
 
 
 

                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ                                                     Αρ. Πρωτ.:3918/139019 

     ∆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 στην Ουγγαρία. 
ΣΧΕΤ: 1.Η µε αριθµ. πρωτ. 854/25928/05-03-2015 εγκύκλιός µας 

2. Η µε αριθµ. πρωτ. 1243/39107/06-04-2015 εγκύκλιός µας 
3. Η µε αριθµ. πρωτ. 3635/127227/14-11-2016 εγκύκλιός µας 

.           4.Η µε αριθµ. πρωτ. 3848/135551/02-12-2016 εγκύκλιός µας  
 

Σας αποστέλλεται συνηµµένα, για ενηµέρωση και εφαρµογή η Εκτελεστική Απόφαση 2016/2010 της 
Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση του παραρτήµατος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 
2016/1968 για ορισµένα µέτρα προστασίας σχετικά µε την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών 
του υποτύπου H5N8 στην Ουγγαρία. 
 
Συγκεκριµένα, το παράρτηµα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/1968 αντικαθίσταται από το 
κείµενο του παραρτήµατος της παρούσας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
          
 
 Χρυσούλα ∆ηλέ 
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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. Υπουργείο Οικονοµικών 

α) Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.K. – ∆/νση 19η 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 
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 16ης Νοεμβρίου 2016 

για την τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/1968 για ορισμένα 
μέτρα προστασίας σχετικά με την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών του υποτύπου H5N8 στην 

Ουγγαρία 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 7506] 

(Το κείμενο στην ουγγρική 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 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/1968 (3) εκδόθηκε έπειτα από εκδήλωση εστίας υψηλής παθογονι
κότητας γρίπης των πτηνών του υποτύπου H5N8 σε εκμετάλλευση στην Ουγγαρία, και τον καθορισμό ζωνών 
προστασίας και επιτήρησης από την αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους σύμφωνα με την οδηγία 2005/94/ΕΚ 
του Συμβουλίου (4). Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1968 προβλέπει ότι οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης που 
έχουν καθοριστεί από την Ουγγαρία, σύμφωνα με την οδηγία 2005/94/ΕΚ, πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις 
περιοχές που απαριθμούνται ως ζώνες προστασίας και επιτήρησης στο παράρτημα της εν λόγω εκτελεστικής απόφασης. 

(2)  Από την ημερομηνία έκδοσης της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/1968, η Ουγγαρία κοινοποίησε στην Επιτροπή 
περαιτέρω εστίες της γρίπης των πτηνών του υποτύπου H5N8 σε εκμεταλλεύσεις πουλερικών που βρίσκονται εκτός των 
περιοχών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/1968. 

(3)  Μετά την εκδήλωση των νέων αυτών εστιών, η Ουγγαρία έλαβε τα μέτρα ελέγχου που απαιτούνται σύμφωνα με την 
οδηγία 2005/94/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού ζωνών προστασίας και επιτήρησης γύρω από τις εστίες της 
νόσου. 

(4)  Η Επιτροπή εξέτασε τα μέτρα ελέγχου που έλαβε η Ουγγαρία και βεβαιώθηκε ότι τα όρια των νέων ζωνών προστασίας 
και επιτήρησης που καθορίστηκαν από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 16 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2005/94/ΕΚ, βρίσκονται σε ικανή απόσταση από τις εκμεταλλεύσεις στις οποίες 
επιβεβαιώθηκε η εκδήλωση των εστιών HPAI. 

(5)  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 άμεσα, σε επίπεδο Ένωσης, οι νέες ζώνες 
προστασίας και επιτήρησης που καθορίστηκαν από την Ουγγαρία. 

(6) Συνεπώς, το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/1968 θα πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να συμπερι
ληφθούν οι νέες ζώνες προστασίας και επιτήρησης. 

(7)  Επομένως, η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1968 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. 

(8)  Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, 
τροφίμων και ζωοτροφών, 
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(1) ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 13. 
(2) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29. 
(3) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1968 της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2016, για ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά με την υψηλής 

παθογονικότητας γρίπη των πτηνών του υποτύπου H5Ν8 στην Ουγγαρία (ΕΕ L 303 της 10.11.2016, σ. 23). 
(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). 



ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1 

Το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/1968 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας 
απόφασης. 

Άρθρο 2 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ουγγαρία. 

Βρυξέλλες, 16 Νοεμβρίου 2016. 

Για την Επιτροπή 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Μέλος της Επιτροπής  

17.11.2016 L 310/70 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΜΕΡΟΣ Α 

Ζώνη προστασίας όπως αναφέρεται στο άρθρο 1: 

Κωδικός 
χώρας ISO Κράτος μέλος Κωδικός 

(αν υπάρχει) Ονομασία 

Ημερομηνία λήξης 
ισχύος των μέτρων 

σύμφωνα με το 
άρθρο 29 της οδηγίας 

2005/94/ΕΚ 

HU Ουγγαρία Ταχυδρομι
κός κωδικός/ 

κωδικός 
ADNS 

Περιοχή που περιλαμβάνει:     

Τα τμήματα της περιοχής Orosháza (κομητεία Békés) και τα τμήματα 
της περιοχής Makó (κομητεία Csongrád) εντός κύκλου ακτίνας 3 χι
λιομέτρων, με επίκεντρο τις συντεταγμένες GPS N46.39057· 
E20.74251· σε αυτά προστίθεται το σύνολο των δομημένων ζωνών 
των οικισμών Tótkomlós και Nagyér 

27.11.2016    

Τα τμήματα της περιοχής Kiskunmajsa (κομητεία Bács-Kiskun) εντός 
κύκλου ακτίνας 3 χιλιομέτρων, με επίκεντρο τις συντεταγμένες GPS 
N46.469039· E19.801094 

2.12.2016    

Τα τμήματα των περιοχών Kiskunfélegyháza, Kecskemét και Kiskun
majsa (κομητεία Bács-Kiskun) εντός κύκλου ακτίνας 3 χιλιομέτρων, 
με επίκεντρο τις συντεταγμένες GPS N46.682422· E19.638406· σε 
αυτά προστίθεται το σύνολο των δομημένων ζωνών των οικισμών Bu
gac (εκτός του Bugac-Alsómonostor) και Móricgát-Erdőszéplak 

3.12.2016    

Τα τμήματα της περιοχής Kiskunhalas (κομητεία Bács-Kiskun) εντός 
κύκλου ακτίνας 3 χιλιομέτρων, με επίκεντρο τις συντεταγμένες GPS 
N46.268418· E19.573609 

5.12.2016    

Τα τμήματα της περιοχής Kiskunhalas (κομητεία Bács-Kiskun) εντός 
κύκλου ακτίνας 3 χιλιομέτρων, με επίκεντρο τις συντεταγμένες GPS 
N46.229847· E19.619350· σε αυτά προστίθεται το σύνολο των δο
μημένων ζωνών του οικισμού Kelebia-Újfalu 

5.12.2016  

ΜΕΡΟΣ B 

Ζώνη επιτήρησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 1: 

Κωδικός 
χώρας ISO Κράτος μέλος Κωδικός 

(αν υπάρχει) Ονομασία 

Ημερομηνία λήξης 
ισχύος των μέτρων 

σύμφωνα με το 
άρθρο 31 της οδηγίας 

2005/94/ΕΚ 

HU Ουγγαρία Ταχυδρομι
κός κωδικός/ 

κωδικός 
ADNS 

Περιοχή που περιλαμβάνει:     

Την έκταση των τμημάτων των περιοχών Orosháza και Mezőkovács
háza (κομητεία Békés) και την έκταση των τμημάτων της περιοχής 
Makó (κομητεία Csongrád) πέρα από την έκταση που περιγράφεται 
στη ζώνη προστασίας και εντός του κύκλου ακτίνας 10 χιλιομέτρων, 
με επίκεντρο τις συντεταγμένες GPS N46.39057· E20.74251· στην 
έκταση αυτή προστίθεται το σύνολο των δομημένων ζωνών των οικι
σμών Békéssámson, Kaszaper, Végegyháza και Mezőhegyes 

6.12.2016 
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Κωδικός 
χώρας ISO Κράτος μέλος Κωδικός 

(αν υπάρχει) Ονομασία 

Ημερομηνία λήξης 
ισχύος των μέτρων 

σύμφωνα με το 
άρθρο 31 της οδηγίας 

2005/94/ΕΚ    

Τα τμήματα της περιοχής Orosháza (κομητεία Békés) και τα τμήματα 
της περιοχής Makó (κομητεία Csongrád) εντός κύκλου ακτίνας 3 χι
λιομέτρων, με επίκεντρο τις συντεταγμένες GPS N46.39057· 
E20.74251· σε αυτά προστίθεται το σύνολο των δομημένων ζωνών 
των οικισμών Tótkomlós και Nagyér 

28.11.2016– 
6.12.2016    

Την έκταση των τμημάτων των περιοχών Kiskunmajsa και Kiskunha
las (κομητεία Bács-Kiskun) και την έκταση των τμημάτων των περιο
χών Kistelek και Mórahalom (κομητεία Csongrád) πέρα από την 
έκταση που περιγράφεται στη ζώνη προστασίας και εντός του κύκλου 
ακτίνας 10 χιλιομέτρων, με επίκεντρο τις συντεταγμένες GPS 
N46.469039· E19.801094 

11.12.2016    

Τα τμήματα της περιοχής Kiskunmajsa (κομητεία Bács-Kiskun) εντός 
κύκλου ακτίνας 3 χιλιομέτρων, με επίκεντρο τις συντεταγμένες GPS 
N46.469039· E19.801094 

3.12.2016– 
11.12.2016    

Την έκταση των τμημάτων των περιοχών Kiskunfélegyháza, Kecske
mét, Kiskőrös και Kiskunmajsa (κομητεία Bács-Kiskun) πέρα από 
την έκταση που περιγράφεται στη ζώνη προστασίας και εντός του κύ
κλου ακτίνας 10 χιλιομέτρων, με επίκεντρο τις συντεταγμένες GPS 
N46.682422· E19.638406 

12.12.2016    

Τα τμήματα των περιοχών Kiskunfélegyháza, Kecskemét και Kiskun
majsa (κομητεία Bács-Kiskun) εντός κύκλου ακτίνας 3 χιλιομέτρων, 
με επίκεντρο τις συντεταγμένες GPS N46.682422· E19.638406 σε 
αυτά προστίθεται το σύνολο των δομημένων ζωνών των οικισμών Bu
gac (εκτός του Bugac-Alsómonostor) και Móricgát-Erdőszéplak 

4.12.2016– 
12.12.2016    

Την έκταση των τμημάτων των περιοχών Kiskunhalas και Jánoshalma 
(κομητεία Bács-Kiskun) και την έκταση των τμημάτων της περιοχής 
Mórahalom (κομητεία Csongrád) πέρα από την έκταση που περιγρά
φεται στη ζώνη προστασίας και εντός του κύκλου ακτίνας 10 χιλιομέ
τρων, με επίκεντρο τις συντεταγμένες GPS N46.268418· 
E19.573609· σε αυτά προστίθεται το σύνολο των δομημένων ζωνών 
του οικισμού Balotaszállás 

14.12.2016    

Τα τμήματα της περιοχής Kiskunhalas (κομητεία Bács-Kiskun) εντός 
κύκλου ακτίνας 3 χιλιομέτρων, με επίκεντρο τις συντεταγμένες GPS 
N46.268418· E19.573609 

6.12.2016– 
14.12.2016    

Την έκταση των τμημάτων των περιοχών Kiskunhalas και Jánoshalma 
(κομητεία Bács-Kiskun) και την έκταση των τμημάτων της περιοχής 
Mórahalom (κομητεία Csongrád) πέρα από την έκταση που περιγρά
φεται στη ζώνη προστασίας και εντός του κύκλου ακτίνας 10 χιλιομέ
τρων, με επίκεντρο τις συντεταγμένες GPS N46.229847· 
E19.619350 

14.12.2016    

Τα τμήματα της περιοχής Kiskunhalas (κομητεία Bács-Kiskun) εντός 
κύκλου ακτίνας 3 χιλιομέτρων, με επίκεντρο τις συντεταγμένες GPS 
N46.229847· E19.619350· σε αυτά προστίθεται το σύνολο των δο
μημένων ζωνών του οικισμού Kelebia-Újfalu 

6.12.2016– 
14.12.2016»   

17.11.2016 L 310/72 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    
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