
 
 
 

                               
                                                                                                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
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ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ                                                      Αρ. Πρωτ.:2391/80585 

     ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 
     ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
     & ΕΝ∆ΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  
     ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩN  ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.∆ 
     Πληροφορίες: Σ.Μαντούβαλου  
     Ταχ. ∆/νση  : Βερανζέρου 46  
     Ταχ. Κώδικας : Αθήνα, 10438 
     Τηλέφωνο        : 210- 212 4130 
     Fax      : 210- 82 52 673 
     e-mail: ka6u047@minagric.gr 

                                                                                                
 

ΘΕΜΑ: Λήψη ορισµένων µέτρων προστασίας σχετικά µε την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των        
             πτηνών σε ορισµένα κράτη µέλη. 
ΣΧΕΤ: 1.Η µε αριθµ. πρωτ. 3917/139010/12-12-2016 εγκύκλιός µας               

2.Η µε αριθµ. πρωτ. 4008/141909/16-12-2016 εγκύκλιός µας         
3.Η µε αριθµ. πρωτ. 4072/145663/28-12-2016 εγκύκλιός µας     
4.Η µε αριθµ. πρωτ. 91/3277/12-01-2017 εγκύκλιός µας      
5.Η µε αριθµ. πρωτ. 326/9704/27-01-2017 εγκύκλιός µας    
6.Η µε αριθµ. πρωτ. 342/10716/31-01-2017  εγκύκλιός µας    
7.Η µε αριθµ. πρωτ. 542/17820/16-02-2017 εγκύκλιός µας    
8. Η µε αριθµ. πρωτ. 849/27496/09-03-2017 εγκύκλιός µας    
9. Η µε αριθµ. πρωτ. 1078/35513/28-03-2017 εγκύκλιός µας    

 10. Η µε αριθµ. πρωτ. 1288/43540/20-04-2017 εγκύκλιός µας    
 11. Η µε αριθµ. πρωτ. 1796/60304/02-06-2017 εγκύκλιός µας    
 12. Η µε αριθµ. πρωτ. 1841/62381/08-06-2017 εγκύκλιός µας    
 13. Η µε αριθµ. πρωτ. 1870/63469/12-06-2017 εγκύκλιός µας    
 14. Η µε αριθµ. πρωτ. 2093/70443/29-06-2017 εγκύκλιός µας    
 

Σας ενηµερώνουµε ότι, η προς εφαρµογή Εκτελεστική Απόφαση 2017/1240 της Επιτροπής της Ε.Ε., 
για την τροποποίηση του παραρτήµατος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/247 για ορισµένα µέτρα 
προστασίας σχετικά µε την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισµένα 
κράτη µέλη, είναι αναρτηµένη στην ακόλουθη ηλεκτρονική δ/νση της επίσηµης εφηµερίδας της Ε.Ε.: 
 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1240&from=EL 
 
 
 
 

                                                                                 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
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ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 

Α. Για Ενέργεια 
 

1. Σταθµοί Υγειονοµικού Κτηνιατρικού Ελέγχου. – Έδρες τους.  

2. Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας. 

– ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής – έδρες τους. 

– ∆ιευθύνσεις Κτηνιατρικής – έδρες τους. (πρώην Ν.Α. – ∆/νσεις Κτηνιατρικής). 

3. Κέντρα Κτηνιατρικών Ιδρυµάτων. – Έδρες τους. 

4. Κτηνιατρικά Εργαστήρια. – Έδρες τους. 

 
Β. Για κοινοποίηση 

 
1. Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων 

α) Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.K. – ∆/νση Τελ. ∆ιαδικασιών. 
Καρ. Σερβίας 10, 10184, Αθήνα. 

2. Υπουργείο Υγείας. ∆/νση ∆ηµόσιας Υγιεινής. Αριστοτέλους 17, 10187, Αθήνα. 
3. Εµπορικά και Βιοµηχανικά Επιµελητήρια: 

α) Αθηνών. Ακαδηµίας 7-9, 10671, Αθήνα. 
β) Πειραιά. Πλατεία Ρούσβλετ, 18531, Πειραιάς. 
γ) Θεσσαλονίκης – Τσιµισκή 29, 54624, Θεσσαλονίκη. 

4. ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών. ∆/νση Εµπορευµατικής Ανάπτυξης. Κτίριο 17, 19019 Σπάτα, 
210-3537194. 

5. ΚΕ∆ΚΕ. Ακαδηµίας και Γεναδίου 8, 10678, Αθήνα. 
6. ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Γ` Σεπτεµβρίου 56, 10433. Αθήνα. 
7.    Γενική ∆/νση Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος.    
       Χαλκοκονδύλη 31, 15432, Αθήνα.  
 
 
 
 
Γ. Εσωτερική ∆ιανοµή 

  
1.∆ιεύθυνση Υγείας των Ζώων ( τµήµατα Β΄,Γ΄) 
2.∆ιεύθυνση Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίµων Ζ.Π. 

3.∆ιεύθυνση Προστασίας των Ζώων, Φαρµάκων  και Κτηνιατρικών Εφαρµογών  

 
4.∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΖΩΩΝ 

5.∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

 



ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/1240 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 7ης Ιουλίου 2017 

για την τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/247 για ορισμένα μέτρα 
προστασίας σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα 

κράτη μέλη 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2017) 4896] 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη την οδηγία 89/662/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 1989, σχετικά με τους κτηνιατρικούς 
ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (1), και ιδίως το 
άρθρο 9 παράγραφος 4, 

Έχοντας υπόψη την οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τους κτηνιατρικούς και 
ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την 
υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (2), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 4, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1)  Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/247 της Επιτροπής (3) εκδόθηκε μετά την εκδήλωση εστιών γρίπης των πτηνών 
υψηλής παθογονικότητας του υποτύπου H5 σε ορισμένα κράτη μέλη («τα οικεία κράτη μέλη») και τον καθορισμό ζωνών 
προστασίας και επιτήρησης από την αρμόδια αρχή των οικείων κρατών μελών σύμφωνα με την οδηγία 2005/94/ΕΚ του 
Συμβουλίου (4). 

(2)  Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/247 προβλέπει ότι οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης που καθορίζονται από τις 
αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών σύμφωνα με την οδηγία 2005/94/ΕΚ πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 
τις περιοχές που αναφέρονται ως ζώνες προστασίας και επιτήρησης στο παράρτημα της εν λόγω εκτελεστικής απόφασης. 
Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/247 προβλέπει επιπλέον ότι τα μέτρα που εφαρμόζονται στις ζώνες προστασίας και 
επιτήρησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 και στο άρθρο 31 της οδηγίας 2005/94/ΕΚ, διατηρούνται 
τουλάχιστον μέχρι τις ημερομηνίες που ορίζονται για τις εν λόγω ζώνες στο παράρτημα της εν λόγω εκτελεστικής 
απόφασης. 

(3)  Το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/247 τροποποιήθηκε ακολούθως με τις εκτελεστικές αποφάσεις της 
Επιτροπής (ΕΕ) 2017/417 (5), (ΕΕ) 2017/554 (6), (ΕΕ) 2017/696 (7), (ΕΕ) 2017/780 (8), (ΕΕ) 2017/819 (9), (ΕΕ) 
2017/977 (10) και (ΕΕ) 2017/1139 (11), ώστε να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης που 
καθορίστηκαν από τις αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών, σύμφωνα με την οδηγία 2005/94/ΕΚ, ύστερα από την 

8.7.2017 L 177/45 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    

(1) ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 13. 
(2) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29. 
(3) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/247 της Επιτροπής, της 9ης Φεβρουαρίου 2017, για ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά με την εκδήλωση 

εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη (ΕΕ L 36 της 11.2.2017, σ. 62). 
(4) Οδηγία 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών 

και την κατάργηση της οδηγίας 92/40/ΕΟΚ (ΕΕ L 10 της 14.1.2006, σ. 16). 
(5) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/417 της Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2017, για την τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής 

απόφασης (ΕΕ) 2017/247 για ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε 
ορισμένα κράτη μέλη (ΕΕ L 63 της 9.3.2017, σ. 177). 

(6) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/554 της Επιτροπής, της 23ης Μαρτίου 2017, για την τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής 
απόφασης (ΕΕ) 2017/247 για ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε 
ορισμένα κράτη μέλη (ΕΕ L 79 της 24.3.2017, σ. 15). 

(7) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/696 της Επιτροπής, της 11ης Απριλίου 2017, για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 
2017/247 για ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη 
μέλη (ΕΕ L 101 της 13.4.2017, σ. 80). 

(8) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/780 της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2017, για την τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής 
απόφασης (ΕΕ) 2017/247 για ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε 
ορισμένα κράτη μέλη (ΕΕ L 116 της 5.5.2017, σ. 30). 

(9) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/819 της Επιτροπής, της 12ης Μαΐου 2017, για την τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής 
απόφασης (ΕΕ) 2017/247 για ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε 
ορισμένα κράτη μέλη (ΕΕ L 122 της 13.5.2017, σ. 76). 

(10) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/977 της Επιτροπής, της 8ης Ιουνίου 2017, για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/247 
για ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη  
(ΕΕ L 146 της 9.6.2017, σ. 155). 

(11) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/1139 της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 2017, για την τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής 
απόφασης (ΕΕ) 2017/247 για ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε 
ορισμένα κράτη μέλη (ΕΕ L 164 της 27.6.2017, σ. 59). 



εκδήλωση νέων εστιών γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας του υποτύπου H5 στην Ένωση. Επιπλέον, η 
εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/247 τροποποιήθηκε με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/696 προκειμένου να 
θεσπιστούν κανόνες σχετικά με τις αποστολές νεοσσών μίας ημέρας από τις περιοχές που αναφέρονται στο παράρτημα 
της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/247, μετά από ορισμένες βελτιώσεις στην επιδημιολογική κατάσταση όσον 
αφορά τον ιό αυτόν στην Ένωση. 

(4)  Ενώ η γενική κατάσταση της νόσου στην Ένωση βελτιώνεται σταθερά, η Γαλλία, μετά την ημερομηνία κατά την οποία 
έγινε η τελευταία τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/247 με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 
2017/1139, εντόπισε νέα εστία γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας του υποτύπου H5N8 σε αγροτική 
εκμετάλλευση πουλερικών στο Brillon, στη βόρεια Γαλλία, κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο. Ενημέρωσε επίσης την 
Επιτροπή ότι έλαβε τα απαραίτητα μέτρα που απαιτούνται σύμφωνα με την οδηγία 2005/94/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένου 
του καθορισμού ζωνών προστασίας και επιτήρησης γύρω από τη μολυσμένη εκμετάλλευση. 

(5)  Το Βέλγιο καθόρισε επίσης ζώνη επιτήρησης, σύμφωνα με την οδηγία 2005/94/ΕΚ, στο Brunehaut και στο Rumes στο 
βόρειο Βέλγιο, κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία, σε σχέση με την εστία που επιβεβαιώθηκε πρόσφατα στη Γαλλία. 

(6)  Η Επιτροπή εξέτασε τα μέτρα που ελήφθησαν από τη Γαλλία και το Βέλγιο σύμφωνα με την οδηγία 2005/94/ΕΚ μετά 
την πρόσφατη εκδήλωση εστίας γρίπης των πτηνών του υποτύπου H5Ν8 στη βόρεια Γαλλία και βεβαιώθηκε ότι τα όρια 
των ζωνών προστασίας και επιτήρησης που καθορίστηκαν από την αρμόδια αρχή της Γαλλίας καθώς και τα όρια της 
ζώνης επιτήρησης που καθορίστηκε στο Βέλγιο βρίσκονται σε ικανοποιητική απόσταση από την εκμετάλλευση στην 
οποία επιβεβαιώθηκε εστία γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας του υποτύπου H5Ν8. 

(7)  Για να προληφθεί κάθε περιττή διαταραχή του εμπορίου εντός της Ένωσης και να αποφευχθεί η επιβολή αδικαιολόγητων 
φραγμών στο εμπόριο από τρίτες χώρες, είναι αναγκαίο να περιγραφούν ταχέως σε επίπεδο Ένωσης, σε συνεργασία με τη 
Γαλλία και το Βέλγιο, οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης που καθόρισε η Γαλλία και η ζώνη επιτήρησης που καθόρισε 
το Βέλγιο, σύμφωνα με την οδηγία 2005/94/ΕΚ, μετά την εστία που εκδηλώθηκε πρόσφατα στη Γαλλία. Ως εκ τούτου, 
οι νέες περιοχές που καθορίστηκαν για τη Γαλλία και το Βέλγιο θα πρέπει να προστεθούν στο παράρτημα της 
εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/247. 

(8) Επομένως, το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/247 θα πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να επικαιρο
ποιηθεί η περιφερειοποίηση, σε επίπεδο Ένωσης, προκειμένου να συμπεριληφθούν οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης 
που καθόρισε η Γαλλία και η ζώνη επιτήρησης που καθόρισε το Βέλγιο σύμφωνα με την οδηγία 2005/94/ΕΚ και να 
οριστεί η διάρκεια των περιορισμών που εφαρμόζονται σ' αυτές. 

(9)  Συνεπώς, η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/247 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. 

(10)  Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, 
τροφίμων και ζωοτροφών, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1 

Το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/247 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης. 

Άρθρο 2 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. 

Βρυξέλλες, 7 Ιουλίου 2017. 

Για την Επιτροπή 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Μέλος της Επιτροπής  

8.7.2017 L 177/46 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/247 τροποποιείται ως εξής:  

1) Στο μέρος A, η καταχώριση για τη Γαλλία αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Κράτος μέλος: Γαλλία 

Περιοχή που περιλαμβάνει: 
Ημερομηνία λήξης ισχύος των μέτρων, 

σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 
της οδηγίας 2005/94/ΕΚ 

Les communes suivantes dans le département du Nord: 

—  BOUSIGNIES 

—  BRILLON 

—  ROSULT 

—  SARS-ET-ROSIERES 

—  TILLOY-LEZ-MARCHIENNES 

21.7.2017»   

2) Το μέρος Β τροποποιείται ως εξής: 

α)  η καταχώριση για το Βέλγιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Κράτος μέλος: Βέλγιο 

Περιοχή που περιλαμβάνει: 
Ημερομηνία λήξης ισχύος των μέτρων 
σύμφωνα με το άρθρο 31 της οδηγίας 

2005/94/ΕΚ 

De zone omvat de gemeenten Zedelgem en Oostkamp en delen van de 
gemeenten Jabbeke, Brugge, Beernem, Wingene, Pittem, Lichtervelde, 
Torhout en Ichtegem. 

De zone omvat in wijzerzin: 

—  de spoorweg Oostende — Brugge 

—  Expresweg 

—  Bevrijdingslaan 

—  Hoefijzerlaan 

—  Koning Albertlaan 

—  Buiten Begijnvest 

—  Buiten Katelijnevest 

—  Buiten Gentpoortvest 

—  Generaal Lemanlaan 

—  Astridlaan 

—  Bruggestraat 

—  Beverhoutsveldstraat 

—  Akkerstraat 

—  Parkstraat 

—  Stationstraat 

—  Wingene Steenweg 

—  Reigerlostraat 

—  Torenweg 

—  Vagevuurstraat 

—  Bruggesteenweg  

16.7.2017 
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Περιοχή που περιλαμβάνει: 
Ημερομηνία λήξης ισχύος των μέτρων 
σύμφωνα με το άρθρο 31 της οδηγίας 

2005/94/ΕΚ 

—  Predikherenstraat 

—  Rakestraat 

—  Keukelstraat 

—  Balgenhoekstraat 

—  Ruiseledesteenweg 

—  Tieltstraat 

—  Kapellestraat 

—  Kokerstraat 

—  Egemsestraat 

—  Wingensesteenweg 

—  Egemveldweg 

—  Grootveldstraat 

—  Schoolstraat 

—  Marktplein 

—  Lichterveldestraat 

—  Zegwegestraat 

—  Sprietstraat 

—  Zwevezelestraat 

—  Koolkampstraat 

—  Ringlaan 

—  Brugsebaan 

—  Roeselaarseweg 

—  Vredelaan 

—  Oostendestraat 

—  Wijnendale-Molenstraat 

—  Smissestraat 

—  Spoorwegstraat 

—  Schoolstraat 

—  Torhoutbaan 

—  Korenstraat 

—  Heuvelstraat 

—  Zuidstraat 

—  Mitswegestraat 

—  Achterstraat 

—  Bruggestraat 

—  Barletegemweg 

—  Aartrijksesteenweg 

—  Dorpstraat 

—  Stationsstraat 

—  Expressweg 

—  de spoorweg / le chemin de fer Oostende — Brugge  

Een 3 km zone rond de haard in Oostkamp (N51.115900 — E3.191884). 

De zone omvat straat (secties) in de gemeenten Zedelgem en Oostkamp. 

8.7.2017 έως 16.7.2017 
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Περιοχή που περιλαμβάνει: 
Ημερομηνία λήξης ισχύος των μέτρων 
σύμφωνα με το άρθρο 31 της οδηγίας 

2005/94/ΕΚ 

De zone omvat de gemeenten Menen en Wevelgem en delen van de 
gemeenten Wervik, Moorslede, Ledegem, Izegem, Lendelede, Kuurne, 
Harelbeke, Deerlijke, Zwevegem, Kortrijk en Mouscron. 

De zone omvat in wijzerzin: 

—  de Franse grens 

—  Busbekestraat 

—  Laagweg 

—  Vagevuurstraat 

—  Hoogweg 

—  Calvariestraat 

—  N58 

—  Geluwesesteenweg 

—  Wervikstraat 

—  Sint Denijsplaats 

—  Beselarestraat 

—  Magerheidstraat 

—  A19 

—  Dadizelestraat 

—  Geluwestraat 

—  Beselarestraat 

—  Plaats 

—  Ledegemstraat 

—  Dadizelestraat 

—  Papestraat 

—  Stationsstraat 

—  Sint-Eloois-Winkelstraat 

—  Rollegemstraat 

—  Sint-Jansplein 

—  Sint-Janstraat 

—  Rollegemkapelsestraat 

—  A17/E403 

—  Woestijnstraat 

—  Meensesteenweg 

—  Woestynestraat 

—  Bosmolenstraat 

—  Geitestraat 

—  Roterijstraat 

—  Beiaardstraat 

—  Molenstraat 

—  Kortrijksestraat 

—  Winkelsestraat 

—  Stationsstraat 

—  Hulstemolenstraat  

17.7.2017 
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Περιοχή που περιλαμβάνει: 
Ημερομηνία λήξης ισχύος των μέτρων 
σύμφωνα με το άρθρο 31 της οδηγίας 

2005/94/ΕΚ 

—  Rijksweg 

—  Roeselaarseweg 

—  Marichaalstraat 

—  N36 

—  Ringlaan 

—  Stationsstraat 

—  Pladijsstraat 

—  Kleine Brandstraat 

—  Deerlijkstraat 

—  N391/Kanaalweg 

—  Keiberg 

—  Avelgemstraat 

—  Kastanjeboomstraat 

—  Hoogstraat 

—  Perrestraat 

—  Vinkestraat 

—  Marquettestraat 

—  Brucqstraat 

—  Zandbeekstraat 

—  Beerbosstraat 

—  Doornikserijsweg 

—  Kanadezenlaan 

—  Lagestraat 

—  Frankrijkstraat 

—  Herseauxlaan 

—  Rue de Roubaix 

—  Chaussée d'Estampuis 

—  de Franse grens  

Een 3 km zone rond de haard in Menen (N50.799130- E3.213860). 

De zone omvat straat(secties) in de gemeenten Menen, Wevelgem en Kort
rijk. 

9.7.2017 έως 17.7.2017 

De zone omvat delen van de gemeenten Brunehaut en Rumes. 

De zone omvat in wijzerzin: 

—  de Franse grens / la frontière française 

—  Chaussée Montgomery 

—  Rue du Crinquet 

—  Rue Albert 1er 

—  Rue Royal 

—  Rue du bas Préau 

—  Rue de l'Elnon 

—  Rue du Planti 

—  Place de Howardries  

31.7.2017» 
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Περιοχή που περιλαμβάνει: 
Ημερομηνία λήξης ισχύος των μέτρων 
σύμφωνα με το άρθρο 31 της οδηγίας 

2005/94/ΕΚ 

—  Petit Howardries 

—  Rue des Patûres 

—  Rue du Château 

—  Rue des Marteaux 

—  Rue de Sallenelles 

—  Rue de la Bourbe 

—  Rue Jules Décarpentrie 

—  Rue Wibault-Bouchart 

—  Rue de l'Eclusette 

—  Rue Fernand Gernez 

—  Rue du Pont de Maulde 

—  de Franse grens / la frontière française  

β)  η καταχώριση για τη Γαλλία αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Κράτος μέλος: Γαλλία 

Περιοχή που περιλαμβάνει: 
Ημερομηνία λήξης ισχύος των μέτρων 
σύμφωνα με το άρθρο 31 της οδηγίας 

2005/94/ΕΚ 

Les communes suivantes dans le département du Nord: 

—  BOUSBECQUE 

—  HALLUIN 

—  NEUVILLE EN FERRAIN 

—  RONCQ 

—  TOURCOING 

—  WATTRELOS 

17.7.2017 

Les communes suivantes dans le département du Nord: 

—  AIX 

—  AUCHY-LEZ-ORCHIES 

—  BELLAING 

—  BEUVRY-LA-FORET 

—  BOUVIGNIES 

—  COUTICHES 

—  ERRE 

—  FENAIN 

—  FLINES-LEZ-RACHES 

—  HASNON 

—  HAVELUY 

—  HELESMES 

—  HORNAING 

—  LANDAS 

—  LECELLES 

—  MARCHIENNES  

31.7.2017 
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Περιοχή που περιλαμβάνει: 
Ημερομηνία λήξης ισχύος των μέτρων 
σύμφωνα με το άρθρο 31 της οδηγίας 

2005/94/ΕΚ 

—  MAULDE 

—  MILLONFOSSE 

—  MOUCHIN 

—  NIVELLE 

—  NOMAIN 

—  ORCHIES 

—  PECQUENCOURT 

—  RAISMES 

—  RIEULAY 

—  RUMEGIES 

—  SAINT-AMAND-LES-EAUX 

—  SAMEON 

—  SOMAIN 

—  THUN-SAINT-AMAND 

—  VRED 

—  WALLERS 

—  WANDIGNIES-HAMAGE 

—  WARLAING  

Les communes suivantes dans le département du Nord: 

—  BOUSIGNIES 

—  BRILLON 

—  ROSULT 

—  SARS-ET-ROSIERES 

—  TILLOY-LEZ-MARCHIENNES 

22.7.2017 έως 31.7.2017»   
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