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Αθήνα, 14-06-2022
Αρ. Πρωτ.: 954/162975

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Προσωρινά μέτρα προστασίας σχετικά με την αφρικανική πανώλη των χοίρων στη Γερμανία
ΣΧΕΤ: 1.Το με αριθμ. πρωτ. 2132/254490/15-09-2020 έγγραφό μας
2. Το με αριθμ. πρωτ. 2435/285059 /13-10-2020 έγγραφό μας
3. Το με αριθμ. πρωτ. 2643/303577/30-10-2020 έγγραφό μας
4. Το με αριθμ. πρωτ. 2737/313836/9-11-2020 έγγραφό μας
5. Το με αριθμ. πρωτ. 1807/326916 /19-11-2021 έγγραφό μας
6. Το με αριθμ. πρωτ. 85/11500 /14-01-2022 έγγραφό μας
7. Το με αριθμ. πρωτ. 925/153397/03-06-2022 έγγραφό μας
Σας αποστέλλεται συνημμένα, για ενημέρωση και εφαρμογή η Εκτελεστική απόφαση 2022/921 της
Επιτροπής της Ε.Ε. για ορισμένα προσωρινά μέτρα έκτακτης ανάγκης σχετικά με την αφρικανική
πανώλη των χοίρων στη Γερμανία. Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/857 καταργείται. Η παρούσα
απόφαση εφαρμόζεται έως τις 25 Αυγούστου 2022.

H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ. Σοφία Μπουτσίνη

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.
3. ΕΦΕΤ
4. Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας ΥΠΑΑΤ

Β. Για κοινοποίηση
1.

2.

5.
6.
7.

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
Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2022/921 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 13ης Ιουνίου 2022
για ορισμένα μέτρα έκτακτης ανάγκης σχετικά με την αφρικανική πανώλη των χοίρων στη Γερμανία
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2022) 4096]
(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 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 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η αφρικανική πανώλη των χοίρων είναι λοιμώδης ιογενής νόσος δεσποζόμενων και άγριων χοιροειδών, η οποία μπορεί να
επηρεάσει σοβαρά τον σχετικό ζωικό πληθυσμό και την κερδοφορία της κτηνοτροφίας, διαταράσσοντας τις μετακινήσεις
φορτίων των εν λόγω ζώων και των προϊόντων τους εντός της Ένωσης και τις εξαγωγές προς τρίτες χώρες.

(2)

Σε περίπτωση εκδήλωσης εστίας αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε δεσποζόμενα χοιροειδή, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος
εξάπλωσης της νόσου σε άλλες εγκαταστάσεις με δεσποζόμενα χοιροειδή.

(3)

Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/687 της Επιτροπής (2) συμπληρώνει τους κανόνες για τον έλεγχο των
καταγεγραμμένων νόσων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ)
2016/429 και ορίζονται ως νόσοι κατηγορίας Α, Β και Γ στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/1882 της Επιτροπής (3).
Ειδικότερα, τα άρθρα 21 και 22 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/687 προβλέπουν την οριοθέτηση
απαγορευμένης ζώνης σε περίπτωση εμφάνισης εστίας νόσου κατηγορίας Α, συμπεριλαμβανομένης της αφρικανικής
πανώλης των χοίρων, και την εφαρμογή ορισμένων μέτρων στη ζώνη αυτή. Επιπλέον, το άρθρο 21 παράγραφος 1 του εν
λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού προβλέπει ότι η απαγορευμένη ζώνη περιλαμβάνει ζώνη προστασίας, ζώνη
επιτήρησης και, εάν απαιτείται, περαιτέρω απαγορευμένες ζώνες γύρω ή δίπλα από τις ζώνες προστασίας και επιτήρησης.

(4)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/605 της Επιτροπής (4) θεσπίζει ειδικά μέτρα ελέγχου για την αντιμετώπιση της
αφρικανικής πανώλης των χοίρων. Ειδικότερα, το άρθρο 3 στοιχείο α) του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού προβλέπει την
οριοθέτηση απαγορευμένης ζώνης σε περίπτωση εμφάνισης εστίας αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε δεσποζόμενα
χοιροειδή, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/687.

(5)

Η Γερμανία ενημέρωσε την Επιτροπή σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων
στην επικράτειά της, μετά την επιβεβαίωση της εμφάνισης εστίας της εν λόγω νόσου σε δεσποζόμενα χοιροειδή στο
ομόσπονδο κράτος της Βάδης-Βιρτεμβέργης στις 25 Μαΐου 2022, και, όπως ορίζεται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό
(ΕΕ) 2020/687 και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/605, οριοθέτησε απαγορευμένη ζώνη η οποία περιλαμβάνει
ζώνη προστασίας και ζώνη επιτήρησης, στις οποίες εφαρμόζονται τα γενικά μέτρα ελέγχου νόσων που προβλέπονται στον
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/687, με σκοπό την αποτροπή της περαιτέρω εξάπλωσης της εν λόγω νόσου.

(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) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1882 της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 2018, για την εφαρμογή ορισμένων κανόνων πρόληψης και
ελέγχου νόσων σε κατηγορίες καταγεγραμμένων νόσων και για την κατάρτιση καταλόγου ειδών και ομάδων ειδών οργανισμών που συνιστούν
σημαντικό κίνδυνο εξάπλωσης των εν λόγω καταγεγραμμένων νόσων (ΕΕ L 308 της 4.12.2018, σ. 21).
(4) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/605 της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2021, για τη θέσπιση ειδικών μέτρων ελέγχου για την αντιμετώπιση
της αφρικανικής πανώλης των χοίρων (ΕΕ L 129 της 15.4.2021, σ. 1).
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(6)

Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/857 της Επιτροπής (5) εκδόθηκε αφότου ελήφθησαν οι πληροφορίες που υπέβαλε το εν
λόγω κράτος σχετικά με την εκδήλωση της εστίας.

(7)

Μετά την ημερομηνία έκδοσης της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2022/857, η επιδημιολογική κατάσταση στη Γερμανία δεν
εξελίχθηκε σε σχέση με την αφρικανική πανώλη των χοίρων στο ομόσπονδο κράτος της Βάδης-Βιρτεμβέργης και, συνεπώς, η
Γερμανία εφάρμοσε τα απαιτούμενα μέτρα ελέγχου και συνέλεξε πρόσθετα δεδομένα επιτήρησης.

(8)

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

(9)

Επιπλέον, η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/857 θα πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από την παρούσα
απόφαση.

(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 Γερμανία εξασφαλίζει ότι:
α) η αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους οριοθετεί αμέσως απαγορευμένη ζώνη η οποία περιλαμβάνει ζώνη προστασίας και
ζώνη επιτήρησης, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/687 και υπό τους
όρους που καθορίζονται στο εν λόγω άρθρο·
β) οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης που αναφέρονται στο στοιχείο α) περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις περιοχές που
απαριθμούνται στο παράρτημα της παρούσας εκτελεστικής απόφασης.
Άρθρο 2
Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/857 καταργείται.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται έως τις 25 Αυγούστου 2022.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.

Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2022.

Για την Επιτροπή
Στέλλα ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
Μέλος της Επιτροπής

(5) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/857 της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 2022, για ορισμένα προσωρινά μέτρα προστασίας σχετικά με την
αφρικανική πανώλη των χοίρων στη Γερμανία (ΕΕ L 150 της 1.6.2022, σ. 90).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιοχές που οριοθετούνται ως απαγορευμένη ζώνη στη Γερμανία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1

Ημερομηνία λήξης ισχύος των
μέτρων

Ζώνη προστασίας:
Landkreis Emmendingen
— Beginn A5/Kreuzung L105(Ziegelhöfe). Entlang an der A5 bis Ausfahrt Riegel (59).
Auffahrt in westlicher Richtung auf L113 Richtung Rieggel. Entlang bis Kreuzung
Endinger Straße. Endinger Straße bis Kreuzung, Abbiegung Riedhöfe vorbei, zweiter
Feldweg einbiegen. Weiter bis Höhepunkt 231,8. In gerader Linie zu Schram (Höhe
199,0m) weiter entlang Schrambach bis Kreuzung Bahlinger Weg. Feldweg in Richtung
Südwest, Mündung Freiburger Weg. Weiter in gerader gedachter Linie zu Höhe Gutels
(217,0m). Weiter in gerader Linie zu Schönenberg zu Höhepunkt 227,8 m. Weiter in
gerader Linie zum Kreisverkehr Ortsausgang in westlicher Richtung auf Straße K5146.
Entlang der Straße L105 (Endinger Straße) Richtung Königschaffhausen. Kurz vor
Königschaffhausen Verbindung Bahnhofstraße entlang der K5127 (Königschaffhause
ner Str.) am dritten Feldweg rechts abbiegen bis Endinger Straße. In gerader gedachter
Linie Kreuzungspunkt K5114 (Forchheimer Str.). Weiter entlang Feldweg in nördlicher
Richtung. Bei Kreuzung links, bei nächster Kreuzung rechts. An der nächsten Kreuzung
links bis Weisweiler Straße L104, entlang der L104 bis Einmündung Hinderdorfstr.
(Weisweil) bis Kreuzung Kenzinger Weg (K5135) weiter in westlicher Richtung über
Leopoldkanal bis zu A5 (Ausgangspunkt).
Ζώνη επιτήρησης:
Landkreis Emmendingen
— Südwestliche Kreisgrenze Emmendingen-Breisgau-Hochschwarzwald in östliche Rich
tung bis A5 an der Kreisgrenze entlang. Entlang der Kreisgrenze bis zur A5, bis Wald
bächle. Am Waldbächle den Feldweg in nördlicher Richtung, Richtung Rohrlache bis
zur Kreuzung Neumattengraben. Südliche Grenze Nimburg/Teningen bis zu Grenze
Gemarkung Teningen/Emmendingen. Am Brunnenried in gerader Linie über den
Neuengraben bis zur Elz. Entlang der Gemarkungsgrenze Emmnedingen/Mundingen
entlang der Karl-Schmidt-Str. Bis zur Dorfstraße bis Landecker Straße bis Freiämter
Straße. Entlang der Freiämter Straße (K 5136) bis Gutenrodel bis Gipfel Künlisberg. In
gedachter Linie nach Norden zur Gemarkung Malterdingen/Freiamt Gemarkungs
grenze nördlich folgend bis westliche Richtung K 5139 folgen bis Bleichtalstraße, Steil
brunnengasse auf die K 5117 weiter gefolgt in die Ettenheimer Str. Folgen bis Kreis
grenze bei Ettenheim. Kreisgrenze folgen in südwestlicher Richtung bis zum Rhein.
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
— Gemeinde Eichstetten: komplett,
— Gemeinde Bötzingen: komplett,
— Gemeinde Ihringen: Das Gemeindegebiet nördlich der L114 ohne den Ortsteil Wasen
weiler,
— Gemeinde Vogtsburg: Das Gemeindegebiet ohne die Ortsteile Achkarren und Bicken
sohl.
Landkreis Ortenaukreis
— Gemeindefreies Gebiet Rhinau: Vom Rhein, franz. Staatsgrenze beim Wehr zwischen
Rheinkilometer 256 und 257 in östlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Rust an
der Rappenkopfbrücke.
— Gemeinde Rust,
— Gemeinde Ringsheim,
— Stadt Ettenheim: Von der Gemeindegrenze Ringsheim der B3 in nördliche Richtung fol
gend, abbiegend in die Freiburger Straße Richtung Ettenheim, dieser folgend bis zur
Straße Im Pfaffenbach, dem abzweigenden Fußweg in südliche Richtung folgend bis
zur Kahlenberggasse, weiter die Neumannstraße querend entlang dem nördlichen
Bogen Im Kretzenbach. Im Weilerberg auf den Mühlenweg, diesem in östliche und
anschließend in südliche Richtung folgend. Dem letzten großen Feldweg vor Ettenheim
weiler in östliche Richtung über den Riedmühlbach bis zur K5342, dieser dieser in süd
liche Richtung bis zur Kreisgrenze folgend.

25.8.2022

