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Αρ. Πρωτ.: 36/5540
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
& ΕΝ∆ΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες:Σ.Μαντούβαλου
Ταχ. ∆/νση : Βερανζέρου 46
Ταχ. Κώδικας : Αθήνα, 10438
Τηλέφωνο
: 210- 212 4130
e-mail: ka6u047@minagric.gr

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.∆

ΘΕΜΑ: Κατάσταση κινδύνου Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών στα κράτη µέλη και στις
τρίτες χώρες
ΣΧΕΤ: 1.Εγκύκλιός µας µε αρ. πρωτ. 258903/10.10.2007
2.Εγκύκλιός µας µε αρ. πρωτ. 259070/24.08.2009
3.Εγκύκλιός µας µε αρ. πρωτ. 1045/25787/05-03-2012
4. Εγκύκλιός µας µε αρ. πρωτ. 3407/90773/04-09-2012
5. Εγκύκλιός µας µε αρ. πρωτ. 5624/133825/23-10-2014
6. Εγκύκλιός µας µε αρ. πρωτ. 2970/87883/07/08/2015
7. Εγκύκλιός µας µε αρ. πρωτ. 1211/48194/20-04-2016
8. Εγκύκλιός µας µε αρ. πρωτ. 1453/57080/16-05-2016
9. Εγκύκλιός µας µε αρ. πρωτ. 2101/80873/14-07-2016
10. Εγκύκλιός µας µε αρ. πρωτ. 2494/84514/03-08-2017
11. Εγκύκλιός µας µε αρ. πρωτ. 1614/179005/02-07-2020
Σας αποστέλλεται συνηµµένα, για ενηµέρωση και εφαρµογή, η Εκτελεστική Απόφαση 2020/2212 της
Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση του παραρτήµατος της απόφασης 2007/453/ΕΚ όσον αφορά
την κατάσταση που επικρατεί ως προς τη ΣΕΒ στο Ηνωµένο Βασίλειο και στην Εξάρτηση του
Στέµµατος Τζέρζι.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Χρυσούλα ∆ηλέ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΟΤΣΩΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

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.
3. Σταθµοί Υγειονοµικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ). – Έδρες τους.

Β. Για κοινοποίηση
Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων
α) Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.K. – ∆/νση Τελ. ∆ιαδικασιών.
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. Κτηνιατρικά εργαστήρια. – Έδρες τους.
4. Κέντρα κτηνιατρικών ιδρυµάτων. – Έδρες τους.

1.

Γ. Εσωτερική ∆ιανοµή
1.
2.

∆ιεύθυνση Υγείας των Ζώων
∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής ∆ηµόσιας Υγείας
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (EE) 2020/2212 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ης Δεκεμβρίου 2020
για την τροποποίηση του παραρτήματος της απόφασης 2007/453/ΕΚ όσον αφορά την κατάσταση που
επικρατεί ως προς τη ΣΕΒ στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Εξάρτηση του Στέμματος Τζέρζι
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 9453]
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001,
για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (1), και
ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 προβλέπει την κατάταξη κρατών μελών, τρίτων χωρών ή περιοχών τους, ανάλογα με την
κατάστασή τους ως προς τη σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών (ΣΕΒ), σε μία από τις εξής τρεις κατηγορίες:
αμελητέος κίνδυνος ΣΕΒ, ελεγχόμενος κίνδυνος ΣΕΒ και απροσδιόριστος κίνδυνος ΣΕΒ.

(2)

Το άρθρο 5 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 προβλέπει ότι, αν ο Παγκόσμιος
Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων (OIE) έχει κατατάξει μια αιτούσα χώρα σε μία από τις τρεις κατηγορίες ως προς τη
ΣΕΒ, μπορεί να αποφασίζεται η επανεξέταση της ταξινόμησης ως προς τη ΣΕΒ σε ενωσιακό επίπεδο.

(3)

Στα μέρη Α, Β ή Γ του παραρτήματος της απόφασης 2007/453/ΕΚ της Επιτροπής (2) καταγράφεται η κατάσταση που
επικρατεί στις χώρες ή τις περιοχές ως προς τη ΣΕΒ με βάση τον κίνδυνο εκδήλωσης ΣΕΒ σ’ αυτές. Οι χώρες και οι περιοχές
που παρατίθενται στο μέρος Α του εν λόγω παραρτήματος θεωρούνται αμελητέου κινδύνου εκδήλωσης ΣΕΒ, όσες
παρατίθενται στο μέρος Β θεωρούνται ελεγχόμενου κινδύνου, ενώ το μέρος Γ του παραρτήματος ορίζει ότι χώρες ή
περιοχές που δεν παρατίθενται στα μέρη Α ή Β θεωρούνται απροσδιόριστου κινδύνου εκδήλωσης ΣΕΒ.

(4)

Η Βόρεια Ιρλανδία και η Σκωτία υπάγονται επί του παρόντος στο μέρος Α του παραρτήματος της απόφασης 2007/453/ΕΚ
ως περιοχές με αμελητέο κίνδυνο ΣΕΒ, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο, με εξαίρεση τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Σκωτία, υπάγεται
επί του παρόντος στο μέρος Β του εν λόγω παραρτήματος ως χώρα με ελεγχόμενο κίνδυνο ΣΕΒ.

(5)

Στις 28 Μαΐου 2019, κατά τη γενική της σύνοδο, η παγκόσμια συνέλευση των αντιπροσώπων του OIE εξέδωσε το ψήφισμα
αριθ. 19 για την αναγνώριση της κατάστασης κινδύνου σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών στα μέλη (3), με σκοπό
να τεθεί σε ισχύ στις 31 Μαΐου 2019. Το εν λόγω ψήφισμα αναγνώριζε τη Σκωτία ως περιοχή με ελεγχόμενο κίνδυνο ΣΕΒ.
Έπειτα από επανεξέταση της κατάστασης σε ενωσιακό επίπεδο, η οποία απορρέει από το εν λόγω ψήφισμα του ΟΙΕ, η
Επιτροπή έκρινε ότι η νέα κατάσταση που επικρατεί ως προς τη ΣΕΒ στη Σκωτία σύμφωνα με τον ΟΙΕ θα πρέπει να
αποτυπώνεται στην απόφαση 2007/453/ΕΚ.

(1) ΕΕ L 147 της 31.5.2001, σ. 1.
(2) Απόφαση 2007/453/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2007, για τον καθορισμό της κατάστασης που επικρατεί στα κράτη μέλη ή σε τρίτες
χώρες ή στις περιοχές τους ως προς τη ΣΕΒ με βάση τον κίνδυνο εκδήλωσης ΣΕΒ (ΕΕ L 172 της 30.6.2007, σ. 84).
(3) http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Resolutions/2019/A_R19_BSE_risk.pdf.
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(6)

Στις 29 Μαΐου 2020 η παγκόσμια συνέλευση των αντιπροσώπων του OIE εξέδωσε το ψήφισμα αριθ. 11 (4), με το οποίο
αναγνωρίστηκε το Τζέρζι ως περιοχή με αμελητέο κίνδυνο ΣΕΒ, σύμφωνα με τον κώδικα υγείας χερσαίων ζώων του OIE.
Έπειτα από επανεξέταση της κατάστασης σε ενωσιακό επίπεδο, η οποία απορρέει από το εν λόγω ψήφισμα του ΟΙΕ, η
Επιτροπή έκρινε ότι η νέα κατάσταση που επικρατεί ως προς τη ΣΕΒ στο Τζέρζι σύμφωνα με τον ΟΙΕ θα πρέπει να
αποτυπώνεται στην απόφαση 2007/453/ΕΚ.

(7)

Το Ηνωμένο Βασίλειο υπέβαλε στην Επιτροπή αίτηση για την κατάστασή του ως προς τη ΣΕΒ και για την κατάσταση της
Εξάρτησης του Στέμματος Τζέρζι. Η αίτηση συνοδευόταν από τις σχετικές πληροφορίες για το Ηνωμένο Βασίλειο και την
Εξάρτηση του Στέμματος Τζέρζι σχετικά με τα κριτήρια και τους δυνητικούς παράγοντες κινδύνου που αναφέρονται στο
άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 και παρατίθενται στα κεφάλαια Α και Β του παραρτήματος
II του εν λόγω κανονισμού. Λαμβανομένων υπόψη των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο, η εν
λόγω τρίτη χώρα θα πρέπει να περιληφθεί στο μέρος Β του παραρτήματος της απόφασης 2007/453/ΕΚ, ενώ η Εξάρτηση
του Στέμματος Τζέρζι θα πρέπει να περιληφθεί στο μέρος Α του εν λόγω παραρτήματος.

(8)

Με βάση τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από
την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (στο εξής: συμφωνία αποχώρησης) και ιδίως το
άρθρο 5 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία σε συνδυασμό με το παράρτημα 2 του εν
λόγω πρωτοκόλλου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 και οι πράξεις της Επιτροπής που βασίζονται σ’ αυτόν
εφαρμόζονται ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού σε σχέση με τη Βόρεια Ιρλανδία μετά τη λήξη της
μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στη συμφωνία αποχώρησης. Για τον λόγο αυτόν, όταν λήξει η μεταβατική
περίοδος, μόνο η Βόρεια Ιρλανδία θα πρέπει να περιλαμβάνεται ως περιοχή κράτους μέλους στο μέρος Α του
παραρτήματος της απόφασης 2007/453/ΕΚ.

(9)

Συνεπώς, το παράρτημα της απόφασης 2007/453/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(10)

Δεδομένου ότι η μεταβατική περίοδος που προβλέπεται στη συμφωνία αποχώρησης λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020, η
παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2021.

(11)

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 απόφασης 2007/453/ΕΚ αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2020.

Για την Επιτροπή
Stella KYRIAKIDES
Μέλος της Επιτροπής

(4) https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/About_us/docs/pdf/Session/2020/A_RESO_2020.pdf
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΩΡΩΝ Ή ΠΕΡΙΟΧΩΝ

A. Χώρες ή περιοχές με αμελητέο κίνδυνο εκδήλωσης ΣΕΒ
Κράτη μέλη
— Βέλγιο
— Βουλγαρία
— Τσεχία
— Δανία
— Γερμανία
— Εσθονία
— Ισπανία
— Κροατία
— Ιταλία
— Κύπρος
— Λετονία
— Λιθουανία
— Λουξεμβούργο
— Ουγγαρία
— Μάλτα
— Κάτω Χώρες
— Αυστρία
— Πολωνία
— Πορτογαλία
— Ρουμανία
— Σλοβενία
— Σλοβακία
— Φινλανδία
— Σουηδία
Περιοχές κρατών μελών (*)
— Βόρεια Ιρλανδία
Χώρες Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών
— Ισλανδία
— Λιχτενστάιν
— Νορβηγία
— Ελβετία
Τρίτες χώρες
— Αργεντινή
— Αυστραλία
— Βραζιλία
— Χιλή
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— Κολομβία
— Κόστα Ρίκα
— Ινδία
— Ισραήλ
— Ιαπωνία
— Τζέρζι
— Ναμίμπια
— Νέα Ζηλανδία
— Παναμάς
— Παραγουάη
— Περού
— Σερβία (**)
— Σινγκαπούρη
— Ηνωμένες Πολιτείες
— Ουρουγουάη
B. Χώρες ή περιοχές με ελεγχόμενο κίνδυνο εκδήλωσης ΣΕΒ
Κράτη μέλη
— Ιρλανδία
— Ελλάδα
— Γαλλία
Τρίτες χώρες
— Καναδάς
— Μεξικό
— Νικαράγουα
— Νότια Κορέα
— Ταϊβάν
— Ηνωμένο Βασίλειο, με εξαίρεση τη Βόρεια Ιρλανδία
Γ. Χώρες ή περιοχές με απροσδιόριστο κίνδυνο εκδήλωσης ΣΕΒ
— Χώρες ή περιοχές που δεν αναφέρονται στα μέρη A ή B.
_____________
(*) Σύμφωνα με τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4 του
πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία, σε συνδυασμό με το παράρτημα 2 του εν λόγω πρωτοκόλλου, για τους
σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, οι αναφορές στα κράτη μέλη περιλαμβάνουν το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τη
Βόρεια Ιρλανδία.
(**) Σύμφωνα με το άρθρο 135 της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σερβίας, αφετέρου (ΕΕ L 278 της 18.10.2013, σ. 16).»

