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ΘΕΜΑ: Υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη
ΣΧΕΤ.:1. Το με αριθμ. πρωτ. 37/6357/9-01-2020 έγγραφό μας
2. Το με αρ. πρωτ. 279/38964/4-02-2020 έγγραφό μας
3. Το με αριθμ. πρωτ. 370/45756/10-02-2020 έγγραφό μας
4. Το με αριθμ. πρωτ. 580/57326 /20-02-2020 έγγραφό μας
5. Το με αριθμ. πρωτ. 643/60503/24-02-2020 έγγραφό μας
6. Το με αριθμ. πρωτ. 771/69807/3-03-2020 έγγραφό μας
7. Το με αριθμ. πρωτ. 845/76486/9-03-2020 έγγραφό μας
8. Το με αριθμ. πρωτ. 1040/93133/ 31-03-2020 έγγραφό μας
9. Το με αριθμ. πρωτ. 1125/102736/14-04-2020 έγγραφό μας
10.Το με αριθμ. πρωτ. 1159/104374/16-04-2020 έγγραφό μας
11. Το με αριθμ. πρωτ. 1223/110064/27-04-2020 έγγραφό μας
12. Το με αριθμ. πρωτ. 1304/120488/11-05-2020 έγγραφό μας
13. Το με αριθμ. πρωτ. 1380/234666/ 26-05-2020 έγγραφό μας
14. Το με αριθμ. πρωτ. 1421/139477/29-05-2020 έγγραφό μας
15. Το με αριθμ. πρωτ. 1514/161551/19-06-2020 έγγραφό μας
16. Το με αριθμ. πρωτ. 2735/313805/9-11-2020 έγγραφό μας
17. Το με αριθμ. πρωτ. 2752/317726/ 12-11-2020 έγγραφό μας
18. Το με αριθμ. πρωτ. 2951/342611/7-12-2020 έγγραφό μας
19. Το με αριθμ. πρωτ. 2965/345586/9-12-2020 έγγραφό μας
20. Το με αριθμ. πρωτ. 6/2445/5-01-2021 έγγραφό μας
21. Το με αριθμ. πρωτ. 50/7052/11-01-2021 έγγραφό μας
22. Το με αριθμ. πρωτ. 106/17027/20-01-2021 έγγραφό μας
23. Το με αριθμ. πρωτ. 163/23715/26-01-2021 έγγραφό μας
24. Το με αριθμ. πρωτ. 213/33931/3-02-2021 έγγραφό μας
25. Το με αριθμ. πρωτ. 335/51365/19-02-2021 έγγραφό μας
26. Το με αριθμ. πρωτ. 396/59627/1-03-2021 έγγραφό μας
27. Το με αριθμ. πρωτ. 474/65819/5-03-2021 έγγραφό μας
28. Το με αριθμ. πρωτ. 522/74289/16-03-2021 έγγραφό μας
29. Το με αριθμ. πρωτ. 590/88798/31-03-2021 έγγραφό μας
30. Το με αριθμ. πρωτ. 644/100743/12-04-2021 έγγραφό μας
31. Το με αριθμ. πρωτ. 741/115645/27-4-2021 έγγραφό μας
32. Το με αριθμ. πρωτ. 806/124858/12-05-2021 έγγραφό μας
33. Το με αριθμ. πρωτ. 912/140221/28-05-2021 έγγραφό μας
34. Το με αριθμ. πρωτ. 984/153222/10-06-2021 έγγραφό μας
35. Το με αριθμ. πρωτ. 1022/163003/22-06-2021 έγγραφό μας
36. Το με αριθμ. πρωτ. 1132/188232 /16-07-2021 έγγραφό μας
37. Το με αριθμ. πρωτ. 1151/191638/20-07-2021 έγγραφό μας

38. Το με αριθμ. πρωτ. 1276/218324/17-08-2021 έγγραφό μας
Σας αποστέλλεται συνημμένα, για ενημέρωση και εφαρμογή η Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2021/1395
της Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ)
2021/641 για έκτακτα μέτρα σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των
πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Χρυσούλα Δηλέ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Α. Για Ενέργεια
1. Περιφέρειες της χώρας. Γενικές Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Διευθύνσεις
Κτηνιατρικής αυτών – Έδρες τους.
2. Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Τμήματα
Κτηνιατρικής αυτών – Έδρες τους.

Β. Για κοινοποίηση
1.

2.

3.
4.
5.

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
α) Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.K. – Δ/νση Τελ. Διαδικασιών.
Καρ. Σερβίας 10, 10184, Αθήνα.
Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια:
α) Αθηνών. Ακαδημίας 7-9, 10671, Αθήνα.
β) Πειραιά. Πλατεία Ρούσβελτ, 18531, Πειραιάς.
γ) Θεσσαλονίκης – Τσιμισκή 29, 54624, Θεσσαλονίκη.
Σταθμοί Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ). – Έδρες τους.
Κτηνιατρικά εργαστήρια. – Έδρες τους.
Κέντρα κτηνιατρικών ιδρυμάτων. – Έδρες τους.

Γ. Εσωτερική Διανομή
1.
2.

Διεύθυνση Υγείας των Ζώων
Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας

L 300/70

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

24.8.2021

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2021/1395 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Αυγούστου 2021
για την τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/641 για έκτακτα μέτρα
σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 6253]
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016,
σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της
υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων») (1), και ιδίως το άρθρο 259 παράγραφος 1 στοιχείο γ),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών είναι λοιμώδης ιογενής νόσος των πτηνών και μπορεί να έχει σοβαρές
επιπτώσεις στην κερδοφορία της πτηνοτροφίας και να διαταράξει το εμπόριο εντός της Ένωσης και τις εξαγωγές προς
τρίτες χώρες. Οι υψηλής παθογονικότητας ιοί γρίπης των πτηνών μπορούν να μολύνουν τα αποδημητικά πτηνά, τα οποία
μπορούν στη συνέχεια να διασπείρουν τους ιούς αυτούς σε μεγάλες αποστάσεις κατά τη διάρκεια της φθινοπωρινής και της
εαρινής μετανάστευσής τους. Ως εκ τούτου, η παρουσία υψηλής παθογονικότητας ιών της γρίπης των πτηνών σε άγρια
πτηνά αποτελεί διαρκή απειλή για την άμεση και έμμεση εισαγωγή των ιών αυτών σε εκμεταλλεύσεις στις οποίες
εκτρέφονται πουλερικά ή πτηνά σε αιχμαλωσία. Αν εκδηλωθεί εστία υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών, υπάρχει
κίνδυνος εξάπλωσης του νοσογόνου παράγοντα σε άλλες εκμεταλλεύσεις στις οποίες εκτρέφονται πουλερικά ή πτηνά σε
αιχμαλωσία.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/429 θεσπίζει νέο νομοθετικό πλαίσιο για την πρόληψη και τον έλεγχο νόσων που μεταδίδονται
στα ζώα ή στον άνθρωπο. Η υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών εμπίπτει στον ορισμό της καταγεγραμμένης νόσου
στον εν λόγω κανονισμό και υπόκειται στους κανόνες πρόληψης και ελέγχου νόσων που καθορίζονται σ’ αυτόν. Επιπλέον, ο
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/687 της Επιτροπής (2) συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 όσον αφορά
τους κανόνες για την πρόληψη και τον έλεγχο ορισμένων καταγεγραμμένων νόσων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων
ελέγχου νόσων για την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών.

(3)

Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/641 (3) της Επιτροπής εκδόθηκε στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 και
θεσπίζει μέτρα ελέγχου της νόσου όσον αφορά την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών.

(4)

Ειδικότερα, η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/641 προβλέπει ότι οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης που έχουν
οριοθετηθεί από τα κράτη μέλη μετά την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών, σύμφωνα με τον
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/687, πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις περιοχές που παρατίθενται ως
ζώνες προστασίας και επιτήρησης στο παράρτημα της εν λόγω εκτελεστικής απόφασης.

(5)

Το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/641 τροποποιήθηκε πρόσφατα με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ)
2021/1307 της Επιτροπής (4), ώστε να παραταθεί η διάρκεια των περιορισμών που εφαρμόζονται στις ζώνες προστασίας
και επιτήρησης που καθορίστηκαν από την αρμόδια αρχή της Γαλλίας για την εκδήλωση εστίας στον νομό PyrénéesAtlantiques.

(6)

Μετά την ημερομηνία έκδοσης της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/1307, η Πολωνία κοινοποίησε στην Επιτροπή νέα
εστία υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών του υποτύπου H5N8 σε εκμετάλλευση εκτροφής πουλερικών ή άλλων
πτηνών σε αιχμαλωσία στο βοεβοδάτο Mazowieckie του εν λόγω κράτους μέλους.

(1) ΕΕ L 84 της 31.3.2016, σ. 1.
(2) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/687 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ)
2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για την πρόληψη και τον έλεγχο ορισμένων
καταγεγραμμένων νόσων (ΕΕ L 174 της 3.6.2020, σ. 64).
(3) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/641 της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2021, για έκτακτα μέτρα σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής
παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη (ΕΕ L 134 της 20.4.2021, σ. 166).
(4) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1307 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2021, για την τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής
απόφασης (ΕΕ) 2021/641 για έκτακτα μέτρα σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη
μέλη (ΕΕ L 285 της 9.8.2021, σ. 1).
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(7)

Η εν λόγω νέα εστία στην Πολωνία βρίσκεται εκτός των περιοχών που περιλαμβάνονται επί του παρόντος στο παράρτημα
της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/641, και η αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους έχει λάβει τα αναγκαία
μέτρα ελέγχου νόσων που απαιτούνται σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/687, συμπεριλαμ
βανομένης της οριοθέτησης ζωνών προστασίας και επιτήρησης γύρω από την εν λόγω εστία.

(8)

Η Επιτροπή εξέτασε τα εν λόγω μέτρα ελέγχου νόσων που ελήφθησαν από την Πολωνία σε συνεργασία με το εν λόγω κράτος
μέλος και βεβαιώθηκε ότι τα σύνορα των ζωνών προστασίας και επιτήρησης που καθορίστηκαν από την αρμόδια αρχή της
Πολωνίας βρίσκονται σε ικανοποιητική απόσταση από την εκμετάλλευση στην οποία έχει επιβεβαιωθεί η πρόσφατη εστία
υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών.

(9)

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 την
Πολωνία, οι νέες ζώνες προστασίας και επιτήρησης που οριοθετήθηκαν από το εν λόγω κράτος μέλος σύμφωνα με τον
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/687.

(10)

Ως εκ τούτου, στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/641 θα πρέπει να περιληφθούν ζώνες προστασίας και
επιτήρησης για την Πολωνία.

(11)

Επομένως, το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/641 θα πρέπει να τροποποιηθεί για να επικαιροποιηθεί η
περιφερειοποίηση σε επίπεδο Ένωσης, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης που οριοθετήθηκαν
από την Πολωνία σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/687, καθώς και η διάρκεια των περιορισμών
που εφαρμόζονται σ’ αυτές.

(12)

Ως εκ τούτου, η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/641 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(13)

Δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα της επιδημιολογικής κατάστασης στην Ένωση όσον αφορά τη διασπορά της υψηλής
παθογονικότητας γρίπης των πτηνών, είναι σημαντικό οι τροποποιήσεις που γίνονται στο παράρτημα της εκτελεστικής
απόφασης (ΕΕ) 2021/641 με την παρούσα απόφαση να τεθούν σε ισχύ το συντομότερο δυνατόν.

(14)

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) 2021/641 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας
απόφασης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 20 Αυγούστου 2021.

Για την Επιτροπή
Στέλλα ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Μέρος A
Ζώνες προστασίας που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2:

Κράτος μέλος: Γαλλία

Ημερομηνία λήξης ισχύος των μέτρων,
σύμφωνα με το άρθρο 39 του κατ’
εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ)
2020/687

Περιοχή που περιλαμβάνει:

Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64)
BIDACHE· CAME

26.8.2021

Κράτος μέλος: Πολωνία

Ημερομηνία λήξης ισχύος των μέτρων,
σύμφωνα με το άρθρο 39 του κατ’
εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ)
2020/687

Περιοχή που περιλαμβάνει:

Mazowieckie voivodship, żuromiński district
— The following localities in the Bieżuń municipality:
Karniszyn, Karniszyn-Parcele, Sadłowo, Sadłowo-Parcele, Strzeszewo·

3.9.2021

— The following localities in the Żuromin municipality:
Chamsk, Młudzyn.

Μέρος B
Ζώνες επιτήρησης που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 3:

Κράτος μέλος: Γαλλία

Περιοχή που περιλαμβάνει:

Ημερομηνία λήξης ισχύος των μέτρων,
σύμφωνα με το άρθρο 55 του κατ’
εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ)
2020/687

Les communes suivantes dans le département: Landes (40)
CAUNEILLE· HASTINGUES· OEYREGAVE· ORTHEVIELLE· PEYREHORADE·
SORDE-L’ABBAYE

4.9.2021

Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64)
BIDACHE· CAME
ARANCOU· ARRAUTE-CHARRITTE· AUTERRIVE· BARDOS· BERGOUEYVIELLENAVE· CARRESSE-CASSABER· ESCOS· GUICHE· LABASTIDEVILLEFRANCHE· LABETS-BISCAY· LEREN· MASPARRAUTE· OREGUE· SAINTDOS· SAINT-PE-DE-LEREN· SAMES

Από 27.8.2021 έως 4.9.2021
4.9.2021

24.8.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 300/73

Κράτος μέλος: Πολωνία

Περιοχή που περιλαμβάνει:

Ημερομηνία λήξης ισχύος των μέτρων,
σύμφωνα με το άρθρο 55 του κατ’
εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ)
2020/687

Mazowieckie voivodship, żuromiński district
— The following localities in the Bieżuń municipality:
Kocewo, Myślin, Dąbrówki, Mak, Władysławowo, Stanisławowo, Pozga, Bie
lawy Gołuskie, Gołuszyn, Dźwierzno, Kobyla Łąka, Sławęcin, Zgliczyn
Pobodzy, Stawiszyn-Łaziska, Wilewo, Stawiszyn-Zwalewo, Wieluń-Zalesie,
Pełki, Małocin, Trzaski·

12.9.2021

— City of Bieżuń·
— The following localities in the Lutocin municipality:
Siemcichy, Chromakowo, Przeradz Mały, Przeradz Nowy, Przeradz
Wielki, Swojęcin, Mojnowo, Obręb, Parlin, Lutocin, Seroki, Zimolza, Elżbiecin,
Felcyn, Jonne·
— The following localities in the Siemiątkowo municipality:
Sokołowy Kąt, Siciarz·
— The following localities in the in Żuromin municipality:
Będzymin, Rzężawy, Kruszewo, Brudnice, Poniatowo, Wiadrowo, Dąbrowa,
Cierpigórz, Franciszkowo, Olszewo, Kosewo, Dębsk, Kliczewo Małe, Kliczewo
Duże, Wólka Kliczewska, Nowe Nadratowo, Stare Nadratowo, Sadowo·
— City of Żuromin.
— The following localities in the Bieżuń municipality:
Karniszyn, Karniszyn-Parcele, Sadłowo, Sadłowo-Parcele, Strzeszewo·

Από 4.9.2021 έως 12.9.2021

— The following localities in the Żuromin municipality:
Chamsk, Młudzyn.
Mazowieckie voivodship, mławski district
— The following localities in the Radzanów municipality:
Zgliczyn-Glinki, Zgliczyn Witowy·
— The following localities in the Szreńsk municipality:
Ługi, Słowikowo.
»

12.9.2021

