniami III przy 
zastosowaniu szczególnych środków zwalczania afrykańskiego 
pomoru świń ustanowionych w rozporządzeniu wykonawczym 
Komisji (UE) 2021/605.”. 

W przypadku przemieszczania w obrębie tego samego zainteresowanego 
państwa członkowskiego właściwy organ może jednak zdecydować, że 
świadectwa zdrowia zwierząt nie trzeba wydawać, jak przewidziano 
w art. 143 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE) 2016/429. 

▼B
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Artykuł 19 

Obowiązki podmiotów w zakresie świadectw zdrowia zwierząt do 
celów przemieszczania przesyłek świeżego mięsa i produktów 
mięsnych, w tym osłonek, pozyskanych od lub ze świń na 

obszarach objętych ograniczeniami I, II i III 

1. Podmioty przemieszczają przesyłki świeżego mięsa i produktów 
mięsnych, w tym osłonek, pozyskanych od lub ze świń utrzymywanych 
na obszarach objętych ograniczeniami I i II poza te obszary wyłącznie 
w obrębie tego samego zainteresowanego państwa członkowskiego lub 
do innego państwa członkowskiego w przypadkach objętych art. 38 
i 39, jeśli przesyłkom tym towarzyszy świadectwo zdrowia zwierząt 
przewidziane w art. 167 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/429, które 
zawiera: 

a) informacje wymagane zgodnie z art. 3 rozporządzenia delegowa
nego (UE) 2020/2154. oraz 

b) co najmniej jedno z następujących poświadczeń zgodności z wymo
gami przewidzianymi w niniejszym rozporządzeniu: 

(i) „Świeże mięso i produkty mięsne, w tym osłonki, pozyskane od 
lub ze świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami 
I przy zastosowaniu szczególnych środków zwalczania afrykań
skiego pomoru świń ustanowionych w rozporządzeniu wyko
nawczym Komisji (UE) 2021/605.”; 

(ii) „Świeże mięso i produkty mięsne, w tym osłonki, pozyskane od 
lub ze świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami 
II przy zastosowaniu szczególnych środków zwalczania afrykań
skiego pomoru świń ustanowionych w rozporządzeniu wyko
nawczym Komisji (UE) 2021/605.”. 

2. Podmioty przemieszczają przesyłki przetworzonych produktów 
mięsnych, w tym osłonek, pozyskanych od lub ze świń utrzymywanych 
na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III poza te obszary 
wyłącznie w obrębie tego samego zainteresowanego państwa członkow
skiego lub do innego państwa członkowskiego, pod warunkiem że: 

a) produkty pochodzenia zwierzęcego zostały poddane odpowiedniemu 
procesowi obróbki zmniejszającej ryzyko określonemu w załączniku 
VII do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687; 

b) przesyłkom tym towarzyszy świadectwo zdrowia zwierząt przewi
dziane w art. 167 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/429, które 
zawiera: 

(i) informacje wymagane zgodnie z art. 3 rozporządzenia delego
wanego (UE) 2020/2154; oraz 

(ii) następujące poświadczenie zgodności z wymogami przewidzia
nymi w niniejszym rozporządzeniu: 

„Przetworzone produkty mięsne, w tym osłonki, pozyskane od 
lub ze świń utrzymywanych na obszarach objętych ogranicze
niami I, II i III przy zastosowaniu szczególnych środków zwal
czania afrykańskiego pomoru świń ustanowionych w rozporzą
dzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/605.”. 
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3. Podmioty przemieszczają przesyłki świeżego mięsa i produktów 
mięsnych, w tym osłonek, pozyskanych od lub ze świń utrzymywanych 
poza obszarami objętymi ograniczeniami I, II i III i poddanych ubojowi 
w rzeźniach znajdujących się na obszarach objętych ograniczeniami I, II 
i III poza te obszary wyłącznie w obrębie tego samego zainteresowa
nego państwa członkowskiego lub do innego państwa członkowskiego, 
jeśli przesyłkom tym towarzyszy: 

a) świadectwo zdrowia zwierząt przewidziane w art. 167 ust. 1 rozpo
rządzenia (UE) 2016/429, które zawiera informacje wymagane 
zgodnie z art. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/2154; oraz 

b) następujące poświadczenie zgodności z wymogami przewidzianymi 
w niniejszym rozporządzeniu: 

„Świeże mięso i produkty mięsne, w tym osłonki, pozyskane od lub 
ze świń utrzymywanych poza obszarami objętymi ograniczeniami I, 
II i III i poddanych ubojowi na obszarach objętych ograniczeniami I, 
II i III przy zastosowaniu szczególnych środków zwalczania afrykań
skiego pomoru świń ustanowionych w rozporządzeniu wykonaw
czym Komisji (UE) 2021/605.”. 

4. Podmioty przemieszczają przesyłki przetworzonych produktów 
mięsnych, w tym osłonek, pozyskanych od lub ze świń utrzymywanych 
poza obszarami objętymi ograniczeniami I, II i III i przetwarzanych na 
obszarach objętych ograniczeniami I, II i III poza te obszary wyłącznie 
w obrębie tego samego zainteresowanego państwa członkowskiego lub 
do innego państwa członkowskiego, pod warunkiem że: 

a) produkty pochodzenia zwierzęcego zostały poddane odpowiedniemu 
procesowi obróbki zmniejszającej ryzyko określonemu w załączniku 
VII do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687; 

b) przesyłkom tym towarzyszy świadectwo zdrowia zwierząt przewi
dziane w art. 167 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/429, które 
zawiera: 

(i) informacje wymagane zgodnie z art. 3 rozporządzenia delego
wanego (UE) 2020/2154; oraz 

(ii) następujące poświadczenie zgodności z wymogami przewidzia
nymi w niniejszym rozporządzeniu: 

„Przetworzone produkty mięsne, w tym osłonki, pozyskane od 
lub ze świń utrzymywanych poza obszarami objętymi ogranicze
niami I, II i III i przetworzone na obszarach objętych ograni
czeniami I, II i III przy zastosowaniu szczególnych środków 
zwalczania afrykańskiego pomoru świń ustanowionych w rozpo
rządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/605.”. 

5. W przypadkach przemieszczania przesyłek, o których mowa 
w ust. 1, 2, 3 i 4, w obrębie tego samego zainteresowanego państwa 
członkowskiego właściwy organ może zdecydować, że świadectwa 
zdrowia zwierząt nie trzeba wydawać, jak przewidziano w art. 167 ust. 1 
akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2016/429. 

▼B
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6. Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może 
zdecydować, że znak jakości zdrowotnej lub, w stosownych przypad
kach, znak identyfikacyjny, o którym mowa w art. 5 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia (WE) nr 853/2004, umieszczony na świeżym lub prze
tworzonym mięsie, produktach mięsnych, w tym na osłonkach, w zakła
dach wyznaczonych zgodnie z art. 41 ust. 1 niniejszego rozporządzenia 
lub zakładach zajmujących się świeżym lub przetworzonym mięsem, 
produktami mięsnymi, w tym osłonkami, uzyskanymi ze świń utrzymy
wanych na obszarze objętym ograniczeniami I lub obszarach poza stre
fami zamkniętymi I, II i III, może zastąpić świadectwo zdrowia zwierząt 
przy przemieszczaniu następujących przesyłek: 

a) świeżego mięsa i produktów mięsnych, w tym osłonek, pozyskanych 
od lub ze świń utrzymywanych na obszarach objętych ogranicze
niami I i II poza te obszary w obrębie tego samego zainteresowa
nego państwa członkowskiego lub do innego państwa członkow
skiego, jak określono w ust. 1; 

b) przetworzonych produktów mięsnych, w tym osłonek, pozyskanych 
od lub ze świń utrzymywanych na obszarach objętych ogranicze
niami I i II poza te obszary w obrębie tego samego zainteresowa
nego państwa członkowskiego lub do innego państwa członkow
skiego, jak określono w ust. 2; 

c) świeżego mięsa i produktów mięsnych, w tym osłonek, pozyskanych 
od lub ze świń utrzymywanych poza obszarami objętymi ogranicze
niami I, II i III i poddanych ubojowi w rzeźniach znajdujących się na 
obszarach objętych ograniczeniami I, II i III poza te obszary 
w obrębie tego samego zainteresowanego państwa członkowskiego 
lub do innego państwa członkowskiego, jak określono w ust. 3; 

d) przetworzonych produktów mięsnych, w tym osłonek, pozyskanych 
od lub ze świń utrzymywanych poza obszarami objętymi ogranicze
niami I, II i III i przetworzonych na obszarach objętych ogranicze
niami I, II i III poza te obszary w obrębie tego samego zaintereso
wanego państwa członkowskiego lub do innego państwa członkow
skiego, jak określono w ust. 4. 

Artykuł 20 

Obowiązki podmiotów w zakresie świadectw zdrowia zwierząt do 
celów przemieszczania przesyłek materiału biologicznego 
pozyskanego od lub ze świń utrzymywanych w zakładach 
znajdujących się na obszarach objętych ograniczeniami II i III 

poza te obszary 

Podmioty przemieszczają przesyłki materiału biologicznego pozyska
nego od lub ze świń utrzymywanych na obszarach objętych ogranicze
niami II i III poza te obszary wyłącznie w obrębie tego samego zain
teresowanego państwa członkowskiego lub do innego państwa człon
kowskiego w przypadkach objętych art. 31 i 32, jeśli przesyłkom tym 
towarzyszy świadectwo zdrowia zwierząt przewidziane w art. 161 ust. 1 
rozporządzenia (UE) 2016/429, które zawiera co najmniej jedno z nastę
pujących poświadczeń zgodności z wymogami przewidzianymi w niniej
szym rozporządzeniu: 

a) „Materiał biologiczny pozyskany od lub ze świń utrzymywanych na 
obszarach objętych ograniczeniami II przy zastosowaniu szczegól
nych środków zwalczania afrykańskiego pomoru świń ustanowio
nych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/605.”; 
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b) „Materiał biologiczny pozyskany od lub ze świń utrzymywanych na 
obszarze objętym ograniczeniami III przy zastosowaniu szczegól
nych środków zwalczania afrykańskiego pomoru świń ustanowio
nych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/605.”. 

W przypadku przemieszczania w obrębie tego samego zainteresowanego 
państwa członkowskiego właściwy organ może jednak zdecydować, że 
świadectwa zdrowia zwierząt nie trzeba wydawać, jak przewidziano 
w art. 161 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE) 2016/429. 

Artykuł 21 

Obowiązki podmiotów w zakresie świadectw zdrowia zwierząt do 
celów przemieszczania przesyłek materiału kategorii 2 i 3 
pozyskanego od lub ze świń utrzymywanych na obszarach 

objętych ograniczeniami II i III poza te obszary 

Podmioty przemieszczają przesyłki materiału kategorii 2 i 3 pozyska
nego od lub ze świń utrzymywanych na obszarach objętych ogranicze
niami II i III poza te obszary wyłącznie w obrębie tego samego zain
teresowanego państwa członkowskiego lub do innego państwa człon
kowskiego w przypadkach objętych art. 33–37, jeśli przesyłkom tym 
towarzyszy: 

a) dokument handlowy, o którym mowa w rozdziale III załącznika VIII 
do rozporządzenia (UE) nr 142/2011; oraz 

b) świadectwo zdrowia zwierząt, o którym mowa w art. 22 ust. 5 
rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687. 

W przypadku przemieszczania w obrębie tego samego zainteresowanego 
państwa członkowskiego właściwy organ może jednak zdecydować, że 
świadectwa zdrowia zwierząt nie trzeba wydawać, jak przewidziano 
w art. 22 ust. 6 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687. 

SEKCJA 4 

Szczegółowe warunki stosowania odstępstw zezwalających na 
przemieszczanie przesyłek świń utrzymywanych na obszarze objętym 

ograniczeniami I poza ten obszar 

Artykuł 22 

Szczegółowe warunki stosowania odstępstw zezwalających na 
przemieszczanie przesyłek świń utrzymywanych na obszarze 

objętym ograniczeniami I poza ten obszar 

1. Na zasadzie odstępstwa od zakazu przewidzianego w art. 9 ust. 1 
właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może 
zezwolić na przemieszczanie przesyłek świń utrzymywanych na 
obszarze objętym ograniczeniami I poza ten obszar do: 

a) zakładu znajdującego się na terytorium tego samego zainteresowa
nego państwa członkowskiego: 

(i) na innym obszarze objętym ograniczeniami I; 

(ii) na obszarach objętych ograniczeniami II i III; 

(iii) poza obszarami objętymi ograniczeniami I, II i III; 
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b) zakładu znajdującego się na terytorium innego zainteresowanego 
państwa członkowskiego; 

c) państw trzecich. 

2. Właściwy organ udziela zezwoleń, o których mowa w ust. 1, 
wyłącznie gdy spełniono: 

a) ogólne warunki określone w art. 28 ust. 2–7 rozporządzenia delego
wanego (UE) 2020/687; 

b) dodatkowe ogólne warunki określone w art. 14 ust. 2, art. 15 ust. 1 
lit. b) i c), art. 15 ust. 2 i 3 oraz art. 16 i 17. 

SEKCJA 5 

Szczegółowe warunki stosowania odstępstw zezwalających na 
przemieszczanie przesyłek świń utrzymywanych na obszarze objętym 

ograniczeniami II poza ten obszar 

Artykuł 23 

Szczegółowe warunki stosowania odstępstw zezwalających na 
przemieszczanie przesyłek świń utrzymywanych na obszarze 
objętym ograniczeniami II poza ten obszar na terytorium tego 

samego zainteresowanego państwa członkowskiego 

1. Na zasadzie odstępstwa od zakazu przewidzianego w art. 9 
właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może 
zezwolić na przemieszczanie przesyłek świń utrzymywanych na 
obszarze objętym ograniczeniami II poza ten obszar do zakładu znajdu
jącego się na terytorium tego samego zainteresowanego państwa człon
kowskiego: 

a) na innym obszarze objętym ograniczeniami II; 

b) na obszarach objętych ograniczeniami I i III; 

c) poza obszarami objętymi ograniczeniami I, II i III. 

2. Właściwy organ udziela zezwoleń, o których mowa w ust. 1, 
wyłącznie gdy spełniono: 

a) ogólne warunki określone w art. 28 ust. 2–7 rozporządzenia delego
wanego (UE) 2020/687; 

b) dodatkowe ogólne warunki określone w art. 14 ust. 2 oraz art. 15, 16 
i 17. 

3. Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego 
zapewnia, aby świnie podlegające przemieszczaniu, na które udzielono 
zezwolenia, o którym to przemieszczaniu mowa w ust. 1, pozostawały 
w zakładzie przeznaczenia co najmniej przez okres monitorowania okre 
ślony w załączniku II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 
dla afrykańskiego pomoru świń. 
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Artykuł 24 

Szczegółowe warunki stosowania odstępstw zezwalających na 
przemieszczanie przesyłek świń utrzymywanych na obszarze 
objętym ograniczeniami II poza ten obszar do rzeźni znajdującej 
się na terytorium tego samego zainteresowanego państwa 

członkowskiego do celów niezwłocznego uboju 

1. Na zasadzie odstępstwa od zakazu przewidzianego w art. 9 
właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może 
zezwolić na przemieszczanie przesyłek świń utrzymywanych na 
obszarze objętym ograniczeniami II poza ten obszar do rzeźni znajdu
jącej się na terytorium tego samego zainteresowanego państwa człon
kowskiego, pod warunkiem że: 

a) utrzymywane świnie są przemieszczane do celów niezwłocznego 
uboju; 

b) rzeźnia przeznaczenia została wyznaczona zgodnie z art. 41 ust. 1. 

2. Właściwy organ udziela zezwoleń, o których mowa w ust. 1, 
wyłącznie gdy spełniono: 

a) ogólne warunki określone w art. 28 ust. 2–7 rozporządzenia delego
wanego (UE) 2020/687; 

b) dodatkowe ogólne warunki określone w art. 14 ust. 2, art. 15 ust. 1 
lit. b) i c), art. 15 ust. 2 i 3 oraz art. 16 i 17. 

Artykuł 25 

Szczegółowe warunki stosowania odstępstw zezwalających na 
przemieszczanie przesyłek świń utrzymywanych na obszarze 
objętym ograniczeniami II poza ten obszar do obszaru objętego 
ograniczeniami II lub III na terytorium innego państwa 

członkowskiego 

1. Na zasadzie odstępstwa od zakazu przewidzianego w art. 9 
właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może 
zezwolić na przemieszczanie przesyłek świń utrzymywanych na 
obszarze objętym ograniczeniami II poza ten obszar do zakładu znajdu
jącego się na obszarze objętym ograniczeniami II lub III na terytorium 
innego państwa członkowskiego. 

2. Właściwy organ udziela zezwoleń, o których mowa w ust. 1, pod 
warunkiem że: 

a) spełnione są ogólne warunki określone w art. 28 ust. 2–7 rozporzą
dzenia delegowanego (UE) 2020/687; 

b) spełnione są dodatkowe ogólne warunki określone w art. 14 ust. 2 
oraz art. 15, 16 i 17; 

c) ustanowiono procedurę odrębnego przesyłania zgodnie z art. 26; 

d) utrzymywane świnie spełniają wszelkie inne dodatkowe odpowiednie 
gwarancje związane z afrykańskim pomorem świń na podstawie 
korzystnego wyniku oceny ryzyka środków przeciwko rozprzestrze
nianiu się tej choroby: 
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(i) wymagane przez właściwy organ zakładu dokonującego 
wysyłki; 

(ii) zatwierdzone przez właściwe organy państw członkowskich tran
zytu i zakładu przeznaczenia przed przemieszczeniem utrzymy
wanych świń; 

e) w okresie co najmniej ostatnich dwunastu miesięcy nie potwierdzono 
urzędowo wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń u utrzy
mywanych świń zgodnie z art. 11 rozporządzenia delegowanego (UE) 
2020/687 w zakładzie dokonującym wysyłki; 

f) podmiot powiadomił właściwy organ z wyprzedzeniem o plano
wanym przemieszczeniu przesyłki utrzymywanych świń zgodnie 
z art. 152 lit. b) rozporządzenia (UE) 2016/429 i art. 96 rozporzą
dzenia delegowanego (UE) 2020/688. 

3. Właściwy organ zakładu dokonującego wysyłki: 

a) sporządza wykaz zakładów, które spełniają gwarancje, o których 
mowa w ust. 2 lit. d); 

b) niezwłocznie powiadamia Komisję i pozostałe państwa członkowskie 
o gwarancjach przewidzianych w ust. 2 lit. d) oraz o zatwierdzeniu 
przez właściwe organy przewidzianym w ust. 2 lit. d) ppkt (ii). 

4. Zatwierdzenie, o którym mowa w ust. 2 lit. d) ppkt (ii), oraz 
niezwłoczne powiadomienie, o którym mowa w ust. 3 lit. b), nie są 
wymagane, gdy zakład dokonujący wysyłki, miejsca tranzytu i zakład 
przeznaczenia znajdują się na obszarach objętych ograniczeniami I, II 
i III, które to obszary sąsiadują ze sobą, co zapewnia przemieszanie 
utrzymywanych świń wyłącznie przez którykolwiek z tych obszarów 
objętych ograniczeniami I, II i III zgodnie ze szczegółowymi warunkami 
przewidzianymi w art. 22 ust. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 
2020/687. 

Artykuł 26 

Szczegółowa procedura odrębnego przesyłania dotycząca 
przyznawania odstępstw odnośnie do przemieszczania przesyłek 
świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami II poza 
ten obszar do obszaru objętego ograniczeniami II lub III na 

terytorium innego państwa członkowskiego 

1. Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego usta
nawia procedurę odrębnego przesyłania przewidzianą w art. 25 ust. 2 
lit. c) w odniesieniu do przemieszczania przesyłek świń utrzymywanych 
na obszarze objętym ograniczeniami II poza ten obszar do zakładu 
znajdującego się na obszarze objętym ograniczeniami II lub III 
w innym państwie członkowskim pod kontrolą właściwych organów: 

a) zakładu dokonującego wysyłki; 

b) miejsca tranzytu; 

c) zakładu przeznaczenia. 

▼B



 

02021R0605 — PL — 28.04.2021 — 001.001 — 20 

2. Właściwy organ zakładu dokonującego wysyłki: 

a) zapewnia, aby każdy środek transportu służący do celów przemiesz
czenia, o którym mowa w ust. 1: 

(i) był indywidualnie wyposażony w system nawigacji satelitarnej 
w celu ustalania, transmisji i zapisu jego położenia w czasie 
rzeczywistym; 

(ii) został zaplombowany przez urzędowego lekarza weterynarii 
niezwłocznie po załadunku przesyłki utrzymywanych świń; 
wyłącznie urzędowy lekarz weterynarii lub organ egzekwowania 
prawa zainteresowanego państwa członkowskiego, zgodnie 
z ustaleniami z właściwym organem, może w stosownych przy
padkach złamać plombę i zastąpić ją nową; 

b) powiadamia z wyprzedzeniem właściwy organ miejsca zakładu prze
znaczenia oraz, w stosownych przypadkach, właściwy organ miejsca 
tranzytu o zamiarze wysłania przesyłki utrzymywanych świń; 

c) ustanawia system, zgodnie z którym podmioty mają obowiązek 
niezwłocznie powiadomić właściwy organ miejsca zakładu dokonu
jącego wysyłki o każdym zdarzeniu lub o każdej awarii środka trans
portu służącego do przewozu przesyłki utrzymywanych świń; 

d) zapewnia opracowanie planu na wypadek sytuacji nadzwyczajnej, 
systemu hierarchii służbowej oraz niezbędnych zasad współpracy 
między właściwymi organami, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) 
i c), w razie możliwych wypadków podczas transportu, poważnej 
awarii lub jakichkolwiek oszukańczych działań ze strony podmiotów. 

Artykuł 27 

Obowiązki właściwego organu zainteresowanego państwa 
członkowskiego miejsca zakładu przeznaczenia dla przesyłek świń 
utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami II na 

terytorium innego państwa członkowskiego 

Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego miejsca 
zakładu przeznaczenia dla przesyłek świń utrzymywanych na obszarze 
objętym ograniczeniami II na terytorium innego państwa członkow
skiego: 

a) niezwłocznie powiadamia właściwy organ zakładu dokonującego 
wysyłki o przybyciu przesyłki; 

b) zapewnia, aby utrzymywane świnie: 

(i) pozostawały w zakładzie przeznaczenia co najmniej przez okres 
monitorowania określony w załączniku II do rozporządzenia 
delegowanego (UE) 2020/687 dla afrykańskiego pomoru świń; 
albo 

(ii) były przemieszczane bezpośrednio do rzeźni wyznaczonej 
zgodnie z art. 41 ust. 1 tego rozporządzenia. 

▼B



 

02021R0605 — PL — 28.04.2021 — 001.001 — 21 

SEKCJA 6 

Szczegółowe warunki stosowania odstępstw zezwalających na 
przemieszczanie przesyłek świń utrzymywanych na obszarze objętym 

ograniczeniami III poza ten obszar 

Artykuł 28 

Szczegółowe warunki stosowania odstępstw zezwalających na 
przemieszczanie przesyłek świń utrzymywanych na obszarze 
objętym ograniczeniami III poza ten obszar do obszaru objętego 
ograniczeniami II na terytorium tego samego zainteresowanego 

państwa członkowskiego 

1. Na zasadzie odstępstwa od zakazu przewidzianego w art. 9, 
w wyjątkowych okolicznościach, gdy wskutek tego zakazu w zakładzie, 
w którym utrzymywane są świnie, pojawiają się problemy związane 
z dobrostanem zwierząt, właściwy organ zainteresowanego państwa 
członkowskiego może zezwolić na przemieszczanie świń utrzymywa
nych na obszarze objętym ograniczeniami III poza ten obszar do 
zakładu znajdującego się na obszarze objętym ograniczeniami II na 
terytorium tego samego zainteresowanego państwa członkowskiego, 
pod warunkiem że: 
a) spełnione są ogólne warunki określone w art. 28 ust. 2–7 rozporzą

dzenia delegowanego (UE) 2020/687; 
b) spełnione są dodatkowe ogólne warunki określone w art. 14 ust. 2 

oraz art. 15, 16 i 17; 
c) zakład przeznaczenia należy do tego samego łańcucha dostaw i utrzy

mywane świnie zostaną przemieszczone w celu zakończenia cyklu 
produkcji. 

2. Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego 
zapewnia, aby utrzymywane świnie nie były przemieszczane z zakładu 
przeznaczenia znajdującego się na obszarze objętym ograniczeniami II 
co najmniej przez okres monitorowania określony w załączniku II do 
rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 dla afrykańskiego pomoru 
świń. 

Artykuł 29 

Szczegółowe warunki stosowania odstępstw zezwalających na 
przemieszczanie przesyłek świń utrzymywanych na obszarze 
objętym ograniczeniami III poza ten obszar do celów 
niezwłocznego uboju na terytorium tego samego zainteresowanego 

państwa członkowskiego 

1. Na zasadzie odstępstwa od zakazu przewidzianego w art. 9, 
w wyjątkowych okolicznościach, gdy wskutek zakazu, o którym 
mowa w art. 5 ust. 1, w zakładzie, w którym utrzymywane są świnie, 
pojawiają się problemy związane z dobrostanem zwierząt, oraz w przy
padku ograniczeń logistycznych dotyczących możliwości ubojowych 
rzeźni znajdujących się na obszarze objętym ograniczeniami III i wyzna
czonych zgodnie z art. 41 ust. 1 lub w przypadku braku wyznaczonej 
rzeźni na obszarze objętym ograniczeniami III, właściwy organ zainte
resowanego państwa członkowskiego może zezwolić na przemiesz
czenie – do celów niezwłocznego uboju – świń utrzymywanych na 
obszarze objętym ograniczeniami III poza ten obszar do rzeźni wyzna
czonej zgodnie z art. 41 ust. 1 w tym samym państwie członkowskim 
i jak najbliżej zakładu dokonującego wysyłki znajdującego się: 
a) na obszarze objętym ograniczeniami II; 
b) na obszarze objętym ograniczeniami I, jeżeli nie ma możliwości 

przeprowadzenia uboju zwierząt na obszarze objętym ograniczeniami 
II; 

c) poza obszarami objętymi ograniczeniami I, II i III, jeżeli nie ma 
możliwości przeprowadzenia uboju zwierząt na obszarach objętych 
ograniczeniami I, II i III. 
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2. Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego 
udziela zezwolenia przewidzianego w ust. 1 wyłącznie pod warunkiem 
że: 

a) spełnione są ogólne warunki określone w art. 28 ust. 2–7 rozporzą
dzenia delegowanego (UE) 2020/687; 

b) spełnione są dodatkowe ogólne warunki określone w art. 14 ust. 2, 
art. 15 ust. 1 lit. b) i c), art. 15 ust. 2 oraz art. 16 i 17. 

3. Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego 
zapewnia, aby: 

a) utrzymywane świnie były przeznaczone do niezwłocznego uboju 
bezpośrednio w rzeźni wyznaczonej zgodnie z art. 41 ust. 1; 

b) po przybyciu do wyznaczonej rzeźni świnie z obszaru objętego ogra
niczeniami III były utrzymywane oddzielnie od innych świń i były 
poddawane ubojowi: 

(i) określonego dnia, gdy poddaje się ubojowi wyłącznie świnie 
z obszaru objętego ograniczeniami III; albo 

(ii) na koniec dnia, w którym przeprowadza się ubój, w celu zapew
nienia, aby następnie nie były poddawane ubojowi inne utrzy
mywane świnie; 

c) po zakończeniu uboju świń z obszaru objętego ograniczeniami III, 
a przed rozpoczęciem uboju innych utrzymywanych świń rzeźnia 
musi zostać oczyszczona i zdezynfekowana zgodnie z instrukcjami 
właściwego organu zainteresowanego państwa członkowskiego. 

4. Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego 
zapewnia, aby: 

a) produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego pozyskane od lub ze 
świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami III i prze
mieszczone poza ten obszar były przetwarzane lub usuwane zgodnie 
z art. 33 i 36; 

b) świeże mięso i produkty mięsne, w tym osłonki, pozyskane od lub 
ze świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami III 
i przemieszczone poza obszar objęty ograniczeniami III były prze
twarzane i przechowywane zgodnie z art. 40. 

SEKCJA 7 

Szczegółowe warunki stosowania odstępstw zezwalających na 
przemieszczanie świń utrzymywanych na obszarach objętych 
ograniczeniami I, II i III poza te obszary do zatwierdzonego 

zakładu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego 

Artykuł 30 

Szczegółowe warunki stosowania odstępstw zezwalających na 
przemieszczanie przesyłek świń utrzymywanych na obszarach 
objętych ograniczeniami I, II i III do zatwierdzonego zakładu 
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego znajdującego się 
poza obszarami objętymi ograniczeniami I, II i III w obrębie tego 

samego zainteresowanego państwa członkowskiego 

1. Na zasadzie odstępstwa od zakazów przewidzianych w art. 9 
właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może 
zezwolić na przemieszczanie świń utrzymywanych na obszarach obję
tych ograniczeniami I, II i III do zatwierdzonego zakładu produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego znajdującego się poza obszarami 
objętymi ograniczeniami I, II i III w obrębie tego samego państwa 
członkowskiego, w którym to zakładzie: 
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a) utrzymywane świnie są niezwłocznie uśmiercane; oraz 

b) powstałe produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego są usuwane 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009. 

2. Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego 
udziela zezwolenia przewidzianego w ust. 1 wyłącznie pod warunkiem 
że: 

a) spełnione są ogólne warunki określone w art. 28 ust. 2–7 rozporzą
dzenia delegowanego (UE) 2020/687; 

b) spełnione są dodatkowe ogólne warunki określone w art. 14 ust. 2 
i art. 17. 

SEKCJA 8 

Szczegółowe warunki udzielania zezwolenia na przemieszczanie 
przesyłek zawierających materiał biologiczny pozyskany od lub ze 
świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami II poza 

ten obszar 

Artykuł 31 

Szczegółowe warunki stosowania odstępstw zezwalających na 
przemieszczanie przesyłek zawierających materiał biologiczny 
pozyskany od lub ze świń utrzymywanych na obszarze objętym 
ograniczeniami II poza ten obszar na terytorium tego samego 

zainteresowanego państwa członkowskiego 

Na zasadzie odstępstwa od zakazu przewidzianego w art. 10 właściwy 
organ zainteresowanego państwa członkowskiego może zezwolić na 
przemieszczanie przesyłek zawierających materiał biologiczny z zakładu 
zajmującego się materiałem biologicznym znajdującego się na obszarze 
objętym ograniczeniami II do innego obszaru objętego ograniczeniami 
II oraz do obszarów objętych ograniczeniami I i III lub poza obszary 
objęte ograniczeniami I, II i III na terytorium tego samego państwa 
członkowskiego pod warunkiem że: 

a) materiał biologiczny pobrano lub wyprodukowano, przetworzono 
i przechowywano w zakładach i został pozyskany od lub z utrzymy
wanych świń spełniających warunki określone w art. 15 ust. 1 lit. b) 
i c), art. 15 ust. 2 oraz art. 16; 

b) samce-dawcy i dawczynie świnie były utrzymywane w zakładach 
zajmujących się materiałem biologicznym, do których nie wprowa
dzano żadnych innych świń utrzymywanych na obszarach objętych 
ograniczeniami II i III przez okres co najmniej 30 dni przed datą 
pobrania lub produkcji materiału biologicznego. 

Artykuł 32 

Szczegółowe warunki stosowania odstępstw zezwalających na 
przemieszczanie przesyłek zawierających materiał biologiczny 
pozyskany od lub ze świń utrzymywanych na obszarze objętym 
ograniczeniami II z tego obszaru do obszarów objętych 
ograniczeniami II i III na terytorium innego państwa 

członkowskiego 

1. Na zasadzie odstępstwa od zakazu przewidzianego w art. 10 
właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może 
zezwolić na przemieszczanie przesyłek zawierających materiał biolo
giczny pozyskany od lub ze świń utrzymywanych na obszarze objętym 
ograniczeniami II z zatwierdzonego zakładu zajmującego się materiałem 
biologicznym znajdującego się na obszarze objętym ograniczeniami II 
do obszarów objętych ograniczeniami II i III na terytorium innego 
zainteresowanego państwa członkowskiego pod warunkiem że: 
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a) materiał biologiczny pobrano lub wyprodukowano, przetworzono 
i przechowywano w zakładach zajmujących się materiałem biolo
gicznym zgodnie z warunkami określonymi w art. 15 ust. 1 lit. b) 
i c), art. 15 ust. 2 oraz art. 16; 

b) samce-dawcy i dawczynie świnie były utrzymywane w zatwierdzo
nych zakładach zajmujących się materiałem biologicznym, do 
których nie wprowadzano żadnych innych świń utrzymywanych na 
obszarach objętych ograniczeniami II i III przez okres co najmniej 
30 dni przed datą pobrania lub produkcji materiału biologicznego; 

c) przesyłki zawierające materiał biologiczny spełniają wszelkie inne 
odpowiednie gwarancje zdrowia zwierząt w oparciu o korzystny 
wynik oceny ryzyka środków przeciwko rozprzestrzenianiu się afry
kańskiego pomoru świń: 

(i) wymagane przez właściwe organy zakładu dokonującego 
wysyłki; 

(ii) zatwierdzone przez właściwy organ państwa członkowskiego 
zakładu przeznaczenia przed przemieszczeniem materiału 
biologicznego. 

2. Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego: 

a) sporządza wykaz zatwierdzonych zakładów zajmujących się mate
riałem biologicznym, które spełniają warunki określone w ust. 1 
i które są upoważnione do przemieszczania materiału biologicznego 
z obszaru objętego ograniczeniami II w tym zainteresowanym 
państwie członkowskim do obszarów objętych ograniczeniami II 
i III w innym zainteresowanym państwie członkowskim; wykaz 
ten zawiera informacje na temat zatwierdzonych zakładów zajmują
cych się materiałem biologicznym świń, które to informacje 
właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego musi 
przechowywać, jak określono w art. 7 rozporządzenia delegowa
nego (UE) 2020/686; 

b) udostępnia publicznie wykaz, o którym mowa w lit. a), na swojej 
stronie internetowej i aktualizuje go; 

c) udostępnia Komisji i państwom członkowskim link do strony inter
netowej, o której mowa w lit. b). 

SEKCJA 9 

Szczegółowe warunki stosowania odstępstw zezwalających na 
przemieszczanie przesyłek produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego pozyskanych od lub ze świń utrzymywanych na 

obszarach objętych ograniczeniami II i III poza te obszary 

Artykuł 33 

Szczegółowe warunki stosowania odstępstw zezwalających na 
przemieszczanie przesyłek produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego pozyskanych od lub ze świń utrzymywanych na 
obszarach objętych ograniczeniami II i III poza te obszary 
w obrębie tego samego państwa członkowskiego w celu 

przetworzenia lub usunięcia 

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 11 ust. 1 właściwy organ zainte
resowanego państwa członkowskiego może zezwolić na przemiesz
czenie przesyłek produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego 
pozyskanych od lub ze świń utrzymywanych na obszarach objętych 
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ograniczeniami II i III poza te obszary do zakładu zatwierdzonego przez 
właściwy organ w celu przetworzenia, usunięcia jako odpadu poprzez 
spalenie lub usunięcia lub utylizacji poprzez łączne spalanie produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego, o czym mowa w art. 24 ust. 1 
lit. a), b) i c) rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, znajdującego się poza 
obszarami objętymi ograniczeniami II lub III w obrębie tego samego 
państwa członkowskiego, pod warunkiem że środek transportu jest indy
widualnie wyposażony w system nawigacji satelitarnej w celu ustalania, 
transmisji i zapisu jego położenia w czasie rzeczywistym. 

2. Przewoźnik odpowiedzialny za przemieszczenie produktów ubocz
nych pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w ust. 1: 

a) umożliwia właściwemu organowi kontrolę za pośrednictwem 
systemu nawigacji satelitarnej ruchu środków transportu w czasie 
rzeczywistym; 

b) przechowuje elektroniczne zapisy tego przemieszczenia przez okres 
co najmniej dwóch miesięcy od daty przemieszczenia. 

3. Właściwy organ może podjąć decyzję, aby system nawigacji sate
litarnej, o którym mowa w ust. 1, zastąpić indywidualnym plombowa
niem środków transportu, pod warunkiem że: 

a) przesyłki produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pozyska
nych od lub ze świń utrzymywanych na obszarach objętych ograni
czeniami II i III przemieszcza się wyłącznie w obrębie tego samego 
państwa członkowskiego do zastosowań, o których mowa w ust. 1; 

b) każdy środek transportu jest plombowany przez urzędowego lekarza 
weterynarii niezwłocznie po załadunku przesyłki produktów ubocz
nych pochodzenia zwierzęcego; wyłącznie urzędowy lekarz wetery
narii lub organ egzekwowania prawa państwa członkowskiego, 
zgodnie z ustaleniami z właściwym organem, może w stosownych 
przypadkach złamać plombę i zastąpić ją nową. 

Artykuł 34 

Szczegółowe warunki stosowania odstępstw zezwalających na 
przemieszczanie przesyłek obornika pozyskanego od świń 
utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami II i III 

poza te obszary w obrębie tego samego państwa członkowskiego 

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 11 ust. 1 właściwy organ zainte
resowanego państwa członkowskiego może zezwolić na przemiesz
czanie przesyłek obornika, w tym ściółki i zużytej ściółki, pozyskanego 
od świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami II i III, 
na składowisko odpadów znajdujące się poza tymi obszarami w obrębie 
tego samego państwa członkowskiego zgodnie ze szczegółowymi 
warunkami określonymi w art. 51 rozporządzenia delegowanego (UE) 
2020/687. 

2. Na zasadzie odstępstwa od art. 11 ust. 1 właściwy organ zainte
resowanego państwa członkowskiego może zezwolić na przemiesz
czanie przesyłek obornika, w tym ściółki i zużytej ściółki, pozyskanego 
od świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami II do 
celów przetworzenia lub usunięcia zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 1069/2009 w zakładzie zatwierdzonym w odniesieniu do tych 
celów w obrębie terytorium tego samego państwa członkowskiego. 
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3. Przewoźnik odpowiedzialny za przemieszczanie przesyłek obor
nika, w tym ściółki i zużytej ściółki, o których mowa w ust. 1 i 2: 

a) umożliwia właściwemu organowi kontrolę za pośrednictwem 
systemu nawigacji satelitarnej ruchu środków transportu w czasie 
rzeczywistym; 

b) przechowuje elektroniczne zapisy tego przemieszczenia przez okres 
co najmniej dwóch miesięcy od daty przemieszczenia. 

4. Właściwy organ może podjąć decyzję, aby system nawigacji sate
litarnej, o którym mowa w ust. 3 lit. a), został zastąpiony indywi
dualnym zaplombowaniem środków transportu, pod warunkiem że 
każdy środek transportu jest plombowany przez urzędowego lekarza 
weterynarii niezwłocznie po załadunku przesyłki obornika, w tym 
ściółki i zużytej ściółki, o której mowa w ust. 1 i 2. 

Wyłącznie urzędowy lekarz weterynarii lub organ egzekwowania prawa 
państwa członkowskiego, zgodnie z ustaleniami z właściwym organem, 
może w stosownych przypadkach złamać plombę i zastąpić ją nową. 

Artykuł 35 

Szczegółowe warunki udzielania zezwolenia na przemieszczanie 
przesyłek materiałów kategorii 3 pozyskanych od lub ze świń 
utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami II poza te 
obszary w obrębie tego samego państwa członkowskiego w celu 
przetworzenia produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, 
o którym mowa w art. 24 ust. 1 lit. a), e) i g) 

rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 11 ust. 1 właściwy organ zainte
resowanego państwa członkowskiego może zezwolić na przemiesz
czanie przesyłek zawierających materiały kategorii 3 pozyskane od 
lub ze świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami II 
poza ten obszar do zakładu zatwierdzonego przez właściwy organ do 
celów dalszego przetworzenia w przetworzony materiał paszowy, do 
celów produkcji przetworzonej karmy dla zwierząt domowych, 
produktów pochodnych przeznaczonych do wykorzystania poza łańcu
chem paszowym lub przekształcenia produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego w biogaz lub kompost zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a), e) i g) 
rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, znajdującego się poza obszarem 
objętym ograniczeniami II w obrębie tego samego państwa członkow
skiego, pod warunkiem że: 

a) spełnione są ogólne warunki określone w art. 28 ust. 2–7 rozporzą
dzenia delegowanego (UE) 2020/687; 

b) spełnione są dodatkowe ogólne warunki określone w art. 14 ust. 2; 

c) materiały kategorii 3 pochodzą od utrzymywanych świń oraz 
z zakładów, które spełniają warunki ogólne określone w art. 15 ust. 1 
lit. b) i c), art. 15 ust. 2 i 3 oraz art. 16; 
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d) materiały kategorii 3 pozyskano od lub ze świń utrzymywanych na 
obszarze objętym ograniczeniami II i poddanych ubojowi: 

(i) na obszarze objętym ograniczeniami II: 

— tego samego zainteresowanego państwa członkowskiego; albo 

— innego zainteresowanego państwa członkowskiego zgodnie 
z art. 25; 

albo 

(ii) poza obszarem objętym ograniczeniami II w tym samym zain
teresowanym państwie członkowskim zgodnie z art. 24; 

e) środki transportu są indywidualnie wyposażone w system nawigacji 
satelitarnej w celu ustalania, transmisji i zapisu ich położenia 
w czasie rzeczywistym; 

f) przesyłki zawierające materiały kategorii 3 przemieszcza się z rzeźni 
wyznaczonej zgodnie z art. 41 ust. 1 bezpośrednio do: 

(i) zakładu przetwórczego w celu przetwarzania produktów 
pochodnych, o których mowa w załączniku X do rozporzą
dzenia (UE) nr 142/2011; 

(ii) zakładu produkującego karmę dla zwierząt domowych zatwier
dzonego w odniesieniu do produkcji przetworzonej karmy dla 
zwierząt domowych, o której mowa w rozdziale II pkt 3 lit. a) 
i lit. b) ppkt (i)–(iii) załącznika XIII do rozporządzenia (UE) 
nr 142/2011; 

(iii) wytwórni biogazu lub kompostowni zatwierdzonych do celów 
przekształcania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego 
w kompost lub biogaz zgodnie ze standardowymi parametrami 
przekształcania, o których mowa w rozdziale III sekcja 1 załącz
nika V do rozporządzenia (UE) nr 142/2011; lub 

(iv) zakładu przetwórczego do celów przetwarzania produktów 
pochodnych, o których mowa w załączniku XIII do rozporzą
dzenia (UE) nr 142/2011. 

2. Przewoźnik odpowiedzialny za przemieszczanie przesyłek mate
riałów kategorii 3: 

a) umożliwia właściwemu organowi kontrolę za pośrednictwem 
systemu nawigacji satelitarnej ruchu środków transportu w czasie 
rzeczywistym; 

b) przechowuje elektroniczne zapisy tego przemieszczenia przez okres 
co najmniej dwóch miesięcy od daty przemieszczenia. 

3. Właściwy organ może podjąć decyzję, aby system nawigacji sate
litarnej, o którym mowa w ust. 1 lit. e), zastąpić indywidualnym plom
bowaniem środków transportu, pod warunkiem że: 
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a) materiały kategorii 3: 

(i) pozyskano od lub ze świń utrzymywanych na obszarze objętym 
ograniczeniami II; 

(ii) przemieszcza się wyłącznie w obrębie tego samego państwa 
członkowskiego do zastosowań, o których mowa w ust. 1; 

b) każdy środek transportu jest plombowany przez urzędowego lekarza 
weterynarii niezwłocznie po załadunku przesyłki materiałów kate
gorii 3; wyłącznie urzędowy lekarz weterynarii lub organ egzekwo
wania prawa państwa członkowskiego, zgodnie z ustaleniami 
z właściwym organem, może w stosownych przypadkach złamać 
plombę i zastąpić ją nową. 

Artykuł 36 

Szczegółowe warunki stosowania odstępstw zezwalających na 
przemieszczanie przesyłek materiałów kategorii 2 pozyskanych od 
lub ze świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami 
II i III poza te obszary w celu przetworzenia i usunięcia w innym 

państwie członkowskim 

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 11 ust. 1 właściwy organ zainte
resowanego państwa członkowskiego może zezwolić na przemiesz
czanie przesyłek produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego 
z materiałów kategorii 2 pozyskanych od lub ze świń utrzymywanych 
na obszarach objętych ograniczeniami II i III do zakładu przetwórczego 
do celów przetworzenia metodami 1–5, jak określono w rozdziale III 
załącznika IV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011, lub do spalarni lub 
współspalarni odpadów, o których mowa w art. 24 ust. 1 lit. a), b) i c) 
rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, znajdującego się w innym państwie 
członkowskim, pod warunkiem że: 

a) spełnione są ogólne warunki określone w art. 28 ust. 2–7 rozporzą
dzenia delegowanego (UE) 2020/687; 

b) spełnione są dodatkowe ogólne warunki określone w art. 14 ust. 2; 

c) środki transportu są indywidualnie wyposażone w system nawigacji 
satelitarnej w celu ustalania, transmisji i zapisu ich położenia 
w czasie rzeczywistym; 

2. Przewoźnik odpowiedzialny za przemieszczanie przesyłek mate
riałów kategorii 2: 

a) umożliwia właściwemu organowi kontrolę za pośrednictwem 
systemu nawigacji satelitarnej ruchu środków transportu w czasie 
rzeczywistym; oraz 

b) przechowuje elektroniczne zapisy tego przemieszczenia przez okres 
co najmniej dwóch miesięcy od daty przemieszczenia. 

3. Właściwe organy państw członkowskich wysyłki i przeznaczenia 
przesyłki materiałów kategorii 2 zapewniają kontrolę tej przesyłki 
zgodnie z art. 48 ust. 1 i 3 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009. 
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Artykuł 37 

Szczegółowe warunki stosowania odstępstw zezwalających na 
przemieszczanie przesyłek materiałów kategorii 3 pozyskanych od 
lub ze świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami II 
poza ten obszar w celu przetworzenia lub przekształcenia w innym 

państwie członkowskim 

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 11 ust. 1 właściwy organ zainte
resowanego państwa członkowskiego może zezwolić na przemiesz
czanie przesyłek zawierających materiały kategorii 3 pozyskane od 
lub ze świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami II 
poza ten obszar do zakładu zatwierdzonego przez właściwy organ do 
celów przetworzenia materiałów kategorii 3 w przetworzoną paszę, 
przetworzoną karmę dla zwierząt domowych, produkty pochodne prze
znaczone do wykorzystania poza łańcuchem paszowym lub przekształ
cenia materiałów kategorii 3 w biogaz lub kompost zgodnie z art. 24 
ust. 1 lit. a), e) i g) rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, znajdującego 
się w innym państwie członkowskim, pod warunkiem że: 

a) spełnione są ogólne warunki określone w art. 28 ust. 2–7 rozporzą
dzenia delegowanego (UE) 2020/687; 

b) spełnione są dodatkowe ogólne warunki określone w art. 14 ust. 2; 

c) materiały kategorii 3 pochodzą od utrzymywanych świń oraz 
z zakładów, które spełniają warunki ogólne określone w art. 15 ust. 1 
lit. b) i c), art. 15 ust. 2 i 3 oraz art. 16; 

d) materiały kategorii 3 pozyskano od lub ze świń utrzymywanych na 
obszarze objętym ograniczeniami II i poddanych ubojowi: 

(i) na obszarze objętym ograniczeniami II: 

— tego samego zainteresowanego państwa członkowskiego, albo 

— innego zainteresowanego państwa członkowskiego zgodnie 
z art. 25; 

albo 

(ii) poza obszarem objętym ograniczeniami II w tym samym zain
teresowanym państwie członkowskim zgodnie z art. 24; 

e) środki transportu są indywidualnie wyposażone w system nawigacji 
satelitarnej w celu ustalania, transmisji i zapisu ich położenia 
w czasie rzeczywistym; 

f) produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego przemieszcza się bezpo 
średnio z rzeźni wyznaczonej zgodnie z art. 41 ust. 1 do: 

(i) zakładu przetwórczego do celów przetwarzania produktów 
pochodnych, o których mowa w załącznikach X i XIII do 
rozporządzenia (UE) nr 142/2011; 

(ii) zakładu produkującego karmę dla zwierząt domowych zatwier
dzonego w odniesieniu do produkcji przetworzonej karmy dla 
zwierząt domowych, o której mowa w rozdziale II pkt 3 lit. b) 
ppkt (i), (ii) i (iii) załącznika XIII do rozporządzenia (UE) 
nr 142/2011; 
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(iii) wytwórni biogazu lub kompostowni zatwierdzonych do celów 
przekształcania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego 
w kompost lub biogaz zgodnie ze standardowymi parametrami 
przekształcania, o których mowa w rozdziale III sekcja 1 
załącznika V do rozporządzenia (UE) nr 142/2011. 

2. Przewoźnik odpowiedzialny za przemieszczanie przesyłek mate
riałów kategorii 3: 

a) umożliwia właściwemu organowi kontrolę za pośrednictwem 
systemu nawigacji satelitarnej ruchu środków transportu w czasie 
rzeczywistym; oraz 

b) przechowuje elektroniczne zapisy przemieszczenia przez okres co 
najmniej dwóch miesięcy od daty przemieszczenia. 

SEKCJA 10 

Szczegółowe warunki stosowania odstępstw zezwalających na 
przemieszczanie przesyłek świeżego mięsa i produktów mięsnych, 
w tym osłonek, pozyskanych od lub ze świń utrzymywanych na 

obszarach objętych ograniczeniami II i III poza te obszary 

Artykuł 38 

Szczegółowe warunki udzielania zezwolenia na przemieszczanie 
przesyłek świeżego mięsa i produktów mięsnych, w tym osłonek, 
pozyskanych od lub ze świń utrzymywanych na obszarze objętym 
ograniczeniami II poza ten obszar na terytorium tego samego 

zainteresowanego państwa członkowskiego 

1. Na zasadzie odstępstwa od zakazów przewidzianych w art. 12 
właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może 
zezwolić na przemieszczanie przesyłek świeżego mięsa i produktów 
mięsnych, w tym osłonek, pozyskanych od lub ze świń utrzymywanych 
na obszarze objętym ograniczeniami II poza ten obszar na terytorium 
tego samego zainteresowanego państwa członkowskiego, pod warun
kiem że: 

a) spełnione są ogólne warunki określone w art. 28 ust. 2–7 rozporzą
dzenia delegowanego (UE) 2020/687; 

b) świeże mięso i produkty mięsne, w tym osłonki, pozyskano od lub 
ze świń utrzymywanych w zakładach, które spełniają ogólne warunki 
określone w art. 14 ust. 2, art. 15 ust. 1 lit. b) i c), art. 15 ust. 2 i 3 
oraz art. 16; 

c) świeże mięso i produkty mięsne, w tym osłonki, wyprodukowano 
w zakładach wyznaczonych zgodnie z art. 41 ust. 1. 

2. Na zasadzie odstępstwa od zakazów przewidzianych w art. 12, 
jeżeli warunki określone w ust. 1 nie są spełnione, właściwy organ 
zainteresowanego państwa członkowskiego może zezwolić na prze
mieszczanie przesyłek świeżego mięsa i produktów mięsnych, w tym 
osłonek, pozyskanych od lub ze świń utrzymywanych na obszarze 
objętym ograniczeniami II poza ten obszar na terytorium tego samego 
zainteresowanego państwa członkowskiego, pod warunkiem że: 
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a) świeże mięso i produkty mięsne, w tym osłonki, wyprodukowano 
w zakładach wyznaczonych zgodnie z art. 41 ust. 1; 

b) świeże mięso i produkty mięsne, w tym osłonki, 

(i) wyłącznie w przypadku świeżego mięsa, są oznakowane i prze
mieszczane zgodnie ze szczegółowymi warunkami udzielania 
zezwoleń na przemieszczanie świeżego mięsa pozyskanego od 
lub ze zwierząt utrzymywanych należących do gatunków 
umieszczonych w wykazie z niektórych zakładów określonych 
w art. 33 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 
do zakładu przetwórczego w celu poddania jednemu z procesów 
obróbki zmniejszającej ryzyko określonych w załączniku VII do 
tego rozporządzenia; 

albo 

(ii) oznakowano zgodnie z art. 44 specjalnym znakiem jakości 
zdrowotnej lub, w stosownych przypadkach, znakiem identyfi
kacyjnym, który nie jest owalny i którego nie można pomylić 
ze znakiem jakości zdrowotnej lub znakiem identyfikacyjnym, 
o którym mowa w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) 
nr 853/2004; oraz 

(iii) są przeznaczone do przemieszczania wyłącznie w obrębie tego 
samego zainteresowanego państwa członkowskiego. 

Artykuł 39 

Szczegółowe warunki stosowania odstępstw zezwalających na 
przemieszczanie przesyłek świeżego mięsa i produktów mięsnych, 
w tym osłonek, pozyskanych od lub ze świń utrzymywanych na 
obszarze objętym ograniczeniami II poza ten obszar do innych 

państw członkowskich oraz do państw trzecich 

Na zasadzie odstępstwa od zakazów przewidzianych w art. 12 właściwy 
organ zainteresowanego państwa członkowskiego może zezwolić na 
przemieszczanie przesyłek świeżego mięsa i produktów mięsnych, 
w tym osłonek, pozyskanych od lub ze świń utrzymywanych na 
obszarze objętym ograniczeniami II poza ten obszar do innego państwa 
członkowskiego oraz do państw trzecich, pod warunkiem że: 

a) spełnione są ogólne warunki określone w art. 28 ust. 2–7 rozporzą
dzenia delegowanego (UE) 2020/687; 

b) spełnione są dodatkowe ogólne warunki określone w art. 14 ust. 2; 

c) świeże mięso i produkty mięsne, w tym osłonki, pozyskano od lub 
ze świń utrzymywanych w zakładach, które spełniają ogólne warunki 
określone w art. 15 i 16; 

d) świeże mięso i produkty mięsne, w tym osłonki, wyprodukowano 
w zakładach wyznaczonych zgodnie z art. 41 ust. 1. 
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Artykuł 40 

Szczegółowe warunki stosowania odstępstw zezwalających na 
przemieszczanie przesyłek świeżego mięsa i produktów mięsnych, 
w tym osłonek, pozyskanych od lub ze świń utrzymywanych na 
obszarze objętym ograniczeniami III do innych obszarów objętych 
ograniczeniami I, II i III lub poza obszary objęte ograniczeniami I, 

II i III na terytorium tego samego państwa członkowskiego 

Na zasadzie odstępstwa od zakazów przewidzianych w art. 12 właściwy 
organ zainteresowanego państwa członkowskiego może zezwolić na 
przemieszczanie przesyłek świeżego mięsa i produktów mięsnych, 
w tym osłonek, pozyskanych od lub ze świń utrzymywanych na 
obszarze objętym ograniczeniami III do innych obszarów objętych ogra
niczeniami I, II i III lub poza obszary objęte ograniczeniami I, II i III na 
terytorium tego samego państwa członkowskiego, pod warunkiem że: 

a) spełnione są ogólne warunki określone w art. 28 ust. 2–7 rozporzą
dzenia delegowanego (UE) 2020/687; 

b) spełnione są dodatkowe ogólne warunki określone w art. 14 ust. 2; 

c) świeże mięso i produkty mięsne, w tym osłonki, pozyskano od lub 
ze świń: 

(i) utrzymywanych w zakładach, które spełniają warunki ogólne 
określone w art. 15 i 16; oraz 

(ii) poddanych ubojowi: 

— w obrębie tego samego obszaru objętego ograniczeniami III, 
lub 

— poza obszarem objętym ograniczeniami III po dokonaniu 
dopuszczonego przemieszczenia zgodnie z art. 29; 

d) świeże mięso i produkty mięsne, w tym osłonki, wyprodukowano 
w zakładach wyznaczonych zgodnie z art. 41 ust. 1; oraz 

(i) wyłącznie w przypadku świeżego mięsa, są oznakowane i prze
mieszczane zgodnie ze szczegółowymi warunkami udzielania 
zezwoleń na przemieszczanie świeżego mięsa pozyskanego od 
lub ze zwierząt utrzymywanych należących do gatunków 
umieszczonych w wykazie z niektórych zakładów określonych 
w art. 33 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 
do zakładu przetwórczego w celu poddania jednemu z procesów 
obróbki zmniejszającej ryzyko określonych w załączniku VII do 
tego rozporządzenia; 

albo 

(ii) oznakowano zgodnie z art. 44 specjalnym znakiem jakości 
zdrowotnej lub, w stosownych przypadkach, znakiem identyfi
kacyjnym, który nie jest owalny i którego nie można pomylić 
ze znakiem jakości zdrowotnej lub znakiem identyfikacyjnym, 
o którym mowa w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) 
nr 853/2004; oraz 

(iii) są przeznaczone do przemieszczania wyłącznie w obrębie tego 
samego zainteresowanego państwa członkowskiego. 
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ROZDZIAŁ IV 

ŚRODKI SZCZEGÓLNE ZMNIEJSZAJĄCE RYZYKO ZWIĄZANE 
Z AFRYKAŃSKIM POMOREM ŚWIŃ DLA PODMIOTÓW 
PROWADZĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŻYWCZE 

W ZAINTERESOWANYCH PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH 

Artykuł 41 

Specjalne wyznaczenie rzeźni, zakładów rozbioru, chłodni, 
zakładów przetwórstwa mięsnego i zakładów obróbki dziczyzny 

1. Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego 
wyznacza, na wniosek podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo 
spożywcze, zakłady do celów: 

a) niezwłocznego uboju utrzymywanych świń z obszarów objętych 
ograniczeniami II i III: 

(i) w obrębie tych obszarów objętych ograniczeniami II i III; 

(ii) poza tymi obszarami objętymi ograniczeniami II i III, o czym 
mowa w art. 24 i 29; 

b) rozbioru, przetwarzania i przechowywania świeżego mięsa 
i produktów mięsnych, w tym osłonek, pochodzących od świń utrzy
mywanych na obszarach objętych ograniczeniami II i III, o czym 
mowa w art. 38, 39 i 40; 

c) przyrządzania mięsa zwierząt łownych, o którym mowa w pkt 1 ppkt 
1.18 załącznika I do rozporządzenia (WE) 853/2004, oraz przetwa
rzania i przechowywania świeżego mięsa i produktów mięsnych 
pochodzących od dzikich świń, pozyskanych na obszarach objętych 
ograniczeniami I, II i III, jak przewidziano w art. 48 i 49 niniejszego 
rozporządzenia; 

d) przyrządzania mięsa zwierząt łownych, o którym mowa w pkt 1 ppkt 
1.18 załącznika I do rozporządzenia (WE) 853/2004, oraz przetwa
rzania i przechowywania świeżego mięsa i produktów mięsnych 
pochodzących od dzikich świń, jeżeli zakłady te znajdują się na 
obszarach objętych ograniczeniami I, II i III, jak przewidziano 
w art. 48 i 49 niniejszego rozporządzenia. 

2. Właściwy organ może podjąć decyzję, że wyznaczenie, o którym 
mowa w ust. 1, nie jest wymagane w przypadku zakładów przetwarza
jących świeże mięso i produkty mięsne, w tym osłonki, dokonujących 
ich rozbioru i je przechowujących, które to mięso i produkty pozyskano 
od lub ze świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami II 
i III oraz od lub z dzikich świń na obszarach objętych ograniczeniami I, 
II i III, oraz zakładów, o których mowa w ust. 1 lit. d), pod warunkiem 
że: 

a) świeże mięso i produkty mięsne, w tym osłonki, pochodzące od świń 
oznakowano w tych zakładach specjalnym znakiem jakości zdro
wotnej lub, w stosownych przypadkach, znakiem identyfikacyjnym, 
o którym mowa w art. 44; 

b) świeże mięso i produkty mięsne, w tym osłonki, pochodzące od świń 
z tych zakładów są przeznaczone wyłącznie dla tego samego zain
teresowanego państwa członkowskiego; 

c) produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego pochodzące od świń 
z tych zakładów są przetwarzane lub usuwane wyłącznie w tym 
samym państwie członkowskim zgodnie z art. 33. 
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3. Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego: 

a) udostępnia Komisji i innym państwom członkowskim link do strony 
internetowej właściwego organu wraz z wykazem wyznaczonych 
zakładów i ich działalności, o których mowa w ust. 1; 

b) zapewnia aktualność wykazu, o którym mowa w lit. a). 

Artykuł 42 

Szczegółowe warunki wyznaczania zakładów do celów 
niezwłocznego uboju świń utrzymywanych na obszarach objętych 

ograniczeniami II i III 

Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego wyznacza 
zakłady do celów niezwłocznego uboju świń utrzymywanych na obsza
rach objętych ograniczeniami II i III, wyłącznie pod warunkiem że: 

a) ubój świń utrzymywanych poza obszarami objętymi ograniczeniami 
II i III oraz świń utrzymywanych na obszarach objętych ogranicze
niami II i III, podlegających dozwolonym przemieszczeniom, 
o którym mowa w art. 24 i 29, oraz wytwarzanie i przechowywanie 
produktów z tych świń odbywa się oddzielnie od uboju świń utrzy
mywanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III oraz od 
produkcji i przechowywania produktów z tych świń, które nie speł
niają odpowiednich: 

(i) dodatkowych warunków ogólnych określonych w art. 15, 16 
i 17; oraz 

(ii) warunków szczegółowych przewidzianych w art. 24 i 29; 

b) podmiot prowadzący zakład dysponuje udokumentowanymi instruk
cjami lub procedurami zatwierdzonymi przez właściwy organ zain
teresowanego państwa członkowskiego, mającymi zapewnić speł
nienie warunków określonych w lit. a). 

Artykuł 43 

Szczegółowe warunki wyznaczania zakładów do celów rozbioru, 
przetwarzania i przechowywania świeżego mięsa i produktów 
mięsnych, w tym osłonek, pozyskanych od lub ze świń 

utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami II i III 

Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego wyznacza 
zakłady do celów rozbioru, przetwarzania i przechowywania świeżego 
mięsa i produktów mięsnych, w tym osłonek, pozyskanych od lub ze 
świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami II i III 
podlegających dozwolonemu przemieszczeniu, o którym mowa w art. 38, 
39 i 40, wyłącznie pod warunkiem że: 

a) rozbiór, przetwarzanie i przechowywanie świeżego mięsa 
i produktów mięsnych, w tym osłonek, pozyskanych od lub ze 
świń utrzymywanych poza obszarami objętymi ograniczeniami II 
i III oraz od lub ze świń utrzymywanych na obszarach objętych 
ograniczeniami II i III przeprowadza się oddzielnie od świeżego 
mięsa i produktów mięsnych, w tym osłonek, pozyskanych od lub 
ze świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami II 
i III, które nie spełniają: 
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(i) dodatkowych warunków ogólnych określonych w art. 15, 16 
i 17; oraz 

(ii) warunków szczegółowych przewidzianych w art. 38, 39 i 40; 

b) podmiot prowadzący zakład dysponuje udokumentowanymi instruk
cjami lub procedurami zatwierdzonymi przez właściwy organ zain
teresowanego państwa członkowskiego, mającymi zapewnić speł
nienie warunków określonych w lit. a). 

Artykuł 44 

Specjalne znaki jakości zdrowotnej lub znaki identyfikacyjne 

Właściwy organ zainteresowanych państw członkowskich zapewnia, aby 
następujące produkty pochodzenia zwierzęcego były oznakowane 
specjalnym znakiem jakości zdrowotnej lub, w stosownych przypad
kach, znakiem identyfikacyjnym, który nie jest owalny i którego nie 
można pomylić ze znakiem jakości zdrowotnej ani znakiem identyfika
cyjnym przewidzianym w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) 
nr 853/2004: 

a) świeże mięso i produkty mięsne, w tym osłonki, pozyskane od lub 
ze świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami III, jak 
określono w art. 40 lit. d) ppkt (ii); 

b) świeże mięso i produkty mięsne, w tym osłonki, pozyskane od lub 
ze świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami II, jeśli 
nie spełniono szczegółowych warunków udzielania zezwolenia na 
przemieszczanie tych przesyłek poza obszar objęty ograniczeniami 
II przewidzianych w art. 38 ust. 1, jak określono w art. 38 ust. 2 
lit. b) ppkt (ii): 

c) świeże mięso i produkty mięsne pochodzące od dzikich świń prze
mieszczanych w obrębie obszaru objętego ograniczeniami I lub poza 
ten obszar z zakładu wyznaczonego zgodnie z art. 41 ust. 1, jak 
przewidziano w art. 49 ust. 1 lit. c) ppkt (iii) tiret pierwsze. 

ROZDZIAŁ V 

ŚRODKI SZCZEGÓLNE W ZAKRESIE ZWALCZANIA CHORÓB 
MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO DZIKICH ŚWIŃ W PAŃSTWACH 

CZŁONKOWSKICH 

Artykuł 45 

Szczegółowe zakazy dotyczące przemieszczania dzikich świń 

Właściwe organy wszystkich państw członkowskich zakazują prze
mieszczania dzikich świń przez podmioty zgodnie z art. 101 rozporzą
dzenia delegowanego (UE) 2020/688: 

a) na całym terytorium danego państwa członkowskiego; 

b) z całego terytorium danego państwa członkowskiego do; 

(i) innego państwa członkowskiego oraz 

(ii) państw trzecich. 

▼B
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Artykuł 46 

Szczegółowe zakazy dotyczące przemieszczania w obrębie obszarów 
objętych ograniczeniami I, II i III oraz z tych obszarów świeżego 
mięsa, produktów mięsnych i wszelkich innych produktów 
pochodzenia zwierzęcego, produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego i produktów pochodnych pozyskanych od lub 
z dzikich świń i ciał dzikich świń, które to mięso i produkty są 

przeznaczone do spożycia przez ludzi 

1. Właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich zaka
zują przemieszczania w obrębie obszarów objętych ograniczeniami I, II 
i III oraz z tych obszarów przesyłek świeżego mięsa, produktów mięs
nych i wszelkich innych produktów pochodzenia zwierzęcego, 
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochod
nych pozyskanych od lub z dzikich świń i ciał dzikich świń, które to 
mięso i produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi. 

2. Właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich zaka
zują przemieszczania w obrębie obszarów objętych ograniczeniami I, II 
i III oraz z tych obszarów świeżego mięsa, produktów mięsnych i wszel
kich innych produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów ubocz
nych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pozyskanych 
od lub z dzikich świń i ciał dzikich świń, które to mięso i produkty są 
przeznaczone do spożycia przez ludzi: 

a) na własny użytek domowy; 

b) w związku z działalnością myśliwych, którzy dostarczają małe ilości 
zwierzyny łownej lub mięsa zwierząt łownych bezpośrednio do 
konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpo 
średnio zaopatrującego konsumenta końcowego, jak przewidziano 
w art. 1 ust. 3 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 853/2004. 

Artykuł 47 

Ogólne zakazy dotyczące przemieszczania przesyłek produktów 
pozyskanych od lub z dzikich świń i ciał dzikich świń, które to 
produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi, ze względu na 

ryzyko rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń 

Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może 
zakazać na terytorium tego samego państwa członkowskiego przemiesz
czania świeżego mięsa, produktów mięsnych oraz wszelkich innych 
produktów pozyskanych od lub z dzikich świń i ciał dzikich świń, 
które to mięso i produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi, 
jeżeli właściwy organ uzna, że zachodzi ryzyko rozprzestrzenienia się 
afrykańskiego pomoru świń na te dzikie świnie bądź pozyskane od nich 
lub z nich produkty, z nich lub za ich pośrednictwem. 

Artykuł 48 

Szczegółowe warunki stosowania odstępstw zezwalających na 
przemieszczanie w obrębie obszarów objętych ograniczeniami I, II 
i III oraz z tych obszarów przesyłek przetworzonych produktów 

mięsnych pozyskanych od lub z dzikich świń 

1. Na zasadzie odstępstwa od zakazu przewidzianego w art. 46 ust. 1 
właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może 
zezwolić na przemieszczanie w obrębie obszarów objętych ogranicze
niami I, II i III oraz z tych obszarów przesyłek przetworzonych 
produktów mięsnych pozyskanych od lub z dzikich świń z zakładów 
znajdujących się na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III: 
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a) do innych obszarów objętych ograniczeniami I, II i III położonych 
w tym samym zainteresowanym państwie członkowskim; 

b) do obszarów znajdujących się poza obszarami objętymi ogranicze
niami I, II i III położonych w tym samym zainteresowanym państwie 
członkowskim; oraz 

c) do innych państw członkowskich oraz państw trzecich. 

2. Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego 
zezwala na przemieszczanie przesyłek przetworzonych produktów mięs
nych pozyskanych od lub z dzikich świń z zakładów znajdujących się 
na obszarze objętym ograniczeniami I, II i III, o których mowa w ust. 1, 
wyłącznie pod warunkiem że: 

a) w odniesieniu do każdej dzikiej świni wykorzystywanej do produkcji 
i przetwarzania produktów mięsnych na obszarze objętym ogranicze
niami I, II i III przeprowadzono badania w kierunku identyfikacji 
patogenów wywołujących afrykański pomór świń; 

b) właściwy organ uzyskał negatywne wyniki badań w kierunku iden
tyfikacji patogenów wywołujących afrykański pomór świń, o których 
mowa w lit. a), przed procesem obróbki, o którym mowa w lit. c) 
ppkt (ii); 

c) produkty mięsne pozyskane od lub z dzikich świń: 

(i) zostały wyprodukowane oraz były przetwarzane i przechowy
wane w zakładach wyznaczonych na podstawie art. 41 ust. 1; 
oraz 

(ii) zostały poddane odpowiedniemu procesowi obróbki zmniejsza
jącej ryzyko w przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego 
z obszarów objętych ograniczeniami zgodnie z załącznikiem VII 
do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 w odniesieniu 
do afrykańskiego pomoru świń. 

Artykuł 49 

Szczegółowe warunki stosowania odstępstw zezwalających na 
przemieszczanie w obrębie obszarów objętych ograniczeniami I, II 
i III oraz z obszaru objętego ograniczeniami I świeżego mięsa, 
produktów mięsnych i wszelkich innych produktów pochodzenia 
zwierzęcego pozyskanych od lub z dzikich świń i ciał dzikich 
świń, które to mięso i produkty są przeznaczone do spożycia 

przez ludzi 

1. Na zasadzie odstępstwa od zakazów przewidzianych w art. 46 
ust. 1 i 2 właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego 
może zezwolić na przemieszczanie w obrębie obszaru objętego ograni
czeniami I oraz z tego obszaru świeżego mięsa, produktów mięsnych 
i wszelkich innych produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych 
od lub z dzikich świń i ciał dzikich świń, które to mięso i produkty są 
przeznaczone do spożycia przez ludzi, na inne obszary objęte ograni
czeniami I, II i III lub na obszary znajdujące się poza obszarami obję
tymi ograniczeniami I, II i III w tym samym państwie członkowskim, 
pod warunkiem że: 

a) w odniesieniu do każdej odpowiedniej dzikiej świni przeprowadzono 
badania w kierunku identyfikacji patogenów wywołujących afry
kański pomór świń przed przemieszczeniem świeżego mięsa, 
produktów mięsnych i wszelkich innych produktów pochodzenia 
zwierzęcego pozyskanych od lub z tych dzikich świń; 
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b) właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego uzyskał 
negatywne wyniki badań w kierunku identyfikacji patogenów wywo 
łujących afrykański pomór świń, o których mowa w lit. a), przed 
przemieszczeniem; 

c) świeże mięso, produkty mięsne i wszelkie inne produkty pocho
dzenia zwierzęcego pozyskane od lub z dzikich świń i ciał dzikich 
świń, które to mięso i produkty są przeznaczone do spożycia przez 
ludzi, są przemieszczane w obrębie obszaru objętego ograniczeniami 
I lub poza tym obszarem w tym samym państwie członkowskim: 

(i) na własny użytek domowy; lub 

(ii) w związku z działalnością myśliwych, którzy dostarczają małe 
ilości zwierzyny łownej lub mięsa zwierząt łownych bezpo 
średnio do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu deta
licznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego, 
jak przewidziano w art. 1 ust. 3 lit. e) rozporządzenia (WE) 
nr 853/2004; lub 

(iii) z zakładów wyznaczonych na podstawie art. 41 ust. 1, w których 
świeże mięso i produkty mięsne oznaczono: 

— specjalnym znakiem jakości zdrowotnej lub znakiem iden
tyfikacyjnym zgodnie z art. 44 lit. c); 

albo 

— zgodnie z art. 33 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 
2020/687 i są one przemieszczane do zakładu przetwór
czego w celu poddania ich jednemu z odpowiednich 
procesów obróbki zmniejszającej ryzyko określonych 
w załączniku VII do tego rozporządzenia. 

2. Na zasadzie odstępstwa od zakazów przewidzianych w art. 46 
ust. 2 właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego 
może zezwolić na przemieszczanie świeżego mięsa, produktów mięs
nych i wszelkich innych produktów pochodzenia zwierzęcego pozyska
nych od lub z dzikich świń i ciał dzikich świń, które to mięso i produkty 
są przeznaczone do spożycia przez ludzi, w obrębie obszarów objętych 
ograniczeniami II i III w tym samym państwie członkowskim, pod 
warunkiem że: 

a) w odniesieniu do każdej odpowiedniej dzikiej świni przeprowadzono 
badania w kierunku identyfikacji patogenów wywołujących afry
kański pomór świń przed przemieszczeniem świeżego mięsa, 
produktów mięsnych i wszelkich innych produktów pochodzenia 
zwierzęcego pozyskanych od lub z tych dzikich świń bądź ich 
ciał, które to mięso i produkty są przeznaczone do spożycia przez 
ludzi; 

b) właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego uzyskał 
negatywne wyniki badań w kierunku identyfikacji patogenów wywo 
łujących afrykański pomór świń, o których mowa w lit. a), przed 
przemieszczeniem; 

c) świeże mięso, produkty mięsne i wszelkie inne produkty pocho
dzenia zwierzęcego pozyskane od lub z dzikich świń i ciał dzikich 
świń, które to mięso i produkty są przeznaczone do spożycia przez 
ludzi, są przemieszczane w obrębie obszarów objętych ogranicze
niami II i III w tym samym państwie członkowskim: 
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(i) na własny użytek domowy; 

lub 

(ii) zgodnie z art. 33 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 
2020/687 i są one przemieszczane do zakładu przetwórczego 
w celu poddania ich jednemu z odpowiednich procesów obróbki 
zmniejszającej ryzyko określonych w załączniku VII do tego 
rozporządzenia. 

Artykuł 50 

Obowiązki podmiotów dotyczące świadectw zdrowia zwierząt do 
celów przesyłek świeżego mięsa, produktów mięsnych i wszelkich 
innych produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub 
z dzikich świń i ciał dzikich świń, które to mięso i produkty są 
przeznaczone do spożycia przez ludzi, w odniesieniu do 
przemieszczania poza obszarami objętymi ograniczeniami I, II i III 

Podmioty przemieszczają poza obszarami objętymi ograniczeniami I, II 
i III przesyłki świeżego mięsa, produktów mięsnych i wszelkich innych 
produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub z dzikich 
świń i ciał dzikich świń, które to mięso i produkty są przeznaczone 
do spożycia przez ludzi, wyłącznie: 

a) w przypadkach objętych art. 48 i 49; oraz 

b) wówczas, gdy przesyłkom tym towarzyszy świadectwo zdrowia 
zwierząt przewidziane w art. 167 ust. 1 rozporządzenia (UE) 
2016/429, które zawiera: 

(i) informacje wymagane zgodnie z art. 3 rozporządzenia delego
wanego (UE) 2020/2154; oraz 

(ii) co najmniej jedno z następujących poświadczeń zgodności 
z wymogami przewidzianymi w niniejszym rozporządzeniu: 

— „Świeże mięso i produkty mięsne oraz wszelkie inne 
produkty pochodzenia zwierzęcego z obszaru objętego ogra
niczeniami I pozyskane od lub z dzikich świń przy zastoso
waniu szczególnych środków zwalczania afrykańskiego 
pomoru świń ustanowionych w rozporządzeniu wykonaw
czym Komisji (UE) 2021/605.”, 

— „Ciała dzikich świń, które są przeznaczone do spożycia przez 
ludzi, z obszaru objętego ograniczeniami I przy zastosowaniu 
szczególnych środków zwalczania afrykańskiego pomoru 
świń ustanowionych w rozporządzeniu wykonawczym 
Komisji (UE) 2021/605.”, 

— „Przetworzone produkty mięsne z obszarów objętych ograni
czeniami I, II i III pozyskane od lub z dzikich świń przy 
zastosowaniu szczególnych środków zwalczania afrykań
skiego pomoru świń ustanowionych w rozporządzeniu wyko
nawczym Komisji (UE) 2021/605.”. 

W przypadku przemieszczania w obrębie tego samego zainteresowanego 
państwa członkowskiego właściwy organ może jednak zdecydować, że 
świadectwa zdrowia zwierząt nie trzeba wydawać, jak przewidziano 
w art. 167 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2016/429. 
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Artykuł 51 

Szczegółowe warunki udzielania zezwolenia na przemieszczanie 
w obrębie obszarów objętych ograniczeniami I, II i III oraz poza 
tymi obszarami przesyłek produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego i produktów pochodnych pozyskanych od lub 

z dzikich świń 

1. Na zasadzie odstępstwa od zakazów określonych w art. 46 
właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może 
zezwolić na przemieszczanie w obrębie obszarów objętych ogranicze
niami I, II i III oraz poza tymi obszarami przesyłek produktów pochod
nych pozyskanych od lub z dzikich świń do innych obszarów objętych 
ograniczeniami I, II i III lub do obszarów znajdujących się poza obsza
rami objętymi ograniczeniami I, II i III w tym samym państwie człon
kowskim oraz do innych państw członkowskich, o ile produkty 
pochodne poddano obróbce, w wyniku której nie stwarzają one żadnego 
ryzyka w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń. 

2. Na zasadzie odstępstwa od zakazów określonych w art. 46 ust. 1 
właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może 
zezwolić na przemieszczanie w obrębie obszarów objętych ogranicze
niami I, II i III oraz poza tymi obszarami przesyłek produktów ubocz
nych pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub z dzikich świń do 
innych obszarów objętych ograniczeniami I, II i III oraz do obszarów 
znajdujących się poza obszarami objętymi ograniczeniami I, II i III 
w tym samym państwie członkowskim, pod warunkiem że: 

a) produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego są gromadzone, trans
portowane i usuwane zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 1069/2009; 

b) w przypadku przemieszczania poza obszarami objętymi ogranicze
niami I, II i III środki transportu są indywidualnie wyposażone 
w system nawigacji satelitarnej w celu ustalania, transmisji i zapisu 
ich położenia w czasie rzeczywistym. Przewoźnik umożliwia właści
wemu organowi kontrolę w czasie rzeczywistym ruchu środka trans
portu i prowadzi rejestry elektroniczne tego ruchu przez co najmniej 
dwa miesiące od chwili przemieszczenia przesyłki. 

Artykuł 52 

Obowiązki podmiotów dotyczące świadectw zdrowia zwierząt do 
celów przemieszczania przesyłek produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub z dzikich świń poza 
obszarami objętymi ograniczeniami I, II i III na terytorium tego 

samego zainteresowanego państwa członkowskiego 

Podmioty przemieszczają przesyłki produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego pozyskanych od lub z dzikich świń poza obszarami obję
tymi ograniczeniami I, II i III na terytorium tego samego zainteresowa
nego państwa członkowskiego w przypadku, o którym mowa w art. 51 
ust. 2, wyłącznie wówczas, gdy przesyłkom tym towarzyszy: 

a) dokument handlowy, o którym mowa w rozdziale III załącznika VIII 
do rozporządzenia (UE) nr 142/2011; oraz 

b) świadectwo zdrowia zwierząt, o którym mowa w art. 22 ust. 5 
rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687. 

Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może 
jednak zdecydować, że świadectwa zdrowia zwierząt nie trzeba 
wydawać, jak przewidziano w art. 22 ust. 6 rozporządzenia delegowa
nego (UE) 2020/687. 
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ROZDZIAŁ VI 

SZCZEGÓLNE OBOWIĄZKI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 
W ZAKRESIE INFORMOWANIA I SZKOLENIA 

Artykuł 53 

Szczególne obowiązki zainteresowanych państw członkowskich 
w zakresie informowania 

1. Zainteresowane państwa członkowskie zapewniają, aby co 
najmniej operatorzy kolei, autokarów, portów lotniczych i portów, 
biura podróży, organizatorzy polowań i operatorzy pocztowi byli zobo
wiązani do zwracania uwagi swoich klientów na środki szczególne 
w zakresie zwalczania chorób ustanowione w niniejszym rozporzą
dzeniu przez przekazywanie w odpowiedni sposób informacji na 
temat głównych zakazów ustanowionych w art. 9, 11, 12, 45 i 46 
podróżnym przemieszczającym się z obszarów objętych ograniczeniami 
I, II i III oraz klientom korzystającym z usług pocztowych. 
W tym celu zainteresowane państwa członkowskie organizują i przepro
wadzają regularne kampanie na rzecz podnoszenia świadomości 
publicznej, aby propagować i rozpowszechniać informacje na temat 
środków szczególnych w zakresie zwalczania chorób, ustanowionych 
w niniejszym rozporządzeniu. 
2. Zainteresowane państwa członkowskie informują Komisję i pozos
tałe państwa członkowskie na forum Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwie
rząt, Żywności i Pasz o następujących kwestiach: 
a) zmianach sytuacji epidemiologicznej w odniesieniu do afrykańskiego 

pomoru świń na swoim terytorium; 
b) wynikach nadzoru nad afrykańskim pomorem świń przeprowadzo

nego na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III oraz na obsza
rach znajdujących się poza obszarami objętymi ograniczeniami I, II 
i III w przypadku utrzymywanych i dzikich świń; 

c) innych środkach i inicjatywach wprowadzonych w celu zapobiegania 
afrykańskiemu pomorowi świń, jego zwalczania i eliminacji. 

Artykuł 54 

Szczególne obowiązki zainteresowanych państw członkowskich 
w zakresie szkolenia 

Zainteresowane państwa członkowskie organizują i przeprowadzają 
regularnie lub w odpowiednich odstępach czasu specjalne szkolenia 
na temat ryzyka afrykańskiego pomoru świń oraz możliwych środków 
zapobiegania, zwalczania i eliminacji przynajmniej dla następujących 
grup docelowych: 
a) lekarzy weterynarii; 
b) rolników utrzymujących świnie; 
c) myśliwych. 

Artykuł 55 

Szczególne obowiązki wszystkich państw członkowskich w zakresie 
informowania 

1. Wszystkie państwa członkowskie zapewniają, by 
a) na wszystkich trasach w obrębie głównej infrastruktury lądowej, 

takich jak międzynarodowe szlaki komunikacyjne i kolejowe, oraz 
w obrębie powiązanych lądowych sieci transportowych, odpowiednie 
informacje na temat ryzyka przenoszenia afrykańskiego pomoru świń 
oraz na temat środków szczególnych w zakresie zwalczania chorób, 
ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu, były podawane do 
wiadomości podróżnych: 

▼B



 

02021R0605 — PL — 28.04.2021 — 001.001 — 42 

(i) w sposób widoczny i wyraźny; 

(ii) prezentowane w sposób łatwo zrozumiały dla podróżnych przy
bywających: 

— do obszarów objętych ograniczeniami I, II i III oraz powra
cających z takich obszarów, lub 

— do państw trzecich narażonych na ryzyko rozprzestrzeniania 
się afrykańskiego pomoru świń oraz powracających z takich 
państw; 

b) wprowadzono niezbędne środki w celu podniesienia świadomości 
wśród zainteresowanych stron działających w sektorze utrzymywa
nych świń, w tym małych zakładów, na temat ryzyka wprowadzenia 
wirusa afrykańskiego pomoru świń oraz w celu udzielenia im 
w najodpowiedniejszy sposób najwłaściwszych informacji na temat 
wzmocnionych środków bioasekuracji dla zakładów, w których 
utrzymywane są świnie, znajdujących się na obszarach objętych 
ograniczeniami I, II i III, jak przewidziano w załączniku II, w szcze
gólności środków, które mają być stosowane na obszarach objętych 
ograniczeniami I, II i III. 

2. Wszystkie państwa członkowskie podnoszą świadomość na temat 
afrykańskiego pomoru świń wśród: 

a) społeczeństwa, jak przewidziano w art. 15 rozporządzenia (UE) 
2016/429; 

b) lekarzy weterynarii, rolników i myśliwych oraz udzielają im najod
powiedniejszych informacji na temat zmniejszania ryzyka i wzmoc
nionych środków bioasekuracji, jak przewidziano w: 

(i) załączniku II do niniejszego rozporządzenia; 

(ii) wytycznych unijnych w sprawie afrykańskiego pomoru świń 
uzgodnionych z państwami członkowskimi na forum Stałego 
Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz; 

(iii) dostępnych dowodach naukowych dostarczonych przez Euro
pejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; 

(iv) Kodeksie zdrowia zwierząt lądowych Światowej Organizacji 
Zdrowia Zwierząt. 

ROZDZIAŁ VII 

PRZEPISY KOŃCOWE 

Artykuł 56 

Wejście w życie i stosowanie 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opub
likowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 21 kwietnia 2021 r. do 
dnia 20 kwietnia 2028 r. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane 
we wszystkich państwach członkowskich. 
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ZAŁĄCZNIK I 

OBSZARY OBJĘTE OGRANICZENIAMI 

CZĘŚĆ I 

1. Niemcy 

Następujące obszary objęte ograniczeniami I w Niemczech: 

Bundesland Brandenburg: 

— Landkreis Dahme-Spreewald: 

— Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk, 

— Gemeinde Byhleguhre-Byhlen, 

— Gemeinde Märkische Heide, mit den Gemarkungen Alt Schadow, Neu 
Schadow, Pretschen, Plattkow, Wittmannsdorf, Schuhlen-Wiese, Bück
chen, 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, Guhlen, 
Mochow und Siegadel, 

— Gemeinde Spreewaldheide, 

— Gemeinde Straupitz, 

— Landkreis Märkisch-Oderland: 

— Gemeinde Lietzen, 

— Gemeinde Falkenhagen (Mark), 

— Gemeinde Zeschdorf, 

— Gemeinde Treplin, 

— Gemeinde Fichtenhöhe mit den Gemarkungen Niederjesar, Alt 
Mahlisch und Carzig – westlich der B 167, 

— Gemeinde Lindendorf mit den Gemarkungen Neu Mahlisch, Libbeni
chen und Dolgelin – westlich der B 167, 

— Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Egger
sdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg, 

— Gemeinde Neulewin, 

— Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf und Bliesdorf, 

— Gemeinde Neutrebbin mit den Gemarkungen Neutrebbin und 
Alttrebbin westlich der L 34 und Altelewin westlich und nordöstlich 
der L 33, 

— 

— Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und 
Batzlow, 

— Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, 
Schulzendorf, Lüdersdorf, Biesdorf, Rathsdorf, Wriezen, Altwriezen, 
Beauregard, Eichwerder und Jäckelsbruch, 

▼M2



 

02021R0605 — PL — 28.04.2021 — 001.001 — 44 

— Gemeinde Oderaue mit den Gemarkungen Neuranft, Neuküstrinchen, 
Neurüdnitz, Altwustrow, Neuwustrow und Zäckericker Loose, 
Altreetz, Altmädewitz und Neumädewitz, 

— Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz), 

— Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und 
Ruhlsdorf, 

— Gemeine Garzau-Garzin, 

— Gemeinde Waldsieversdorf, 

— Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder, 

— Gemeinde Reichenow-Mögelin, 

— Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und 
Prötzel östlich der B 168 und der L35, 

— Gemeinde Oberbarnim. 

— 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, Herzberg, 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, 
Hasenfelde, Ahrensdorf, Heinersdorf, Tempelberg, 

— Gemeinde Langewahl, 

— Gemeinde Berkenbrück, 

— Gemeinde Briesen (Mark), 

— Gemeinde Jacobsdorf, 

— Landkreis Spree-Neiße: 

— Gemeinde Jänschwalde, 

— Gemeinde Peitz, 

— Gemeinde Tauer, 

— Gemeinde Turnow-Preilack, 

— Gemeinde Drachhausen, 
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— 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 mit den Gemarkungen Briesníg, Weißagk, Bohrau, 
Naundorf, Mulknitz, Klein Jamno, Forst (Lausitz) und Groß Jamno, 

— Gemeinde Wiesengrund, 

— Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf mit der Gemarkung 
Simmersdorf, 

— Gemeinde Neiße-Malxetal mit den Gemarkungen Jocksdorf, Klein 
Kölzig und Groß Kölzig, 

— Gemeinde Tschernitz mit der Gemarkung Wolfshain, 

— Gemeinde Felixsee, 

— Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Lieskau, Schönheide, 
Graustein, Türkendorf, Groß Luja, Wadelsdorf, Hornow, Sellessen, 
Spremberg, Bühlow, 

— Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kathlow, Haasow, 
Sergen, Roggosen, Gablenz, Komptendorf, Laubsdorf, Koppatz, 
Neuhausen, Drieschnitz, Kahsel, Bagenz, 

— Stadt Cottbus mit den Gemarkungen Dissenchen, Döbbrick, Merzdorf, 
Saspow, Schmellwitz, Sielow, Willmersdorf. 

Bundesland Sachsen: 

— Landkreis Bautzen 

— Gemeinde Großdubrau: Ortsteile Commerau, Göbeln, Jetscheba, 
Kauppa, Särchen, Spreewiese, 

— Gemeinde Hochkirch: Ortsteile Kohlwesa, Niethen, Rodewitz, Wawitz, 
Zschorna, 

— Gemeinde Königswartha: Ortsteil Oppitz, 

— Gemeinde Lohsa: Ortsteile Dreiweibern, Driewitz, Friedersdorf, 
Hermsdorf/Spree, Lippen, Litschen, Lohsa, Riegel, Tiegling, 
Weißkollm, 

— Gemeinde Malschwitz: Ortsteile Baruth, Brießnitz, Brösa, Buchwalde, 
Cannewitz, Dubrauke, Gleina, Guttau, Halbendorf/Spree, Kleinsauber
nitz, Lieske, Lömischau, Neudorf/Spree, Preititz, Rackel, Ruhethal, 
Wartha, 
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— Gemeinde Radibor: Ortsteile Droben, Lippitsch, Milkel, Teicha, 
Wessel, 

— Gemeinde Spreetal, 

— Gemeinde Weißenberg. 

— Landkreis Görlitz: 

— Gemeinde Boxberg/O.L., sofern nicht bereits Teil des gefährdeten 
Gebietes, 

— Gemeinde Görlitz südlich der Bundesautobahn A4 mit den Ortsteilen 
Biesnitz, Deutsch Ossig, Historische Altstadt, Innenstadt, Klein Neun
dorf, Klingewalde, Königshufen, Kunnerwitz, Ludwigsdorf, Nikolai
vorstadt, Rauschwalde, Schlauroth, Südstadt, Weinhübel, 

— Gemeinde Groß Düben, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten 
Gebietes, 

— Gemeinde Hohendubrau, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten 
Gebietes, 

— Gemeinde Kodersdorf, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten 
Gebietes, 

— Gemeinde Königshain, 

— Gemeinde Löbau: Ortsteile Altcunnewitz, Bellwitz, Dolgowitz, 
Glossen, Kittlitz, Kleinradmeritz, Krappe, Lautitz, Mauschwitz, 
Neucunnewitz, Neukittlitz, Oppeln, Rosenhain, 

— Gemeinde Markersdorf: Ortsteile Holtendorf, Markersdorf, Pfaffendorf, 

— Gemeinde Mücka, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes, 

— Gemeinde Reichenbach/O.L.: Ortsteile Biesig, Borda, Dittmannsdorf, 
Feldhäuser, Goßwitz, Krobnitz, Lehnhäuser, Löbensmüh, Mengelsdorf, 
Meuselwitz, Oehlisch, Stadt Reichenbach/O.L., Reißaus, Schöps, 
Zoblitz, 

— Gemeinde Schleife, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes, 

— Gemeinde Schöpstal, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten 
Gebietes, 

— Gemeinde Trebendorf, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten 
Gebietes, 

— Gemeinde Vierkirchen, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten 
Gebietes, 

— Gemeinde Waldhufen, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten 
Gebietes, 

— Gemeinde Weißwasser/O.L., sofern nicht bereits Teil des gefährdeten 
Gebietes. 

2. Estonia 

Następujące obszary objęte ograniczeniami I w Estonii: 

— Hiiu maakond. 
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3. Grecja 

Następujące obszary objęte ograniczeniami I w Grecji: 

— in the regional unit of Drama: 

— the community departments of Sidironero and Skaloti and the muni
cipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipa
lity), 

— the municipal department of Paranesti (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 of Xanthi: 

— the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, 
Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality), 

— the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the muni
cipal departments of Myki, Echinos and Oraio and (in Myki munici
pality), 

— 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, Thry
lorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, 
Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipa
lity), 

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

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

— the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipa
lity), 

— in the regional unit of Evros: 

— the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro 
Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo 
Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipa
lity), 

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

— the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufo
vouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, 
Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymo
teixo municipality), 
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— in the regional unit of Serres: 

— the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, 
Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Mega
lochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakop
hyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi 
and Chortero and the community departments of Achladochori, Agki
stro and Kapnophyto (in Sintiki municipality), 

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

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

4. Łotwa 

Następujące obszary objęte ograniczeniami I na Łotwie: 

— Pāvilostas novada Vērgales pagasts, 

— Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, 
Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, 

— Grobiņas novada Medzes, Grobiņas un Gaviezes pagasts. Grobiņas pilsēta, 

— Rucavas novada Rucavas pagasts, 

— Nīcas novads. 

5. Litwa 

Następujące obszary objęte ograniczeniami I na Litwie: 

— Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, 
Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos, 

— Palangos miesto savivaldybė. 

6. Węgry 

Następujące obszary objęte ograniczeniami I na Węgrzech: 

— Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 
952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 
954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 
954860, 954950, 955050, 955150, 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 vadgaz
dálkodási egységeinek teljes területe, 

— Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas terü
lete, 

— Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 
802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, 
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— 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, 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 egysé
geinek teljes területe. 

7. Polska 

Następujące obszary objęte ograniczeniami I w Polsce: 

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, miasto Działdowo, część gminy 
Rybno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę kolejową, 
część gminy wiejskiej Działdowo położona na południe od linii wyzna
czonej przez linie kolejowe biegnące od wschodniej do zachodniej granicy 
gminy w powiecie działdowskim, 

— gminy Kisielice, Susz i część gminy wiejskiej Iława położona na zachód 
od linii wyznaczonej przez drogę nr 521 biegnącą od zachodniej granicy 
gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Szymbark - 
Ząbrowo - Segnowy – Laseczno – Gulb, a następnie na zachód od linii 
wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Szymbark - Ząbrowo - 
Segnowy – Laseczno - Gulb biegnącą do południowej granicy gminy 
w powiecie iławskim, 

— gminy Biskupiec, Kurzętnik, część gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubaw
skie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od 
zachodniej granicy gminy do miejscowości Lekarty, a następnie na połu
dniowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości 
Lekarty – Nowy Dwór Bratiański biegnącą do północnej granicy gminy 
miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz na południe od linii wyznaczonej 
przez drogę nr 538, część gminy Grodziczno położona na południe od linii 
wyznaczonej przez drogę nr 538 w powiecie nowomiejskim. 

w województwie podlaskim: 

— gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew 
i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyzna
czonej przez linię koleją w powiecie wysokomazowieckim, 
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— gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyń
skim, 

— gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki 
Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową 
w powiecie zambrowskim, 

— gminy Grabowo, Kolno i miasto Kolno, Turośl w powiecie kolneńskim, 

w województwie mazowieckim: 

— powiat ostrołęcki, 

— powiat miejski Ostrołęka, 

— gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy 
Duninów, Radzanowo, Słupno, Staroźreby i Stara Biała w powiecie 
płockim, 

— powiat miejski Płock, 

— powiat ciechanowski, 

— gminy Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Nowe Miasto, Płońsk i miasto 
Płońsk, Raciąż i miasto Raciąż, Sochocin w powiecie płońskim, 

— 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, 

— powiat mławski, 

— powiat przasnyski, 

— powiat makowski, 

— powiat pułtuski, 

— powiat wyszkowski, 

— powiat węgrowski, 

— gminy Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne, Radzymin, Strachówka 
Wołomin i Tłuszcz w powiecie wołomińskim, 

— gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim, 

— gminy Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów w powiecie mińskim, 

— gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołow
skim, 

— gminy Kowala, Wierzbica, część gminy Wolanów położona na południe 
od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie radomskim, 

— powiat miejski Radom, 

— gminy Jastrząb, Mirów, Orońsko w powiecie szydłowieckim, 

— powiat gostyniński, 

w województwie podkarpackim: 

— gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim, 
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— gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Żurawica, Prze
myśl w powiecie przemyskim, 

— powiat miejski Przemyśl, 

— gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy Zarzecze położona 
na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie 
przeworskim, 

— powiat łańcucki, 

— gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski i część gminy Sokołów Mało
polski 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 powiecie staszowskim, 

— gminy Bliżyn, Skarżysko – Kamienna, Suchedniów i Skarżysko Kościelne 
w powiecie skarżyskim, 

— gmina Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyzna
czonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej 
przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżo
wania 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, 
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— powiat miejski Skierniewice, 

— gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim, 

— gminy Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazo
wiecki z miastem Tomaszów Mazowiecki i Żelechlinek w powiecie 
tomaszowskim, 

— gmina Aleksandrów w powiecie piotrkowskim, 

w województwie pomorskim: 

— 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 Targ 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 między
rzeckim, 

— 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 województwie 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, 
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w województwie wielkopolskim: 

— gminy Krzemieniewo, Osieczna, Rydzyna, część gminy Lipno położona 
na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5, część gminy Święcie
chowa położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 oraz 
na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie leszczyń
skim, 

— powiat miejski Leszno, 

— 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, 

— gminy Granowo, Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec poło 
żona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie 
grodziskim, 

— gminy Czempiń, Kościan i miasto Kościan, Krzywiń, część gminy Śmigiel 
położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie 
kościańskim, 

— powiat miejski Poznań, 

— gminy Buk, Dopiewo, Komorniki, Tarnowo Podgórne, Stęszew, 
Swarzędz, Pobiedziska, Czerwonak, Mosina, miasto Luboń, miasto Pusz
czykowo i część gminy Kórnik położona na zachód od linii wyznaczonych 
przez drogi: nr S11 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżo
wania z drogą nr 434 i drogę nr 434 biegnącą od tego skrzyżowania do 
południowej granicy gminy, część gminy Rokietnica położona na połu
dniowy zachód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy 
w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejs
cowości 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 połu
dniowej 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, 

— powiat pleszewski, 

— gmina Zagórów w powiecie słupeckim, 

— gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim, 
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— gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii 
wyznaczonej przez drogi nr S11 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, 

— powiat miejski Kalisz, 

— gminy Blizanów, Stawiszyn, Żelazków, 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, Grodziec, część gminy Stare Miasto położona na 
południe od linii wyznaczonej przez autostradę nr A2 w powiecie koniń
skim, 

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 wyzna
czonej przez drogę nr 125 biegnącą od miasta Cedynia do wschodniej 
granicy gminy w powiecie gryfińskim. 

8. Słowacja 

Następujące obszary objęte ograniczeniami I na Słowacji: 

— the whole district of Vranov nad Topľou, except municipalities included in 
part II, 

— the whole district of Humenné, except municipalities included in part II, 

— 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 Rimavská Sobota the whole municipalities of Jesenské, 
Ožďany, Sútor, Rimavské Janovce, Belín, Pavlovce, Gortva, Bizovo, 
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— Čenice, Hodejovec, Blhovce, Hodejov, Čierny Potok, Gemerček, Konrá
dovce, Dolné Zahorany, Husiná , Rimavská Sobota, Hajnáčka, Stará 
Bašta, Nová Bašta, Večelkov, Studená, Tachty, 

— the whole district of Lučenec, except municipalities included in part II, 

— the whole district of Veľký Krtíš, except municipalities included in part II, 

— in the whole district of Zvolen, except municipalities included in part II, 

— the whole district of Detva, except municipalities included in part II, 

— the whole district of Krupina, except municipalities included in part II, 

— the whole district of Brezno. 

CZĘŚĆ II 

1. Bułgaria 

Następujące obszary objęte ograniczeniami II w Bułgarii: 

— the whole region of Haskovo, 

— the whole region of Yambol, 

— the whole region of Stara Zagora, 

— the whole region of Pernik, 

— the whole region of Kyustendil, 

— the whole region of Plovdiv, 

— the whole region of Pazardzhik, 

— the whole region of Smolyan, 

— the whole region of Dobrich, 

— the whole region of Sofia city, 

— the whole region of Sofia Province, 

— the whole region of Blagoevgrad, 

— the whole region of Razgrad, 

— the whole region of Kardzhali, 

— the whole region of Burgas excluding the areas in Part III, 

— the whole region of Varna excluding the areas in Part III, 

— the whole region of Silistra, excluding the areas in Part III, 

— the whole region of Ruse, excluding the areas in Part III, 

— the whole region of Veliko Tarnovo, excluding the areas in Part III, 

— the whole region of Pleven, excluding the areas in Part III, 

— the whole region of Targovishte, excluding the areas in Part III, 

— the whole region of Shumen, excluding the areas in Part III, 

— the whole region of Sliven, excluding the areas in Part III, 

— the whole region of Vidin, excluding the areas in Part III. 
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2. Niemcy 

Następujące obszary objęte ograniczeniami II w Niemczech: 

Bundesland Brandenburg: 

— Landkreis Oder-Spree: 

— Gemeinde Grunow-Dammendorf, 

— Gemeinde Mixdorf 

— Gemeinde Schlaubetal, 

— Gemeinde Neuzelle, 

— Gemeinde Neißemünde, 

— Gemeinde Lawitz, 

— Gemeinde Eisenhüttenstadt, 

— Gemeinde Vogelsang, 

— Gemeinde Ziltendorf, 

— Gemeinde Wiesenau, 

— Gemeinde Friedland, 

— Gemeinde Siehdichum 

— Gemeinde Müllrose, 

— Gemeinde Groß Lindow, 

— 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 Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, 
Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue, 

— Landkreis Spree-Neiße: 

— Gemeinde Schenkendöbern mit den Gemarkungen Stakow, Reicher
skreuz, Groß Drewitz, Sembten, Lauschütz, Krayne, Lübbinchen, 
Grano, Pinnow, Bärenklau, Schenkendöbern und Atterwasch, 

— Gemeinde Guben mit den Gemarkungen Bresinchen, Guben und 
Deulowitz, 
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— Gemeinde Forst (Lausitz) mit den Gemarkungen Groß Bademeusel 
und Klein Bademeusel, 

— Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf mit der Gemarkung Groß 
Schacksdorf, 

— Gemeinde Neiße-Malxetal mit den Gemarkungen Preschen und 
Jerischke, 

— Gemeinde Döbern, 

— Gemeinde Jämlitz-Klein Düben, 

— Gemeinde Tschernitz mit der Gemarkung Tschernitz, 

— Landkreis Märkisch-Oderland: 

— Gemeinde Zechin, 

— Gemeinde Bleyen-Genschmar, 

— Gemeinde Neuhardenberg, 

— Gemeinde Golzow, 

— Gemeinde Küstriner Vorland, 

— Gemeinde Alt Tucheband, 

— Gemeinde Reitwein, 

— Gemeinde Podelzig, 

— Gemeinde Letschin, 

— Gemeinde Gusow-Platkow, 

— Gemeinde Seelow, 

— Gemeinde Vierlinden, 

— Gemeinde Lindendorf mit den Gemarkungen Sachsendorf, Libbeni
chen und Dolgelin – östlich der B 167, 

— Gemeinde Fichtenhöhe mit der Gemarkung Carzig – östlich der B 167, 

— Gemeinde Lebus, 

— Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Jahnsfelde, Trebnitz, 
Obersdorf, Münchehofe und Hermersdorf, 

— Gemeinde Märkische Höhe mit der Gemarkung Rindenwalde, 

— Gemeinde Bliesdorf mit der Gemarkung Metzdorf, 

— Gemarkung Neutrebbin mit den Gemarkungen Wuschewier, 
Altbarnim, Neutrebbin, Alttrebbin östlich der L 34 und Altlewin 
östlich der L 34 und südwestlich der L 33, 

— kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder), 
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Bundesland Sachsen: 

— Landkreis Görlitz: 

— Gemeinde Bad Muskau, 

— Gemeinde Boxberg/O.L. östlich des Straßenverlaufes K8472 bis 
Kaschel – S121 – Jahmen –Dürrbacher Straße – K8472 – Eselsberg 
– S131 – Boxberg – K 8481, 

— Gemeinde Gablenz, 

— Gemeinde Görlitz nördlich der Bundesautobahn A4, 

— Gemeinde Groß Düben südlich des Straßenverlaufes S126 – Halben
dorf – K8478, 

— Gemeinde Hähnichen, 

— Gemeinde Hohendubrau östlich des Straßenverlaufes der Verbindun
gsstraße Buchholz-Gebelzig – S55, 

— Gemeinde Horka 

— Gemeinde Kodersdorf nördlich der Bundesautobahn A4, 

— Gemeinde Krauschwitz i.d. O.L., 

— Gemeinde Kreba-Neudorf, 

— Gemeinde Mücka östlich des Straßenverlaufes S55 - K8471 - Förstgen 
- K8472, 

— Gemeinde Neißeaue, 

— Gemeinde Niesky, 

— Gemeinde Quitzdorf am See, 

— Gemeinde Rietschen, 

— Gemeinde Rothenburg/ O.L., 

— Gemeinde Schleife östlich des Straßenverlaufes S130 – S126, 

— Gemeinde Schöpstal nördlich der Bundesautobahn A4, 

— Gemeinde Trebendorf östlich der K8481, 

— Gemeinde Vierkirchen nördlich der Bundesautobahn A4 und östlich 
der Verbindungsstraße Buchholz-Gebelzig, 

— Gemeinde Waldhufen nördlich der Bundesautobahn A4, 

— Gemeinde Weißkeißel, 

— Gemeinde Weißwasser/O.L. östlich der K8481. 

3. Estonia 

obszary objęte ograniczeniami II w Estonii: 

— Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). 
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4. Łotwa 

Następujące obszary objęte ograniczeniami II na Łotwie: 

— Ādažu novads, 

— Aizputes novada Aizputes, Cīravas un Lažas pagasts, Kalvenes pagasta 
daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dien
vidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas 
pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, 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, 

— Dobeles novads, 
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— Dundagas novads, 

— Durbes novads, 

— Engures novads, 

— Ērgļu novads, 

— Garkalnes novads, 

— Grobiņas novada Bārtas pagasts, 

— 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 V1296, 
Padures, Rumbas, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču, Ēdoles, Īvandes, 
Kurmāles, Turlavas, Gudenieku un Snēpeles pagasts, Kuldīgas pilsēta, 

— Lielvārdes novads, 

— Līgatnes novads, 

— Limbažu novads, 

— Līvānu novads, 
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— Lubānas novads, 

— Ludzas novads, 

— Madonas novads, 

— Mālpils novads, 

— Mārupes novads, 

— Mazsalacas novads, 

— Mērsraga novads, 

— Naukšēnu novads, 

— Neretas novads, 

— Ogres novads, 

— Olaines novads, 

— Ozolnieku novads, 

— Pārgaujas novads, 

— Pāvilostas novada Sakas pagasts, Pāvilostas pilsēta, 

— Pļaviņu novads, 

— Preiļu novads, 

— Priekules novads, 

— Priekuļu novads, 

— Raunas novads, 

— republikas pilsēta Daugavpils, 

— republikas pilsēta Jelgava, 

— republikas pilsēta Jēkabpils, 

— republikas pilsēta Jūrmala, 

— republikas pilsēta Rēzekne, 

— republikas pilsēta Valmiera, 

— Rēzeknes novads, 

— Riebiņu novads, 

— Rojas novads, 

— Ropažu novads, 

— Rucavas novada Dunikas pagasts, 

— Rugāju novads, 
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— Rundāles novads, 

— Rūjienas novads, 

— Salacgrīvas novads, 

— Salas novads, 

— Salaspils novads, 

— Saldus novads, 

— Saulkrastu novads, 

— Sējas novads, 

— Siguldas novads, 

— Skrīveru novads, 

— Skrundas novada Raņķu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1272 
līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasta daļa no Skrundas uz zieme 
ļiem no autoceļa A9 un austrumiem no Ventas upes, 

— Smiltenes novads, 

— Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un 
P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, 

— Strenču novads, 

— Talsu novads, 

— Tērvetes novads, 

— Tukuma novads, 

— Vaiņodes novada Vaiņodes pagasts un Embūtes pagasta daļa uz dienvi
diem autoceļa P116, P106, 

— Valkas novads, 

— Varakļānu novads, 

— Vārkavas novads, 

— Vecpiebalgas novads, 

— Vecumnieku novads, 

— Ventspils novads, 

— Viesītes novads, 

— Viļakas novads, 

— Viļānu novads, 

— Zilupes novads. 
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5. Litwa 

Następujące obszary objęte ograniczeniami II na Litwie: 

— Alytaus miesto savivaldybė, 

— Alytaus rajono savivaldybė, 

— Anykščių rajono savivaldybė, 

— Akmenės rajono savivaldybė, 

— Birštono savivaldybė, 

— 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, Jurbarkų, 
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 A1, ir Vilkijos 
apylinkių seniūnijos dalis į 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 į šiaurę ir rytus nuo kelio Nr. 229 ir Nr. 2032, 

— Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniū
nijos, 

— Kupiškio rajono savivaldybė, 

— Kretingos rajono savivaldybė, 

— Lazdijų rajono savivaldybė, 

— Marijampolės savivaldybė, 
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— Mažeikių rajono savivaldybė, 

— Molėtų rajono savivaldybė, 

— Pagėgių savivaldybė, 

— Pakruojo rajono savivaldybė, 

— Panevėžio rajono savivaldybė, 

— Panevėžio miesto savivaldybė, 

— Pasvalio rajono savivaldybė, 

— Radviliškio rajono savivaldybė, 

— 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 seniū
nijos, 

— 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, 

— Utenos rajono savivaldybė, 

— Varėnos rajono savivaldybė, 

— Vilniaus miesto savivaldybė, 
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— Vilniaus rajono savivaldybė, 

— Vilkaviškio rajono savivaldybė, 

— Visagino savivaldybė, 

— Zarasų rajono savivaldybė. 

6. Węgry 

Następujące obszary objęte ograniczeniami II na Węgrzech: 

— Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 
950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 
951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 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 egysé
geinek teljes területe, 

— Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének 
teljes területe, 

— Fejér megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 405450, 
405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egysé
geinek teljes területe, 

— Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes terü
lete, 

— Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, 

— Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 
750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 
751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 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-Esztergom 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, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 
580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, 

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

7. Polska 

Następujące obszary objęte ograniczeniami II w Polsce: 

w województwie warmińsko-mazurskim: 

— gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Ełk w powiecie 
ełckim, 

— powiat elbląski, 

▼M2



 

02021R0605 — PL — 28.04.2021 — 001.001 — 66 

— powiat miejski Elbląg, 

— powiat gołdapski, 

— powiat piski, 

— powiat bartoszycki, 

— gminy Biskupiec, Jeziorany, 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 wyzna
czonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą S51 do północnej 
granicy gminy, łączącej miejscowości Mańki – Mycyny – Ameryka 
w powiecie olsztyńskim, 

— powiat ostródzki, 

— powiat olecki, 

— powiat giżycki, 

— powiat braniewski, 

— powiat kętrzyński, 

— gminy Lubomino i Orneta w powiecie lidzbarskim, 

— gmina Nidzica i część gminy Kozłowo położona na północ od linii wyzna
czonej przez linię kolejową w powiecie nidzickim, 

— gminy Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, Szczytno i miasto Szczytno i Świę
tajno w powiecie szczycieńskim, 

— powiat mrągowski, 

— gminy Lubawa, miasto Lubawa, Zalewo, miasto Iława i część gminy 
wiejskiej Iława położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę 
nr 521 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą 
łączącą miejscowości Szymbark - Ząbrowo - Segnowy – Laseczno – Gulb, 
a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejs
cowości Szymbark - Ząbrowo - Segnowy – Laseczno - Gulb biegnącą do 
południowej granicy gminy w powiecie iławskim, 

— część gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie położona na północ od 
linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy do 
miejscowości Lekarty, a następnie na północny -wschód od linii wyzna
czonej przez drogę łączącą miejscowości Lekarty – Nowy Dwór 
Bratiański biegnącą do północnej granicy gminy miejskiej Nowe Miasto 
Lubawskie oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 538, część 
gminy Grodziczno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 
nr 538 w powiecie nowomiejskim, 

— powiat węgorzewski, 

— część gminy Rybno położona na północ od linii kolejowej, część gminy 
wiejskiej Działdowo położona na północ od linii wyznaczonej przez linie 
kolejowe biegnące od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie 
działdowskim, 

w województwie podlaskim: 

— powiat bielski, 
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— powiat grajewski, 

— powiat moniecki, 

— powiat sejneński, 

— gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyń
skim, 

— powiat miejski Łomża, 

— powiat siemiatycki, 

— powiat hajnowski, 

— gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe 
Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ 
od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie 
wysokomazowieckim, 

— gmina Rutki i część gminy Kołaki Kościelne położona na północ od linii 
wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim, 

— gminy Mały Potok i Stawiski w powiecie kolneńskim, 

— powiat białostocki, 

— powiat suwalski, 

— powiat miejski Suwałki, 

— powiat augustowski, 

— powiat sokólski, 

— powiat miejski Białystok, 

w województwie mazowieckim: 

— gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, 
Skórzec, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn w powiecie siedleckim, 

— powiat miejski Siedlce, 

— gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń 
w powiecie sokołowskim, 

— powiat łosicki, 

— powiat sochaczewski, 

— gminy Policzna, Przyłęk, Tczów i Zwoleń w powiecie zwoleńskim, 

— powiat kozienicki, 

— gminy Chotcza i Solec nad Wisłą w powiecie lipskim, 
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— gminy Gózd, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko, Pionki z miastem Pionki, Skary
szew, 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, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim, 

— powiat nowodworski, 

— gminy Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Załuski w powiecie płońskim, 

— gminy: miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka 
w powiecie wołomińskim, 

— gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Miastków Kościelny, 
Parysów, Pilawa, część gminy Wilga położona na północ od linii wyzna
czonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia 
do rzeki Wisły, część gminy Górzno położona na północ od linii wyzna
czonej przez drogę łączącą miejscowości Łąki i Górzno biegnącą od 
wschodniej granicy gminy, następnie od miejscowości Górzno na północ 
od drogi nr 1328W 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 Chlewiska i Szydłowiec w powiecie szydłowieckim, 

— gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mińsk Mazowiecki 
i miasto Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, miasto Sulejówek 
w powiecie mińskim, 

— powiat otwocki, 

— powiat warszawski zachodni, 

— powiat legionowski, 

— powiat piaseczyński, 

— powiat pruszkowski, 

— powiat grójecki, 

— powiat grodziski, 

— powiat żyrardowski, 

— powiat białobrzeski, 

— powiat przysuski, 

— powiat miejski Warszawa, 
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w województwie lubelskim: 

— powiat 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 połu
dnie od linii wyznaczonej przez linię kolejową powiecie ryckim, 

— 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, Ostrówek, Ostrów Lubelski, Serniki, Uścimów 
i Lubartów z miastem Lubartów 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, Żmudź, Doro
husk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Wojsławice w powiecie chełmskim, 

— powiat miejski Chełm, 

— powiat kraśnicki, 

— powiat opolski, 

— powiat parczewski, 

— powiat włodawski, 

— powiat radzyński, 

— powiat miejski Zamość, 

— gminy Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Zamość w powiecie zamojskim 

w województwie podkarpackim: 

— powiat stalowowolski, 
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— 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 połu
dnie 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 wyzna
czona 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, 

— część gminy wiejskiej Przeworsk położona na zachód od miasta Prze
worsk i na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 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 1619R 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 wyzna
czonej przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim, 

— część gminy Brody położona na zachód od linii kolejowej biegnącej od 
miejscowości Marcule 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, 
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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 kroś
nieńskim, 

— powiat słubicki, 

— gminy Słońsk, Sulęcin i Torzym w powiecie sulęcińskim, 

— gminy Bledzew i Międzyrzecz w powiecie międzyrzeckim, 

— gminy Kolsko, część gminy Kożuchów położona na południe od linii 
wyznaczonej przez drogę 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, część gminy Bytom Odrzański położona na północny zachód od 
linii wyznaczonej przez drogi nr 293 i 326, część gminy Nowe Mias
teczko 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 prze
dłużoną przez drogę przeciwpożarową biegnącą od drogi nr 321 w miejs
cowości Bielawy do granicy gminy w powiecie nowosolskim, 

— gminy Nowogród Bobrzański, Trzebiechów, część gminy Bojadła poło 
żona 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, część gminy Sulechów położona na wschód od 
linii wyznaczonej przez drogę nr S3 oraz na południe od linii wyznaczonej 
przez drogę łączącą miejscowości Kępsko - Buków biegnącą od zachod
niej granicy gminy do miejscowości Buków, a następnie na wschód od 
linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Buków – Miłkowo 
biegnącą od miejscowości Buków do północnej granicy gminy 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, 

— gmina Łagów, część gminy Lubrza położona na północ od linii wyzna
czonej przez autostradę A2 i część gminy Świebodzin położona na północ 
od linii wyznaczonej przez autostradę A2w powiecie świebodzińskim, 

w województwie dolnośląskim: 

— gmina Pęcław, część gminy Kotla położona na północ od linii wyzna
czonej 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 wyzna
czonej przez rzekę Barycz, część gminy Jemielno położona na zachód od 
linii wyznaczonej przez drogę nr 323 w powiecie górowskim, 
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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 Wijewo, Włoszakowice, część gminy Lipno położona na zachód od 
linii wyznaczonej przez drogę nr S5 i część gminy Święciechowa poło 
żona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 oraz na zachód od 
linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie leszczyńskim, 

— część gminy Śmigiel położona na zachód od linii wyznaczonej przez 
drogę nr S5, w powiecie kościańskim, 

— powiat obornicki, 

— część gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejs
cowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - 
ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie 
czarnkowsko-trzcianeckim, 

— gmina Suchy Las, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na 
północ od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Muro
wana 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 Mały, 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 opoczyń
skim, 

— gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim, 

— gmina Kowiesy w 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. Jana 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. 
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8. Słowacja 

Następujące obszary objęte ograniczeniami II na Słowacji: 

— the whole district of Gelnica, 

— the whole district of Spišská Nová Ves, 

— the whole district of Levoča, 

— in the whole district of Michalovce, 

— the whole district of Košice-okolie, 

— the whole district of Rožnava, 

— the whole city of Košice, 

— the whole district of Sobrance, 

— in the district of Vranov nad Topľou, the whole municipalities of 
Zámutov, Rudlov, Jusková Voľa, Banské, Cabov, Davidov, Kamenná 
Poruba, Vechec, Čaklov, Soľ, Komárany, Čičava, 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, 
Ďurďoš, Prosačov, Remeniny,Skrabské, Bystré, Petkovce, Michalok, 
Vyšný Žipov, Čierne nad Topľou, Zlatník, Hlinné, Jastrabie nad Topľou, 
Merník, Ondavské Maťašovce, Tovarné, 

— in the district of Humenné the whole municipalities of Hudcovce, Brekov, 
Jasenov, Ptičie, Chlmec, Porúbka, 

— the whole district of Prešov, 

— in the whole district of Sabinov, 

— in the district of Svidník, the whole municipalities of Dukovce, Želma
novce, Kuková, Kalnište, Lužany pri Ondave, Lúčka, Giraltovce, Kračú
novce, 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 Voľa nad Popradom, Obručné, 
Vislanka, Ďurková, Plaveč, Ľubotín, Orlov, 

— the whole district of Revúca, 

— the whole district of Rimavská Sobota except municipalities included in 
part I, 

— in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities of Ľuboriečka, 
Muľa, 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, Šuľa, Červeňany, Sucháň, 
Dačov Lom, 

— in the district of Lučenec the whole municipalities of Kalonda, Panické 
Dravce, Halič, Mašková, Lehôtka, Ľuboreč, Jelšovec, Veľká nad Ipľom, 
Trenč, Rapovce, Mučín, Lipovany, Stará Halič, Gregorova Vieska, Tuhár, 
Budiná, Ružiná, Divín, Praha, Polichno, Lupoč, Lentvora, Ábelová, Píla, 
Mýtna, Dobroč, Kotmanová, Lovinobaňa, Podrečany, Točnica, Tomá 
šovce, Vidiná 

— the whole district of Poltár 
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— in the district of Zvolen, the whole municipalities Lešť, Pliešovce 

— in the district of Detva, the whole municipalities of Stará Huta, Vígľašská 
Huta,- Kalinka, Slatinské Lazy, Stožok, Klokoč, Vígľaš, Detva, 

— in the district of Krupina the whole municipalities of Senohrad, Horné 
Mladonice, Dolné Mladonice, Čekovce, Lackov. 

CZĘŚĆ III 

1. Bułgaria 

Następujące obszary objęte ograniczeniami III w Bułgarii: 

— the whole region of Gabrovo, 

— the whole region of Lovech, 

— the whole region of Montana, 

— the Pleven region: 

— the whole municipality of Belene 

— the whole municipality of Gulyantzi 

— the whole municipality of Dolna Mitropolia 

— the whole municipality of Dolni Dabnik 

— the whole municipality of Iskar 

— the whole municipality of Knezha 

— the whole municipality of Nikopol 

— the whole municipality of Pordim 

— the whole municipality of Cherven bryag, 

— the Ruse region: 

— the whole municipality of Dve mogili, 

— the Shumen region: 

— the whole municipality of Veliki Preslav, 

— the whole municipality of Venetz, 

— the whole municipality of Varbitza, 

— the whole municipality of Kaolinovo, 

— the whole municipality of Novi pazar, 

— the whole municipality of Smyadovo, 

— the whole municipality of Hitrino, 

— the Silistra region: 

— the whole municipality of Alfatar, 

— the whole municipality of Glavnitza, 

— the whole municipality of Dulovo 

— the whole municipality of Kaynardzha, 

— the whole municipality of Tutrakan, 
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— the Sliven region: 

— the whole municipality of Kotel, 

— the whole municipality of Nova Zagora, 

— the whole municipality of Tvarditza, 

— the Targovishte region: 

— the whole municipality of Antonovo, 

— the whole municipality of Omurtag, 

— the whole municipality of Opaka, 

— the Vidin region, 

— the whole municipality of Belogradchik, 

— the whole municipality of Boynitza, 

— the whole municipality of Bregovo, 

— the whole municipality of Gramada, 

— the whole municipality of Dimovo, 

— the whole municipality of Kula, 

— the whole municipality of Makresh, 

— the whole municipality of Novo selo, 

— the whole municipality of Ruzhintzi, 

— the whole municipality of Chuprene, 

— the Veliko Tarnovo region: 

— the whole municipality of Veliko Tarnovo, 

— the whole municipality of Gorna Oryahovitza, 

— the whole municipality of Elena, 

— the whole municipality of Zlataritza, 

— the whole municipality of Lyaskovetz, 

— the whole municipality of Pavlikeni, 

— the whole municipality of Polski Trambesh, 

— the whole municipality of Strazhitza, 

— the whole municipality of Suhindol, 

— the whole region of Vratza, 

— in Varna region: 

— the whole municipality of Avren, 

— the whole municipality of Beloslav, 

— the whole municipality of Byala, 
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— the whole municipality of Dolni Chiflik, 

— the whole municipality of Devnya, 

— the whole municipality of Dalgopol, 

— the whole municipality of Provadia, 

— the whole municipality of Suvorovo, 

— the whole municipality of Varna, 

— the whole municipality of Vetrino, 

— in Burgas region: 

— the whole municipality of Burgas, 

— the whole municipality of Kameno, 

— the whole municipality of Malko Tarnovo, 

— the whole municipality of Primorsko, 

— the whole municipality of Sozopol, 

— the whole municipality of Sredets, 

— the whole municipality of Tsarevo, 

— the whole municipality of Sungurlare, 

— the whole municipality of Ruen, 

— the whole municipality of Aytos. 

2. Włochy 

Następujące obszary objęte ograniczeniami III we Włoszech: 

— tutto il territorio della Sardegna. 

3. Łotwa 

Następujące obszary objęte ograniczeniami III na Łotwie: 

— Aizputes novada Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie 
Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austru
miem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa 
V1200, P115, P117, V1296, 

— Kuldīgas novada, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1296, 

— Skrundas novada Rudbāržu, Nīkrāces pagasts, Raņķu pagasta daļa uz 
dienvidiem no autoceļa V1272 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 P116, 
P106. 

4. Litwa 

Następujące obszary objęte ograniczeniami III na Litwie: 

— Jurbarko rajono savivaldybė: Seredžiaus ir Juodaičių seniūnijos, 

— Kauno rajono savivaldybė: Čekiškės seniūnija, Babtų seniūnijos dalis į 
vakarus nuo kelio A1ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į rytus nuo 
kelio Nr. 1907, 

— Kėdainių rajono savivaldybė: Pernaravos seniūnija ir Josvainių seniūnijos 
pietvakarinė dalis tarp kelio Nr. 229 ir Nr. 2032, 
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— 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. 

5. Polska 

Następujące obszary objęte ograniczeniami III w Polsce: 

w województwie warmińsko-mazurskim: 

— gminy Kiwity i Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński 
w powiecie lidzbarskim, 

— gminy Barczewo, Gietrzwałd, 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 olsztyń
skim, 

— powiat miejski Olsztyn, 

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 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, 

— gmina Białopole w powiecie chełmskim, 

— gmina Rudnik i część gminy Żółkiewka położona na południe od linii 
wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim, 

— gminy Adamów, Grabowiec, Komarów – Osada, Krasnobród, Łabunie, 
Miączyn, Nielisz, Radecznica, Sułów, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec 
w powiecie zamojskim, 

— powiat biłgorajski, 

— powiat hrubieszowski, 

— gminy Dzwola i Chrzanów w powiecie janowskim, 

— gmina Serokomla w powiecie łukowskim, 

— gminy Abramów, Kamionka, Michów, Firlej, Jeziorzany, Kock w powiecie 
lubartowskim, 

▼M2



 

02021R0605 — PL — 28.04.2021 — 001.001 — 78 

— 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, 

— 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 połu
dniowej 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 oraz na północ od linii 
wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Kępsko - Buków biegnącą 
od zachodniej granicy gminy do miejscowości Buków, a następnie na 
zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Buków – 
Miłkowo biegnącą od miejscowości Buków do północnej granicy gminy 
w powiecie zielonogórskim, 
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— część gminy Niegosławice położona na wschód od linii wyznaczonej 
przez drogę nr 328 w powiecie żagańskim, 

— powiat miejski Zielona Góra, 

— gminy Skąpe, Szczaniec, Zbąszynek , część gminy Lubrza położona na 
południe od linii wyznaczonej przez autostradę A2 i część gminy Świebo
dzin położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A2 
w powiecie świebodzińskim, 

— gminy Bobrowice, Dąbie, Krosno Odrzańskie i część gminy Bytnica poło 
żona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1157F 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 powiecie 
nowotomyskim, 

— gmina Siedlec w powiecie wolsztyńskim, 

— część gminy Rakoniewice położona na wschód od linii wyznaczonej przez 
drogę nr 305 w powiecie grodziskim, 

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 wyzna
czonej 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. 

6. Rumunia 

Następujące obszary objęte ograniczeniami III w Rumunii: 

— Zona orașului București, 

— Judeţul Constanţa, 

— Judeţul Satu Mare, 

— Judeţul Tulcea, 

— Judeţul Bacău, 

— Judeţul Bihor, 

— Judeţul Bistriţa Năsăud, 

— Judeţul Brăila, 

— Judeţul Buzău, 

— Judeţul Călărași, 
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— 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 Argeș, 

— Judeţul Olt, 

— Judeţul Dolj, 

— Judeţul Arad, 

— Judeţul Timiș, 

— Judeţul Covasna, 

— Judeţul Brașov, 

— Judeţul Botoșani, 

— Judeţul Vâlcea, 

— Judeţul Iași, 

— Judeţul Hunedoara, 

— Judeţul Alba, 

— Judeţul Sibiu, 

— Judeţul Caraș-Severin, 

— Judeţul Neamţ, 

— Judeţul Harghita, 

— Judeţul Mureș, 

— Judeţul Cluj, 

— Judeţul Maramureş. 

7. Słowacja 

Następujące obszary objęte ograniczeniami III na Słowacji: 

— the whole district of Trebišov. 
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ZAŁĄCZNIK II 

WZMOCNIONE ŚRODKI BIOASEKURACJI DLA ZAKŁADÓW, 
W KTÓRYCH UTRZYMYWANE SĄ ŚWINIE, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ 
W OBRĘBIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OGRANICZENIAMI I, II I III 

(o których mowa w art. 16 ust. 1 lit. b) ppkt (i)) 

1. Następujące wzmocnione środki bioasekuracji, o których mowa w art. 16 
ust. 1 lit. b) ppkt (i), mają zastosowanie do zakładów, w których utrzymywane 
są świnie, znajdujących się na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III 
w zainteresowanych państwach członkowskich w przypadku dozwolonych 
przemieszczeń przesyłek zawierających: 

a) świnie utrzymywane na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III prze
mieszczane poza te obszary, jak przewidziano w art. 22, 23, 24, 25, 28 
i 29; 

b) materiał biologiczny pozyskany od lub ze świń utrzymywanych na 
obszarze objętym ograniczeniami II przemieszczany poza ten obszar, jak 
przewidziano w art. 31 i 32; 

c) produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego pozyskane od lub ze świń 
utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami II przemieszczane 
poza ten obszar, jak przewidziano w art. 35 i 37; 

d) świeże mięso, produkty mięsne, w tym osłonki, pozyskane od lub ze świń 
utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami II i III przemiesz
czane poza te obszary, jak przewidziano w art. 38, 39 i 40. 

2. Podmioty prowadzące zakłady, w których utrzymywane są świnie, znajdujące 
się w obrębie obszarów objętych ograniczeniami I, II i III w zainteresowanych 
państwach członkowskich w przypadku dozwolonych przemieszczeń poza te 
obszary, zapewniają stosowanie w zakładach, w których utrzymywane są 
świnie, następujących wzmocnionych środków bioasekuracji: 

a) brak bezpośredniego lub pośredniego kontaktu między utrzymywanymi 
świniami oraz co najmniej: 

(i) innymi utrzymywanymi świniami z innych zakładów; 

(ii) dzikimi świniami; 

b) odpowiednie środki higieniczne, takie jak zmiana odzieży i obuwia przy 
wchodzeniu do i opuszczaniu pomieszczeń, w których utrzymywane są 
świnie; 

c) mycie i odkażanie rąk oraz odkażanie obuwia przy wchodzeniu do 
pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie; 

d) brak kontaktu z utrzymywanymi świniami przez okres co najmniej 
48 godzin po polowaniu na dzikie świnie lub jakimkolwiek innym 
kontakcie z dzikimi świniami; 

e) zakaz wstępu nieupoważnionych osób lub środków transportu do zakładu, 
w tym do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie; 

f) odpowiednie prowadzenie ewidencji osób i środków transportu mających 
dostęp do zakładu, w którym utrzymywane są świnie; 
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g) pomieszczenia i budynki zakładu, w którym utrzymywane są świnie, 
muszą: 

(i) być zbudowane w taki sposób, aby żadne inne zwierzęta nie mogły 
wejść do pomieszczeń i budynków ani mieć kontaktu z utrzymywa
nymi świniami, ich paszą i materiałem ściółkowym; 

(ii) umożliwiać mycie i odkażanie rąk; 

(iii) umożliwiać czyszczenie i odkażanie pomieszczeń; 

(iv) posiadać odpowiednie warunki do zmiany obuwia i odzieży przy 
wejściu do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie; 

h) posiadać ogrodzenia ochronne co najmniej pomieszczeń, w których utrzy
mywane są świnie, oraz budynków, w których przechowuje się paszę 
i ściółkę; 

i) musi istnieć plan bioasekuracji zatwierdzony przez właściwy organ zain
teresowanego państwa członkowskiego z uwzględnieniem profilu zakładu 
i ustawodawstwa krajowego; ten plan bioasekuracji obejmuje co najmniej: 

(i) ustanowienie „czystych” i „brudnych” stref dla pracowników, 
właściwych dla typologii gospodarstw, takich jak przebieralnie, 
prysznice, jadalnie; 

(ii) ustanowienie i, w stosownych przypadkach, przegląd rozwiązań 
logistycznych dotyczących wprowadzania do zakładu nowych utrzy
mywanych świń; 

(iii) procedury czyszczenia i dezynfekcji obiektów, środków transportu, 
wyposażenia i higieny personelu; 

(iv) przepisy dotyczące żywności dla personelu znajdującego się na 
miejscu oraz zakaz utrzymywania świń przez personel, tam gdzie 
jest to istotne i w stosownych przypadkach; 

(v) specjalny, powtarzający się program podnoszenia świadomości dla 
personelu w zakładzie; 

(vi) ustanowienie i, w stosownych przypadkach, przegląd rozwiązań 
logistycznych w celu zapewnienia właściwego rozdzielenia różnych 
jednostek epidemiologicznych oraz uniknięcia bezpośredniego lub 
pośredniego kontaktu świń z produktami ubocznymi pochodzenia 
zwierzęcego i innymi jednostkami; 

(vii) procedury i instrukcje dotyczące egzekwowania wymogów 
w zakresie bioasekuracji podczas budowy lub naprawy pomieszczeń 
lub budynków; 

(viii) audyt wewnętrzny lub samoocena w celu egzekwowania środków 
bioasekuracji. 

▼B
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