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ΘΕΜΑ : Μέτρα προστασίας της υγείας των ζώων από τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων στην Ιταλία.
ΣΧΕΤ.: 1. Η µε αρ. πρωτ 309913/24-11-2005 εγκύκλιος µας.
2. Η µε αρ. πρωτ 258378/16-01-2007 εγκύκλιός µας.
3. Η µε αρ. πρωτ 258732/16-04-2008 εγκύκλιός µας
4. Η µε αρ. πρωτ 261398/ 24-08-2009 εγκύκλιός µας
Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγκυκλίων µας, σας ενηµερώνουµε ότι στην Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηµοσιεύτηκε προς εφαρµογή η Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής (ΕΕ)
2019/470, για την κατάργηση της απόφασης 2005/779/ΕΚ σχετικά µε µέτρα για την προστασία της
υγείας των ζώων έναντι της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων στην Ιταλία.
Ο σύνδεσµος για την παραπάνω Εκτελεστική Απόφαση είναι ο εξής:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0470&from=EL
Συγκεκριµένα:
Στην Ιταλία εφαρµόστηκε ένα πρόγραµµα για την εκρίζωση και την επιτήρηση της φυσαλιδώδους
νόσου των χοίρων επί σειρά ετών, µε σκοπό να επιτευχθεί καθεστώς απαλλαγής από τη φυσαλιδώδη
νόσο για όλες τις περιφέρειες του εν λόγω κράτους µέλους.
Η Ιταλία υπέβαλε νέες πληροφορίες στην Επιτροπή όσον αφορά το καθεστώς απαλλαγής από τη
φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων στην περιφέρεια της Καλαβρίας, οι οποίες αποδεικνύουν την εκρίζωση
της νόσου από την περιφέρεια αυτή.
Αφού εξετάστηκαν οι πληροφορίες που υπέβαλε η Ιταλία και δεδοµένων των ευνοϊκών αποτελεσµάτων
που προκύπτουν από την εφαρµογή του προγράµµατος εκρίζωσης και επιτήρησης, η περιοχή της
Καλαβρίας θα πρέπει να αναγνωριστεί ως απαλλαγµένη από τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων.
∆εδοµένου ότι η φυσαλιδώδης νόσος των χοίρων έχει πλέον εκριζωθεί σε όλες τις περιφέρειες της
Ιταλίας, η απόφαση 2005/779/ΕΚ έχει καταστεί άνευ αντικειµένου και θα πρέπει να καταργηθεί.

H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
α.α.

Μ. Γιαννιού

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ

Α. Για Ενέργεια
1. Περιφέρειες της χώρας. Γενικές ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής. ∆ιευθύνσεις
Κτηνιατρικής αυτών – Έδρες τους.
2. Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής. Τµήµατα
Κτηνιατρικής αυτών – Έδρες τους.

Β. Για κοινοποίηση
1.

2.

3.
4.
5.

Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων
α) Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.K. – ∆/νση Τελ. ∆ιαδικασιών.
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 ∆ιανοµή
1.
2.

∆ιεύθυνση Υγείας των Ζώων
∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής ∆ηµόσιας Υγείας

22.3.2019

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 80/49

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/470 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Μαρτίου 2019
για την κατάργηση της απόφασης 2005/779/ΕΚ σχετικά με μέτρα για την προστασία της υγείας των
ζώων έναντι της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων στην Ιταλία
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 2045]
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
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 (1), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 4·
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η απόφαση 2005/779/ΕΚ (2) της Επιτροπής εκδόθηκε μετά την εμφάνιση κρουσμάτων φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων
στην Ιταλία. Θεσπίζει κανόνες για την υγεία των ζώων όσον αφορά τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων για τις περιφέρειες
του εν λόγω κράτους μέλους που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων καθώς και για
τις περιφέρειες του εν λόγω κράτους μέλους που δεν αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από την εν λόγω νόσο.

(2)

Στην Ιταλία εφαρμόστηκε ένα πρόγραμμα για την εκρίζωση και την επιτήρηση της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων επί
σειρά ετών, με σκοπό να επιτευχθεί καθεστώς απαλλαγής από τη φυσαλιδώδη νόσο για όλες τις περιφέρειες του εν λόγω
κράτους μέλους.

(3)

Η Ιταλία υπέβαλε νέες πληροφορίες στην Επιτροπή όσον αφορά το καθεστώς απαλλαγής από τη φυσαλιδώδη νόσο των
χοίρων στην περιφέρεια της Καλαβρίας, οι οποίες αποδεικνύουν την εκρίζωση της νόσου από την περιφέρεια αυτή.

(4)

Αφού εξετάστηκαν οι πληροφορίες που υπέβαλε η Ιταλία και δεδομένων των ευνοϊκών αποτελεσμάτων που προκύπτουν
από την εφαρμογή του προγράμματος εκρίζωσης και επιτήρησης, η περιοχή της Καλαβρίας θα πρέπει να αναγνωριστεί
ως απαλλαγμένη από τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων.

(5)

Δεδομένου ότι η φυσαλιδώδης νόσος των χοίρων έχει πλέον εκριζωθεί σε όλες τις περιφέρειες της Ιταλίας, η απόφαση
2005/779/ΕΚ έχει καταστεί άνευ αντικειμένου και θα πρέπει να καταργηθεί.

(6)

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 απόφαση 2005/779/ΕΚ καταργείται.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2019.
Για την Επιτροπή
Vytenis ANDRIUKAITIS

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29.
(2) Απόφαση 2005/779/ΕΚ της Επιτροπής, της 8ης Νοεμβρίου 2005, σχετικά με μέτρα για την προστασία της υγείας των ζώων έναντι της
φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων στην Ιταλία (ΕΕ L 293 της 9.11.2005, σ. 28).

