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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2020/1645 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης Νοεμβρίου 2020
για ορισμένα προσωρινά μέτρα προστασίας σχετικά με την αφρικανική πανώλη των χοίρων στη Γερμανία
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 7742]
(Το κείμενο στη γερμανική 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 3,
Έχοντας υπόψη την οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους που
εφαρμόζονται στο ενδοενωσιακό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής
αγοράς (2), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 3,
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 εντός της Ένωσης και τις
εξαγωγές προς τρίτες χώρες.

(2)

Σε περίπτωση εκδήλωσης κρούσματος της αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε αγριόχοιρους, υπάρχει κίνδυνος διασποράς
του παράγοντα της νόσου σε άλλους πληθυσμούς αγριόχοιρων και σε χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις.

(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. Ειδικότερα, το άρθρο 15 της οδηγίας 2002/60/ΕΚ προβλέπει
ορισμένα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται μετά την επιβεβαίωση ενός ή περισσότερων κρουσμάτων αφρικανικής πανώλης
των χοίρων σε αγριόχοιρους.

(4)

Η Γερμανία ενημέρωσε την Επιτροπή για την υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων στην
επικράτειά της, μετά την εκδήλωση νέου κρούσματος αυτής της νόσου τον Νοέμβριο του 2020 στο ομόσπονδο κράτος
της Σαξονίας του εν λόγω ομοσπονδιακού κράτους μέλους και, σύμφωνα με το άρθρο 15 της οδηγίας 2002/60/ΕΚ, έλαβε
ορισμένα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της οριοθέτησης μολυσμένης περιοχής στην οποία εφαρμόζονται τα μέτρα που
αναφέρονται στο άρθρο 15 της εν λόγω οδηγίας, προκειμένου να προληφθεί η διασπορά της εν λόγω νόσου.

(5)

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 καθοριστεί σε ενωσιακό επίπεδο η μολυσμένη από την
αφρικανική πανώλη των χοίρων περιοχή στη Γερμανία, σε συνεργασία με το εν λόγω κράτος μέλος.

(6)

Δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα της επιδημιολογικής κατάστασης στην Ένωση όσον αφορά τη διασπορά της
αφρικανικής πανώλης των χοίρων, είναι σημαντικό η παρούσα απόφαση να εκδοθεί το συντομότερο δυνατόν.

(7)

Συνεπώς, μέχρι να πραγματοποιηθεί η επόμενη συνεδρίαση της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,
θα πρέπει να καταχωριστεί στο παράρτημα της παρούσας απόφασης η μολυσμένη περιοχή της Γερμανίας και να καθοριστεί
η διάρκεια της εν λόγω περιφερειοποίησης.

(8)

Η παρούσα απόφαση θα επανεξεταστεί στην επόμενη συνεδρίαση της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και
ζωοτροφών,

(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).
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η Γερμανία διασφαλίζει ότι η μολυσμένη περιοχή που οριοθέτησε, στην οποία εφαρμόζονται τα μέτρα που προβλέπονται στο
άρθρο 15 της οδηγίας 2002/60/ΕΚ, περιλαμβάνει τουλάχιστον τις περιοχές που παρατίθενται στο παράρτημα της παρούσας
απόφασης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται έως τις 31 Ιανουαρίου 2021.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.

Βρυξέλλες, 5 Νοεμβρίου 2020.

Για την Επιτροπή
Στέλλα ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Περιοχές που ορίστηκαν ως μολυσμένες στη Γερμανία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1

Ημερομηνία λήξης ισχύος των μέτρων

BRANDENBURG
Landkreis Oder-Spree
— Gemeinde Ragow-Merz
— Gemeinde Beeskow
— Gemeinde Friedland
— Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Tauche, Stremmen, Ranzig,
Sabrodt, Trebatsch, Mittweide, Sawall
— Gemeinde Rietz-Neuendorf mit den Gemarkungen Groß Rietz, Birkholz

31 Ιανουαρίου 2021

Landkreis Dahme-Spreewald
— Gemeinde Lieberose
— Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Speichrow, Zaue, Res
sen, Goyatz, Jessern, Lamsfeld

31 Ιανουαρίου 2021

SACHSEN
Landkreis Görlitz
Im Norden ausgehend in Bad Muskau (Badepark) von der Fußgängerbrücke
(ehemalige Eisenbahnbrücke) in südliche Richtung entlang der Landesgrenze
Deutschlands zu Polen bis zur Mündung des Welschgrabens in die Neiße.
Im Süden geht das gefährdete Gebiet nördlich der Ortschaft Steinbach
entlang des Welschgrabens Richtung Westen bis zur südöstlichen Grenze
des Truppenübungsplatzes Oberlausitz an der S127. Das gefährdete Gebiet
verläuft weiter an der Südgrenze des Truppenübungsplatzes Oberlausitz bis
zur B115 und im weiteren Verlauf dann entlang der B115 in nördlicher Rich
tung über die Ortschaften Weißkeißel und Krauschwitz i. d. O. L. bis zur
Fußgängerbrücke am Badepark von Bad Muskau.

31 Ιανουαρίου 2021

