
       

                     

 

                                                                                                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ                                                                   Αθήνα, 17-09-2021 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ                                                     Αρ. Πρωτ.: 1436/253708 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 

     ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

     & ΕΝΔΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  

     ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

     ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ  ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. 

     Πληροφορίες: Σ.Μαντούβαλου  

     Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου 46, 10438 Αθήνα 

     Τηλέφωνο: 210 212 4130 
     e-mail: ka6u047@minagric.gr 

 

 

 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 

39. Το με αριθμ. πρωτ. 1330/229185/30-08-2021  έγγραφό μας 

 

 

Σας αποστέλλονται συνημμένα, για ενημέρωση και εφαρμογή : 

1.Η Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2021/1454 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. 

2. Η Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2021/1485 της Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση 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. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

α) Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.K. – Δ/νση  Τελ. Διαδικασιών. 

Καρ. Σερβίας 10, 10184, Αθήνα. 

2. Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια: 

α) Αθηνών. Ακαδημίας 7-9, 10671, Αθήνα. 

β) Πειραιά. Πλατεία Ρούσβελτ, 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 Διανομή 

  

1.    Διεύθυνση Υγείας των Ζώων  

2.    Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας 



II

(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2021/1454 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 6ης Σεπτεμβρίου 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) 6614] 

(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.

(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).
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(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) 
2021/1395 της Επιτροπής (4), έπειτα από την εκδήλωση νέας εστίας υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε 
πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία στην Πολωνία, η οποία έπρεπε να αποτυπωθεί στο εν λόγω παράρτημα.

(6) Μετά την ημερομηνία έκδοσης της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/1395, οι Κάτω Χώρες κοινοποίησαν στην Επιτροπή 
νέα εστία υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών του υποτύπου H5N8 σε εκμετάλλευση εκτροφής πουλερικών ή 
άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία στην επαρχία Overijssel του εν λόγω κράτους μέλους.

(7) Η εν λόγω νέα εστία στις Κάτω Χώρες 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, συμπεριλαμβανομένης της 
οριοθέτησης ζωνών προστασίας και επιτήρησης γύρω από την εν λόγω εστία.

(8) Η Επιτροπή εξέτασε τα μέτρα ελέγχου νόσων που ελήφθησαν από τις Κάτω Χώρες σε συνεργασία με το εν λόγω κράτος 
μέλος και βεβαιώθηκε ότι τα σύνορα των ζωνών προστασίας και επιτήρησης που καθορίστηκαν από την αρμόδια αρχή των 
Κάτω Χωρών 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 τις 
Κάτω Χώρες, 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 τις Κάτω Χώρες.

(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 τις Κάτω Χώρες 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.

(4) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1395 της Επιτροπής, 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 (ΕΕ L 300 της 24.8.2021, σ. 70).
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Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2021.

Για την Επιτροπή
Στέλλα ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΕΡΟΣ A

Ζώνες προστασίας που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2:

Κράτος μέλος: Γαλλία

Περιοχή που περιλαμβάνει:

Ημερομηνία λήξης ισχύος των 
μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 39 

του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 
(ΕΕ) 2020/687

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

BIDACHE; CAME 26.8.2021

Κράτος μέλος: Κάτω Χώρες

Περιοχή που περιλαμβάνει:

Ημερομηνία λήξης ισχύος των 
μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 39 

του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 
(ΕΕ) 2020/687

Province: Overijssel

1. Vanaf kruising Zwijnenbergerweg / Raalterweg, Raalterweg volgen in noordelijke 
richting tot aan Groote Vloedgraven(water).

2. Groote Vloedgraven(water) volgen in oostelijke richting tot aan G.J.Kappertweg.
3. G.J.Kappertweg volgen in noordelijke richting tot aan Oosterkampweg.
4. Oosterkampweg volgen in noordelijke richting tot aan Weseperenkweg.
5. Weseperenkweg volgen in oostelijke richting tot aan Stroeksweg.
6. Stroeksweg volgen in noordelijke richting tot aan Overmeenweg.
7. Overmeenweg volgen in oostelijke richting tot aan Oosterenkweg.
8. Oosterenkweg volgen in oostelijke richting via (nr. 11a) tot aan Overijssels 

kanaal(water).
9. Overijssels kanaal(water) volgen in noordelijke richting tot aan Heetenseweg (nr. 9b).
10. Heetenseweg (nr. 9b) zandweg volgen in oostelijke richting tot aan 

Schoonhetenseweg.
11. Schoonhetenseweg volgen in zuidelijke richting, overgaand in Veldzichtweg tot aan 

Haarlesedijk.
12. Haarlesedijk volgen in oostelijke richting tot aan Portlanderdijk.
13. Portlanderdijk volgen in oostelijke richting tot aan Poggebeltweg.
14. Poggebeltweg volgen in westelijke richting tot aan Holterweg.
15. Holterweg volgen in zuidelijke richting tot aan Okkenbroekerstraat.
16. Okkenbroekerstraat volgen in westelijke richting, overgaand in Vlessendijk tot aan 

Muldersweg.
17. Muldersweg volgen in zuidelijke richting tot aan Oerdijk.
18. Oedrijk volgen in westelijke richting tot aan Bathmenseweg.
19. Bathmenseweg volgen in noordelijke richting tot aan Butersdijk.
20. Butersdijk volgen in westelijke richting tot aan Spanjaardsdijk.
21. Spanjaardsdijk volgen in westelijke richting tot aan Kanaaldijk west.
22. Kanaaldijk west volgen in noordelijke richting tot aan Zwijnenbergerweg.
23. Zwijnenbergerweg volgen in noordelijke richting tot aan Kappertsteeg.
24. Kappertsteeg volgen in westelijke richting tot aan Iwlandseweg.
25. Iwlandseweg volgen in westelijke richting tot aan Avergoorsedijk.
26. Avergoorsedijk volgen in noordelijke richting tot aan Zwijnenbergerweg.
27. Zwijnenbergerweg volgen in westelijke richting tot aan Raalterweg.

14.9.2021
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Κράτος μέλος: Πολωνία

Περιοχή που περιλαμβάνει:

Ημερομηνία λήξης ισχύος των 
μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 39 

του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 
(ΕΕ) 2020/687

Mazowieckie voivodship, żuromiński district

— The following localities in the Bieżuń municipality:
Karniszyn, Karniszyn-Parcele, Sadłowo, Sadłowo-Parcele, Strzeszewo;
— The following localities in the Żuromin municipality:
Chamsk, Młudzyn.

3.9.2021

Μέρος Β

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 From 27.8.2021 until 
4.9.2021

ARANCOU ; ARRAUTE-CHARRITTE ; AUTERRIVE ; BARDOS ; BERGOUEY- 
VIELLENAVE ; CARRESSE-CASSABER ; ESCOS ; GUICHE ; LABASTIDE- 
VILLEFRANCHE ; LABETS-BISCAY ; LEREN ; MASPARRAUTE ; OREGUE ; SAINT-DOS ; 
SAINT-PE-DE-LEREN ; SAMES

4.9.2021

Κράτος μέλος: Κάτω Χώρες

Περιοχή που περιλαμβάνει:

Ημερομηνία λήξης ισχύος των 
μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 55 

του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 
(ΕΕ) 2020/687

Province: Overijssel

1. Vanaf kruising Zwijnenbergerweg / Raalterweg, Raalterweg volgen in noordelijke 
richting tot aan Groote Vloedgraven(water).

2. Groote Vloedgraven(water) volgen in oostelijke richting tot aan G.J.Kappertweg.
3. G.J.Kappertweg volgen in noordelijke richting tot aan Oosterkampweg.
4. Oosterkampweg volgen in noordelijke richting tot aan Weseperenkweg.
5. Weseperenkweg volgen in oostelijke richting tot aan Stroeksweg.
6. Stroeksweg volgen in noordelijke richting tot aan Overmeenweg.
7. Overmeenweg volgen in oostelijke richting tot aan Oosterenkweg.
8. Oosterenkweg volgen in oostelijke richting via (nr. 11a) tot aan Overijssels 

kanaal(water).
9. Overijssels kanaal(water) volgen in noordelijke richting tot aan Heetenseweg (nr. 9b).
10. Heetenseweg (nr. 9b) zandweg volgen in oostelijke richting tot aan 

Schoonhetenseweg.

From 15.9.2021 until 
23.9.2021
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11. Schoonhetenseweg volgen in zuidelijke richting, overgaand in Veldzichtweg tot aan 
Haarlesedijk.

12. Haarlesedijk volgen in oostelijke richting tot aan Portlanderdijk.
13. Portlanderdijk volgen in oostelijke richting tot aan Poggebeltweg.
14. Poggebeltweg volgen in westelijke richting tot aan Holterweg.
15. Holterweg volgen in zuidelijke richting tot aan Okkenbroekerstraat.
16. Okkenbroekerstraat volgen in westelijke richting, overgaand in Vlessendijk tot aan 

Muldersweg.
17. Muldersweg volgen in zuidelijke richting tot aan Oerdijk.
18. Oedrijk volgen in westelijke richting tot aan Bathmenseweg.
19. Bathmenseweg volgen in noordelijke richting tot aan Butersdijk.
20. Butersdijk volgen in westelijke richting tot aan Spanjaardsdijk.
21. Spanjaardsdijk volgen in westelijke richting tot aan Kanaaldijk west.
22. Kanaaldijk west volgen in noordelijke richting tot aan Zwijnenbergerweg.
23. Zwijnenbergerweg volgen in noordelijke richting tot aan Kappertsteeg.
24. Kappertsteeg volgen in westelijke richting tot aan Iwlandseweg.
25. Iwlandseweg volgen in westelijke richting tot aan Avergoorsedijk.
26. Avergoorsedijk volgen in noordelijke richting tot aan Zwijnenbergerweg.
27. Zwijnenbergerweg volgen in westelijke richting tot aan Raalterweg.

1. Vanaf kruising A1/ IJssel, de IJssel volgen in noordelijke richting tot aan IJsseldijk ter 
hoogte van nr. 39.

2. IJsseldijk volgen in noordelijke richting tot aan Rembrandkade.
3. Rembrandkade volgen in noordelijke richting tot aan Randerstraat.
4. Randerstraat volgen in noordelijke richting, overgaand in Roland Holstlaan, 

overgaand in Overstichtlaan tot aan spoorlijn Deventer-Zwolle.
5. Spoorlijn Deventer-Zwolle volgen in noordelijke richting tot aan Omloop.
6. Omloop volgen in oostelijke richting tot aan Raalterweg.
7. Raalterweg volgen in oostelijke richting tot aan Liederholthuisweg.
8. Liederholthuisweg volgen in noordelijke richting tot aan Hagenvoorde.
9. Hagenvoorde volgen in oostelijke richting tot aan Wechterhout.
10. Wechterhout volgen in noordelijke richting tot aan Raalterwetering(water).
11. Raalterwetering(water) volgen in oostelijke richting, overgaand in Oosterbroeks 

waterleiding(water) tot aan Hagweg.
12. Hagweg volgen in zuidelijke richting tot aan Lindertseweg.
13. Lindertseweg volgen in oostelijke richting, overgaand in Ommerweg tot aan 

Luttenbergerweg.
14. Luttenbergerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Bloemenbosweg.
15. Bloemenbosweg volgen in zuidelijke richting, overgaand in Heuvelweg tot aan 

Hellendoornseweg.
16. Hellendoornseweg volgen in oostelijke richting tot aan Blikweg.
17. Blikweg volgen in zuidelijke richting tot aan Almeloseweg.
18. Almeloseweg volgen in oostelijke richting tot aan Nijverdalsebergweg.
19. Nijverdalsebergweg volgen in zuidelijke richting, overgaand in Holterbergweg tot aan 

Molenbelterweg.
20. Molenbelterweg volgen in zuidelijke richting tot aan spoorlijn Enschede-Deventer.
21. Spoorlijn Enschade-Deventer volgen in westelijke richting tot aan Provincialeweg.
22. Provincialeweg volgen in zuidelijke richting tot aan A1.
23. A1 volgen in westelijke richting tot aan Boermark.
24. Boermark volgen in westelijke richting, overgaand in Bronsvoorderdijk tot aan 

Braakmanssteeg.
25. Braakmanssteeg volgen in zuidelijke richting, overgaand in Looweg tot aan 

Peppeldijk.
26. Peppeldijk volgen in westelijke richting tot aan Kasteelweg.
27. Kasteelweg volgen in westelijke richting tot aan Bathmenseweg.
28. Bathmenseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Lochemseweg.
29. Lochemseweg volgen in westelijke richting tot aan spoorlijn Zutphen–Deventer.
30. Spoorlijn Zupthen-Deventer volgen in noordelijke richting tot aan A1.
31. A1 volgen in oostelijke richting tot aan de IJssel.

23.9.2021
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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, Bielawy Gołuskie, 
Gołuszyn, Dźwierzno, Kobyla Łąka, Sławęcin, Zgliczyn Pobodzy, Stawiszyn-Łaziska, 
Wilewo, Stawiszyn-Zwalewo, Wieluń-Zalesie, Pełki, Małocin, Trzaski;
— 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.

12.9.2021

— The following localities in the Bieżuń municipality:
Karniszyn, Karniszyn-Parcele, Sadłowo, Sadłowo-Parcele, Strzeszewo;
— The following localities in the Żuromin municipality:
Chamsk, Młudzyn.

From 4.9.2021 until 
12.9.2021

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»
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2021/1485 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 15ης Σεπτεμβρίου 2021

για την τροποποίηση 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) 6765] 

(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 της Επιτροπής (3) 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) 
2021/1454 της Επιτροπής (4), έπειτα από την εκδήλωση νέας εστίας υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε 
πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία στις Κάτω Χώρες, η οποία έπρεπε να αποτυπωθεί στο εν λόγω παράρτημα.

(6) Μετά την ημερομηνία έκδοσης της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/1454, το Βέλγιο κοινοποίησε στην Επιτροπή νέα 
εστία υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών του υποτύπου H5N8 σε εκμετάλλευση εκτροφής πουλερικών ή άλλων 
πτηνών σε αιχμαλωσία στη Δυτική Φλάνδρα 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) 2021/1454 της Επιτροπής, της 6ης Σεπτεμβρίου 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 316 της 7.9.2021, σ. 1).
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(7) Επιπλέον, το Λουξεμβούργο κοινοποίησε στην Επιτροπή νέα εστία υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών του 
υποτύπου H5N8 σε εκμετάλλευση εκτροφής πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία στο καντόνι Grevenmacher του 
εν λόγω κράτους μέλους.

(8) Επιπλέον, η Γαλλία κοινοποίησε στην Επιτροπή νέα εστία υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών του υποτύπου 
H5N8 σε εκμετάλλευση εκτροφής πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία στην περιφέρεια των Αρδεννών του εν λόγω 
κράτους μέλους.

(9) Οι εν λόγω εστίες στο Βέλγιο, στη Γαλλία και στο Λουξεμβούργο βρίσκονται εκτός των περιοχών που περιλαμβάνονται επί 
του παρόντος στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/641, και οι αρμόδιες αρχές των εν λόγω κρατών 
μελών έχουν λάβει τα αναγκαία μέτρα ελέγχου νόσων που απαιτούνται σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 
2020/687, συμπεριλαμβανομένης της οριοθέτησης ζωνών προστασίας και επιτήρησης γύρω από τις εν λόγω νέες εστίες.

(10) Επιπλέον, η εστία που επιβεβαιώθηκε στο Βέλγιο βρίσκεται πολύ κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία. Κατά συνέπεια, οι 
αρμόδιες αρχές των εν λόγω δύο κρατών μελών έχουν συνεργαστεί δεόντως με σκοπό την οριοθέτηση της αναγκαίας ζώνης 
επιτήρησης, σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/687, καθώς η ζώνη επιτήρησης εκτείνεται στην 
επικράτεια της Γαλλίας.

(11) Επίσης, η εστία που επιβεβαιώθηκε στο Λουξεμβούργο βρίσκεται πολύ κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία. Κατά συνέπεια, οι 
αρμόδιες αρχές των εν λόγω δύο κρατών μελών έχουν συνεργαστεί δεόντως με σκοπό την οριοθέτηση της αναγκαίας ζώνης 
επιτήρησης, σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/687, καθώς η ζώνη επιτήρησης εκτείνεται στην 
επικράτεια της Γερμανίας.

(12) Η Επιτροπή εξέτασε τα μέτρα ελέγχου νόσων που ελήφθησαν από το Βέλγιο, τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Λουξεμβούργο 
σε συνεργασία με τα εν λόγω κράτη μέλη και βεβαιώθηκε ότι τα όρια των ζωνών προστασίας και επιτήρησης που 
καθορίστηκαν από τις αρμόδιες αρχές του Βελγίου, της Γαλλίας και του Λουξεμβούργου, καθώς και τα όρια της ζώνης 
επιτήρησης που καθορίστηκε από τις αρμόδιες αρχές της Γερμανίας, βρίσκονται σε ικανοποιητική απόσταση από τις 
εκμεταλλεύσεις στις οποίες επιβεβαιώθηκαν εστίες υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών.

(13) 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 το 
Βέλγιο, τη Γαλλία και το Λουξεμβούργο, οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης που οριοθετήθηκαν από τα εν λόγω κράτη 
μέλη σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/687.

(14) Επιπλέον, είναι επίσης αναγκαίο να περιγραφεί ταχέως σε επίπεδο Ένωσης, σε συνεργασία με τη Γερμανία, η ζώνη επιτήρησης 
που οριοθετήθηκε από το εν λόγω κράτος μέλος σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/687.

(15) Ως εκ τούτου, οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης για το Βέλγιο, τη Γαλλία και το Λουξεμβούργο και η ζώνη επιτήρησης 
για τη Γερμανία θα πρέπει να περιληφθούν στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/641.

(16) 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 το Βέλγιο, τη Γαλλία και το Λουξεμβούργο και η ζώνη επιτήρησης που οριοθετήθηκε από τη Γερμανία, σύμφωνα με 
τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/687, καθώς και η διάρκεια των περιορισμών που εφαρμόζονται σ’ αυτές.

(17) Επιπλέον, η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/641 εφαρμόζεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Ωστόσο, η διάρκεια των 
περιορισμών που εφαρμόζονται στις απαγορευμένες ζώνες που οριοθετήθηκαν από το Βέλγιο, τη Γερμανία, τη Γαλλία και 
το Λουξεμβούργο σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/687 εκτείνεται πέραν της 30ής Σεπτεμβρίου 
2021.

(18) Επιπλέον, λόγω των συνεχιζόμενων ευρημάτων ιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε άγρια πτηνά στην 
Ένωση και των κινδύνων εξάπλωσης της εν λόγω νόσου από αποδημητικά άγρια πτηνά κατά τη φθινοπωρινή περίοδο 
μετανάστευσης, υπάρχει αυξανόμενος κίνδυνος περαιτέρω εστιών σε πουλερικά και πτηνά σε αιχμαλωσία.
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(19) Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να παραταθεί η περίοδος εφαρμογής της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/641 έως τις 
30 Σεπτεμβρίου 2022, ώστε να καλυφθεί η επερχόμενη ετήσια περίοδος μετανάστευσης των αποδημητικών άγριων πτηνών. 
Η παράταση αυτή λαμβάνει επίσης υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις όσον αφορά την επιδημιολογική κατάσταση στην Ένωση 
σχετικά με την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών και τους αντίστοιχους κινδύνους για την υγεία των ζώων που 
προκύπτουν από πιθανές περαιτέρω εστίες της εν λόγω νόσου.

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

(21) 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 στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 
2021/641 με την παρούσα απόφαση να τεθούν σε ισχύ το συντομότερο δυνατόν.

(22) 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 εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/641 τροποποιείται ως εξής:

1. στο άρθρο 4, η ημερομηνία «30 Σεπτεμβρίου 2021» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30 Σεπτεμβρίου 2022»·

2. 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, 15 Σεπτεμβρίου 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: Βέλγιο

Περιοχή που περιλαμβάνει:

Ημερομηνία λήξης ισχύος των 
μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 39 

του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) 2020/687

Province: West Flanders

Those parts of the municipalities of Kortrijk, Menen and Wevelgem contained within a 
circle of a radius of three kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,2141 - lat 
50,7990

22.9.2021

Κράτος μέλος: Γαλλία

Περιοχή που περιλαμβάνει:

Ημερομηνία λήξης ισχύος των 
μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 39 

του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) 2020/687

Les communes suivantes dans le département: ARDENNES (08)

BALLAY VANDY VOUZIERS 4.10.2021

Κράτος μέλος: Λουξεμβούργο

Περιοχή που περιλαμβάνει:

Ημερομηνία λήξης ισχύος των 
μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 39 

του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) 2020/687

Entire municipality of Betzdorf.

The following localities in the municipality of Flaxweiler: Flaxweiler and Buchholz.
27.9.2021
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Κράτος μέλος: Κάτω Χώρες

Περιοχή που περιλαμβάνει:

Ημερομηνία λήξης ισχύος των 
μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 39 

του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) 2020/687

Province: Overijssel

1. Vanaf kruising Zwijnenbergerweg / Raalterweg, Raalterweg volgen in noordelijke 
richting tot aan Groote Vloedgraven(water).

2. Groote Vloedgraven(water) volgen in oostelijke richting tot aan G.J.Kappertweg.

3. G.J.Kappertweg volgen in noordelijke richting tot aan Oosterkampweg.

4. Oosterkampweg volgen in noordelijke richting tot aan Weseperenkweg.

5. Weseperenkweg volgen in oostelijke richting tot aan Stroeksweg.

6. Stroeksweg volgen in noordelijke richting tot aan Overmeenweg.

7. Overmeenweg volgen in oostelijke richting tot aan Oosterenkweg.

8. Oosterenkweg volgen in oostelijke richting via (nr. 11a) tot aan Overijssels 
kanaal(water).

9. Overijssels kanaal(water) volgen in noordelijke richting tot aan Heetenseweg (nr. 9b).

10. Heetenseweg (nr. 9b) zandweg volgen in oostelijke richting tot aan 
Schoonhetenseweg.

11. Schoonhetenseweg volgen in zuidelijke richting, overgaand in Veldzichtweg tot aan 
Haarlesedijk.

12. Haarlesedijk volgen in oostelijke richting tot aan Portlanderdijk.

13. Portlanderdijk volgen in oostelijke richting tot aan Poggebeltweg.

14. Poggebeltweg volgen in westelijke richting tot aan Holterweg.

15. Holterweg volgen in zuidelijke richting tot aan Okkenbroekerstraat.

16. Okkenbroekerstraat volgen in westelijke richting, overgaand in Vlessendijk tot aan 
Muldersweg.

17. Muldersweg volgen in zuidelijke richting tot aan Oerdijk.

18. Oedrijk volgen in westelijke richting tot aan Bathmenseweg.

19. Bathmenseweg volgen in noordelijke richting tot aan Butersdijk.

20. Butersdijk volgen in westelijke richting tot aan Spanjaardsdijk.

21. Spanjaardsdijk volgen in westelijke richting tot aan Kanaaldijk west.

22. Kanaaldijk west volgen in noordelijke richting tot aan Zwijnenbergerweg.

23. Zwijnenbergerweg volgen in noordelijke richting tot aan Kappertsteeg.

24. Kappertsteeg volgen in westelijke richting tot aan Iwlandseweg.

25. Iwlandseweg volgen in westelijke richting tot aan Avergoorsedijk.

26. Avergoorsedijk volgen in noordelijke richting tot aan Zwijnenbergerweg.

27. Zwijnenbergerweg volgen in westelijke richting tot aan Raalterweg.

14.9.2021
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Κράτος μέλος: Πολωνία

Περιοχή που περιλαμβάνει:

Ημερομηνία λήξης ισχύος των 
μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 39 

του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) 2020/687

Mazowieckie voivodship, żuromiński district

— The following localities in the Bieżuń municipality:
Karniszyn, Karniszyn-Parcele, Sadłowo, Sadłowo-Parcele, Strzeszewo;

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

3.9.2021

ΜΈΡΟΣ Β

Ζώνες επιτήρησης που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 3:

Κράτος μέλος: Βέλγιο

Περιοχή που περιλαμβάνει:

Ημερομηνία λήξης ισχύος των 
μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 55 

του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) 2020/687

Provinces West Flanders and Hainaut

The municipalities or parts of the municipalities of Deerlijk, Estaimpuis, Harelbeke, 
Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Lendelede, Menen, Mouscron, Moorslede, Wervik, Wevelgem 
and Zwevegem contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 
dec. coordinates long 3,2141 - lat 50,7990 and beyond the area described in the protection 
zone.

1.10.2021

Those parts of the municipalities of Kortrijk, Menen and Wevelgem contained within a 
circle of a radius of three kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,2141 - lat 
50,7990

από 23.9.2021 έως 1.10.2021

Κράτος μέλος: Γερμανία

Περιοχή που περιλαμβάνει:

Ημερομηνία λήξης ισχύος των 
μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 55 

του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) 2020/687

RHEINLAND-PFALZ

Landkreis Trier-Saarburg
Gemarkungen Temmels, Wellen, Nittel (im Osten begrenzt durch die K 110), Köllig, 
Rehlingen, Wincheringen (im Osten begrenzt durch die K 110, in der Ortslage Trierer 
Straße, Warsberger Straße und Helfanter Straße) sowie Wehr (im Süden begrenzt durch die 
B 419).

6.10.2021
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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: ARDENNES (08)

ATTIGNY

BELLEVILLE-ET-CHÂTILLON-SUR-BAR

BOULT-AUX-BOIS

BOURCQ

BRÉCY-BRIÈRES

CHARDENY

BAIRON ET SES ENVIRONS

CHUFFILLY-ROCHE

CONTREUVE

COULOMMES-ET-MARQUENY

LA CROIX-AUX-BOIS

FALAISE

GRIVY-LOISY

LAMETZ

LONGWÉ

MARS-SOUS-BOURCQ

MONTGON

MONT-SAINT-MARTIN

NEUVILLE-DAY

NOIRVAL

OLIZY-PRIMAT

QUATRE-CHAMPS

QUILLY

RILLY-SUR-AISNE

SAINT-LAMBERT-ET-MONT-DE-JEUX

SAINTE-MARIE

SAINT-MOREL

SAINTE-VAUBOURG

SAVIGNY-SUR-AISNE

SEMUY

SUGNY

SUZANNE

TANNAY

TOGES

TOURCELLES-CHAUMONT

VAUX-CHAMPAGNE

13.10.2021
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VONCQ

BALLAY VANDY VOUZIERS από 5.10.2021 έως 
13.10.2021

Les communes suivantes dans le département: NORD (59)

BOUSBECQUE HALLUIN NEUVILLE-EN-FERRAIN RONCQ TOURCOING WATTRELOS 1.10.2021

Κράτος μέλος: Λουξεμβούργο

Περιοχή που περιλαμβάνει:

Ημερομηνία λήξης ισχύος των 
μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 55 

του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) 2020/687

The entire municipalities of Bech, Biwer, Grewenmacher, Junglinster, Lenningen, 
Manternach, Niederanven, Schuttrange and Wormeldange.
The municipality of Flaxweiler excluding the localitiest covered by the protection zone 
(Flaxweiler and Buchholz).

6.10.2021

Entire municipality of Betzdorf.
The following localities in the municipality of Flaxweiler: Flaxweiler and Buchholz.

από 28.9.2021 έως 6.10.2021

Κράτος μέλος: Κάτω Χώρες

Περιοχή που περιλαμβάνει:

Ημερομηνία λήξης ισχύος των 
μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 55 

του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) 2020/687

Province: Overijssel

1. Vanaf kruising Zwijnenbergerweg / Raalterweg, Raalterweg volgen in noordelijke 
richting tot aan Groote Vloedgraven(water).

2. Groote Vloedgraven(water) volgen in oostelijke richting tot aan G.J.Kappertweg.

3. G.J.Kappertweg volgen in noordelijke richting tot aan Oosterkampweg.

4. Oosterkampweg volgen in noordelijke richting tot aan Weseperenkweg.

5. Weseperenkweg volgen in oostelijke richting tot aan Stroeksweg.

6. Stroeksweg volgen in noordelijke richting tot aan Overmeenweg.

7. Overmeenweg volgen in oostelijke richting tot aan Oosterenkweg.
8. Oosterenkweg volgen in oostelijke richting via (nr. 11a) tot aan Overijssels 

kanaal(water).

9. Overijssels kanaal(water) volgen in noordelijke richting tot aan Heetenseweg (nr. 9b).

10. Heetenseweg (nr. 9b) zandweg volgen in oostelijke richting tot aan 
Schoonhetenseweg.

11. Schoonhetenseweg volgen in zuidelijke richting, overgaand in Veldzichtweg tot aan 
Haarlesedijk.

από 15.9.2021 έως 23.9.2021
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12. Haarlesedijk volgen in oostelijke richting tot aan Portlanderdijk.

13. Portlanderdijk volgen in oostelijke richting tot aan Poggebeltweg.

14. Poggebeltweg volgen in westelijke richting tot aan Holterweg.

15. Holterweg volgen in zuidelijke richting tot aan Okkenbroekerstraat.

16. Okkenbroekerstraat volgen in westelijke richting, overgaand in Vlessendijk tot aan 
Muldersweg.

17. Muldersweg volgen in zuidelijke richting tot aan Oerdijk.

18. Oedrijk volgen in westelijke richting tot aan Bathmenseweg.

19. Bathmenseweg volgen in noordelijke richting tot aan Butersdijk.

20. Butersdijk volgen in westelijke richting tot aan Spanjaardsdijk.

21. Spanjaardsdijk volgen in westelijke richting tot aan Kanaaldijk west.

22. Kanaaldijk west volgen in noordelijke richting tot aan Zwijnenbergerweg.

23. Zwijnenbergerweg volgen in noordelijke richting tot aan Kappertsteeg.

24. Kappertsteeg volgen in westelijke richting tot aan Iwlandseweg.

25. Iwlandseweg volgen in westelijke richting tot aan Avergoorsedijk.

26. Avergoorsedijk volgen in noordelijke richting tot aan Zwijnenbergerweg.

27. Zwijnenbergerweg volgen in westelijke richting tot aan Raalterweg.

1. Vanaf kruising A1/ IJssel, de IJssel volgen in noordelijke richting tot aan IJsseldijk ter 
hoogte van nr. 39.

2. IJsseldijk volgen in noordelijke richting tot aan Rembrandkade.

3. Rembrandkade volgen in noordelijke richting tot aan Randerstraat.

4. Randerstraat volgen in noordelijke richting, overgaand in Roland Holstlaan, overgaand 
in Overstichtlaan tot aan spoorlijn Deventer-Zwolle.

5. Spoorlijn Deventer-Zwolle volgen in noordelijke richting tot aan Omloop.

6. Omloop volgen in oostelijke richting tot aan Raalterweg.

7. Raalterweg volgen in oostelijke richting tot aan Liederholthuisweg.

8. Liederholthuisweg volgen in noordelijke richting tot aan Hagenvoorde.

9. Hagenvoorde volgen in oostelijke richting tot aan Wechterhout.

10. Wechterhout volgen in noordelijke richting tot aan Raalterwetering(water).

11. Raalterwetering(water) volgen in oostelijke richting, overgaand in Oosterbroeks 
waterleiding(water) tot aan Hagweg.

12. Hagweg volgen in zuidelijke richting tot aan Lindertseweg.

13. Lindertseweg volgen in oostelijke richting, overgaand in Ommerweg tot aan 
Luttenbergerweg.

14. Luttenbergerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Bloemenbosweg.

15. Bloemenbosweg volgen in zuidelijke richting, overgaand in Heuvelweg tot aan 
Hellendoornseweg.

23.9.2021
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16. Hellendoornseweg volgen in oostelijke richting tot aan Blikweg.

17. Blikweg volgen in zuidelijke richting tot aan Almeloseweg.

18. Almeloseweg volgen in oostelijke richting tot aan Nijverdalsebergweg.

19. Nijverdalsebergweg volgen in zuidelijke richting, overgaand in Holterbergweg tot aan 
Molenbelterweg.

20. Molenbelterweg volgen in zuidelijke richting tot aan spoorlijn Enschede-Deventer.

21. Spoorlijn Enschade-Deventer volgen in westelijke richting tot aan Provincialeweg.

22. Provincialeweg volgen in zuidelijke richting tot aan A1.

23. A1 volgen in westelijke richting tot aan Boermark.

24. Boermark volgen in westelijke richting, overgaand in Bronsvoorderdijk tot aan 
Braakmanssteeg.

25. Braakmanssteeg volgen in zuidelijke richting, overgaand in Looweg tot aan Peppeldijk.

26. Peppeldijk volgen in westelijke richting tot aan Kasteelweg.

27. Kasteelweg volgen in westelijke richting tot aan Bathmenseweg.

28. Bathmenseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Lochemseweg.

29. Lochemseweg volgen in westelijke richting tot aan spoorlijn Zutphen–Deventer.

30. Spoorlijn Zupthen-Deventer volgen in noordelijke richting tot aan A1.

31. A1 volgen in oostelijke richting tot aan de IJssel.

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, Bielawy 
Gołuskie, Gołuszyn, Dźwierzno, Kobyla Łąka, Sławęcin, Zgliczyn Pobodzy, Stawiszyn- 
Łaziska, Wilewo, Stawiszyn-Zwalewo, Wieluń-Zalesie, Pełki, Małocin, Trzaski;

— 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.
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— The following localities in the Bieżuń municipality:
Karniszyn, Karniszyn-Parcele, Sadłowo, Sadłowo-Parcele, Strzeszewo;

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

από 4.9.2021 έως 12.9.2021

Mazowieckie voivodship, mławski district

— The following localities in the Radzanów municipality:
Zgliczyn-Glinki, Zgliczyn Witowy;

— The following localities in the Szreńsk municipality:
Ługi, Słowikowo.
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