
                                                                                         
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ΘΕΜΑ: Μέτρα προστασίας σχετικά µε την αφρικανική πανώλη των χοίρων στη Βουλγαρία 
 ΣΧΕΤ: Η µε αριθµ. πρωτ. 3248/119237/ 05-09-2018 εγκύκλιός µας 
 
Σας ενηµερώνουµε ότι στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαικής Ένωσης δηµοσιεύτηκε προς εφαρµογή 
η εκτελεστική απόφαση της Eπιτροπής της ΕΕ. 2018/1280, για ορισµένα µέτρα προστασίας σχετικά µε 
την αφρικανική πανώλη των χοίρων στη Βουλγαρία: 
 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1280&from=EL 
 

Συγκεκριµένα, Η Βουλγαρία εξασφαλίζει ότι οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης που έχουν καθοριστεί 
σύµφωνα µε το άρθρο 9 της οδηγίας 2002/60/ΕΚ περιλαµβάνουν τουλάχιστον τις περιοχές που ορίζονται 
ως ζώνες προστασίας και επιτήρησης στο παράρτηµα της παρούσας , η οποία ισχύει έως τις 
30 Οκτωβρίου 2018. 

 

Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/1216 καταργείται. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
  

                           
 
               Χρυσούλα ∆ηλέ 
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ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 

Α. Για Ενέργεια 
 

1. Περιφέρειες της χώρας. Γενικές ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής. ∆ιευθύνσεις 
Κτηνιατρικής αυτών – Έδρες τους. 

2. Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής. Τµήµατα 
Κτηνιατρικής αυτών – Έδρες τους. 
 
 
Β. Για κοινοποίηση 
 

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

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

3. Σταθµοί Υγειονοµικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ). – Έδρες τους. 
4. Κτηνιατρικά εργαστήρια. – Έδρες τους. 
5. Κέντρα κτηνιατρικών ιδρυµάτων. – Έδρες τους. 
 

 
 
Γ. Εσωτερική ∆ιανοµή 

  
1.∆ιεύθυνση Υγείας των Ζώων  
2.∆ιεύθυνση Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίµων Ζ.Π. 

3.∆ιεύθυνση Προστασίας των Ζώων, Φαρµάκων  και Κτηνιατρικών Εφαρµογών 
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/1280 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 21ης Σεπτεμβρίου 2018 

για ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά με την αφρικανική πανώλη των χοίρων στη Βουλγαρία 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 6253] 

(Το κείμενο στη βουλγαρική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό) 

(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 αφρικανική πανώλη των χοίρων είναι λοιμώδης ιογενής νόσος των πληθυσμών οικόσιτων χοίρων και αγριόχοιρων η 
οποία μπορεί να έχει σοβαρό αντίκτυπο στην κερδοφορία της χοιροτροφίας και να διαταράξει το εμπόριο μέσα στην 
Ένωση και τις εξαγωγές προς τρίτες χώρες. 

(2)  Σε περίπτωση εκδήλωσης εστίας της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, υπάρχει κίνδυνος διασποράς του παράγοντα της 
νόσου σε άλλες χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις και σε αγριόχοιρους. Ως εκ τούτου, η νόσος μπορεί να εξαπλωθεί από 
ένα κράτος μέλος σε άλλο, καθώς και σε τρίτες χώρες, μέσω του εμπορίου ζώντων χοίρων ή των προϊόντων τους. 

(3)  Η οδηγία 2002/60/ΕΚ του Συμβουλίου (3) θεσπίζει τα ελάχιστα μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται στην Ένωση για την 
καταπολέμηση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων. Το άρθρο 9 της οδηγίας 2002/60/ΕΚ ορίζει ότι, σε περίπτωση 
εκδήλωσης εστιών της εν λόγω νόσου, πρέπει να καθορίζονται ζώνες προστασίας και ζώνες επιτήρησης, στις οποίες θα 
εφαρμόζονται τα μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 10 και 11 της εν λόγω οδηγίας. 

(4)  Η Βουλγαρία ενημέρωσε την Επιτροπή για την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων 
στην επαρχία Varna και, σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 2002/60/ΕΚ, καθόρισε ζώνες προστασίας και ζώνες 
επιτήρησης, στις οποίες εφαρμόζονται τα μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 10 και 11 της εν λόγω οδηγίας. 

(5)  Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/1216 της Επιτροπής (4) εκδόθηκε μετά τον καθορισμό ζωνών προστασίας και 
επιτήρησης στη Βουλγαρία, σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 2002/60/ΕΚ, μετά την εκδήλωση εστιών αφρικανικής 
πανώλης των χοίρων στο εν λόγω κράτος μέλος. 

(6)  Από την ημερομηνία έκδοσης της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2018/1216, η επιδημιολογική κατάσταση όσον αφορά 
τη Βουλγαρία έχει παραμείνει σταθερή σε σχέση με την αφρικανική πανώλη των χοίρων, οι βουλγαρικές αρχές έχουν 
εφαρμόσει τα απαιτούμενα μέτρα καταπολέμησης και έχουν συγκεντρώσει πρόσθετα στοιχεία επιτήρησης. 

(7)  Για να προληφθεί τυχόν περιττή διαταραχή στο εμπόριο εντός της Ένωσης και να αποφευχθεί η επιβολή αδικαιολόγητων 
φραγμών στο εμπόριο από τρίτες χώρες, είναι αναγκαίο να περιγραφούν σε ενωσιακό επίπεδο οι αναθεωρημένες περιοχές 
που καθορίζονται ως ζώνες προστασίας και επιτήρησης στη Βουλγαρία για την αφρικανική πανώλη των χοίρων, σε 
συνεργασία με το εν λόγω κράτος μέλος. Οι περιοχές αυτές προβλέπουν μια περιορισμένη ζώνη επιτήρησης σύμφωνα με 
την τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση. 

(8)  Ως εκ τούτου, θα πρέπει να καθοριστούν στο παράρτημα της παρούσας απόφασης οι περιοχές που χαρακτηρίζονται ως 
ζώνες προστασίας και επιτήρησης στη Βουλγαρία και να καθοριστεί η διάρκεια της εν λόγω περιφερειοποίησης. 

24.9.2018 L 239/14 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) Οδηγία 2002/60/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων για την καταπολέμηση της αφρικανικής 

πανώλης των χοίρων και την τροποποίηση της οδηγίας 92/119/ΕΟΚ όσον αφορά την πολιοεγκεφαλίτιδα του χοίρου και την αφρικανική πανώλη 
των χοίρων (ΕΕ L 192 της 20.7.2002, σ. 27). 

(4) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/1216 της Επιτροπής, της 4ης Σεπτεμβρίου 2018, για ορισμένα προσωρινά μέτρα προστασίας σχετικά με την 
αφρικανική πανώλη των χοίρων στη Βουλγαρία (ΕΕ L 224 της 5.9.2018, σ. 10). 



(9)  Επιπλέον, η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/1216 θα πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από την παρούσα 
απόφαση, ώστε να ληφθούν υπόψη τα ισχύοντα επικαιροποιημένα μέτρα διαχείρισης της νόσου και η εξέλιξη της 
κατάστασης της νόσου στη Βουλγαρία όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων. 

(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 

Η Βουλγαρία εξασφαλίζει ότι οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 
2002/60/ΕΚ περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις περιοχές που ορίζονται ως ζώνες προστασίας και επιτήρησης στο παράρτημα της 
παρούσας απόφασης. 

Άρθρο 2 

Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/1216 καταργείται. 

Άρθρο 3 

Η παρούσα απόφαση ισχύει έως τις 30 Οκτωβρίου 2018. 

Άρθρο 4 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας. 

Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2018. 

Για την Επιτροπή 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Μέλος της Επιτροπής  

24.9.2018 L 239/15 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Βουλγαρία Περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 1 Ημερομηνία λήξης ισχύος των 
μέτρων 

Ζώνη προστασίας Τα ακόλουθα χωριά της επαρχίας Varna: 

Δήμος Provadia 

—  Tutrakantsi 

—  Bozveliysko 

—  Provadiya 

—  Dobrina 

—  Manastir 

—  Zhitnitsa 

—  Barzitsa 

—  Chayka 

—  Royak 

—  Blaskovo 

—  Kiten 

—  Hrabrovo 

—  Ovcharga 

—  Krivnya 

Δήμος Avren 

—  Tsarevtsi 

Δήμος Dolni Chiflik 

—  Nova Shipka 

Δήμος Dalgopol 

—  Velichkovo 

—  Tsonevo 

—  Sava 

—  Dalgopol 

30 Οκτωβρίου 2018 

Ζώνη επιτήρησης Δήμος Provadia 

—  Petrov dol 

—  Staroseletc 

—  Zlatina 

—  Venchan 

—  Ravna 

—  Cherkovna 

—  Nenovo 

—  Snejina 

—  Gradinarovo 

—  Chernook 

—  Slaveikovo 

Δήμος Vetrino 

—  Gabarnitsa 

Δήμος Devnya 

—  Devnya 

—  Padina  

30 Οκτωβρίου 2018 

24.9.2018 L 239/16 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



Βουλγαρία Περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 1 Ημερομηνία λήξης ισχύος των 
μέτρων 

Δήμος Avren 

—  Trastikovo 

—  Sindel 

—  Kazashka reka 

—  Yunak 

—  Dabravino 

—  Avren 

Δήμος Beloslav 

—  Razdelna 

Δήμος Dolni Chiflik 

—  Grozdyovo 

—  Goren Chiflik 

—  Venelin 

Δήμος Dalgopol 

—  Debelets 

—  Krasimir 

—  Boryana 

—  Kamen dyal 

—  Partizani 

—  Asparuhovo 

—  Komunari 

—  Sladka voda   

24.9.2018 L 239/17 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    
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