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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/460 НА КОМИСИЯТА
от 16 март 2021 година
за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение на вписването за
Украйна в списъка на трети държави, територии, зони или компартменти, от които са разрешени
вносът и транзитът през Съюза на някои стоки от домашни птици, във връзка с високопатогенната
инфлуенца по птиците
(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни
правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински
произход за консумация от човека (1), и по-специално уводното изречение на член 8, както и член 8, параграф 1, първа
алинея, член 8, параграф 4 и член 9, параграф 4 от нея,
като взе предвид Директива 2009/158/ЕО на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания за
вътреобщностната търговия и вноса от трети държави на домашни птици и яйца за люпене (2), и по-специално член 23,
параграф 1, член 24, параграф 2 и член 25, параграф 2 от нея,
като има предвид, че:
(1)

С Регламент (ЕО) № 798/2008 на Комисията (3) се определят изисквания за ветеринарно сертифициране при внос и
транзит през територията на Съюза, включително съхраняването по време на транзит, на домашни птици и продукти
от домашни птици („стоките“). В регламента се предвижда, че в Съюза могат да се внасят и да преминават транзитно
само стоки от трети страни, територии, зони или компартменти, посочени в колони 1 и 3 на таблицата в част 1 от
приложение I към същия регламент.

(2)

В Регламент (ЕО) № 798/2008 също така се установяват условията, при които дадена трета държава, територия, зона
или компартмент следва да се считат за свободни от високопатогенна инфлуенца по птиците (HPAI).

(3)

Украйна фигурира в таблицата в част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 като трета държава, от
която вносът и транзитът през Съюза на някои стоки от домашни птици са разрешени от определени части от
територията ѝ в зависимост от наличието на огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците. Тази регионализация
е въведена в част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС)
2020/352 (4), след потвърждаването на появата на огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип
H5N8 на 19 януари 2020 г.

(4)

След появата на огнището на HPAI Украйна проведе политика за унищожаване на птиците с цел контрол на
наличието и ограничаване на разпространението на тази болест. Освен това Украйна изпълни необходимите мерки за
почистване и дезинфекция след провеждането на политиката за унищожаване на птиците в птицевъдното стопанство,
в което през януари 2020 г. беше потвърдено огнището на HPAI. Украйна предостави актуализирана информация за
епидемиологичната обстановка на своята територия и за мерките, предприети за предотвратяване на по-нататъшното
разпространение на високопатогенната инфлуенца по птиците, която бе оценена от Комисията.

(5)

Въз основа на тази оценка се заключава, че това огнище е било елиминирано и че не съществува риск, свързан с
въвеждането в Съюза на стоки от домашни птици от районите в Украйна, посочени в част 1 от приложение I към
Регламент (ЕО) № 798/2008, вносът от които е преустановен по силата на посочения регламент, изменен с Регламент
за изпълнение (ЕС) 2020/352.

(1) ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.
(2) ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 74.
(3) Регламент (ЕО) № 798/2008 на Комисията от 8 август 2008 г. за установяване на списък от трети страни, територии, зони или
компартменти, от които са разрешени вносът и транзитът през Общността на домашни птици и продукти от домашни птици, и относно
изискванията за ветеринарно сертифициране (ОВ L 226, 23.8.2008 г., стр. 1).
(4) Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/352 на Комисията от 3 март 2020 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕО)
№ 798/2008 по отношение на вписването за Украйна в списъка на трети държави, територии, зони или компартменти, от които са
разрешени вносът и транзитът през Съюза на някои стоки от домашни птици, във връзка с високопатогенната инфлуенца по птиците
(ОВ L 65, 4.3.2020 г., стр. 4).
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(6)

На 4 декември 2020 г. обаче Украйна потвърди наличието на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5 в
стопанство за домашни птици на своята територия. Поради наличието на това потвърдено огнище на високопатогенна
инфлуенца по птиците вече не може да се счита, че цялата територия на Украйна е свободна от тази болест; съответно
ветеринарните органи на Украйна вече не могат да сертифицират за внос или транзит през Съюза пратки със стоки от
домашни птици с произход от засегнатите от това огнище райони. След появата на това огнище Украйна потвърди
появата на други огнища на HPAI от подтип H5 в птицевъдни стопанства на своя територия.

(7)

Ветеринарните органи на Украйна потвърдиха, че след появата на огнището през декември 2020 г. са преустановили
издаването на сертификати за пратки със стоки, предназначени за внос или транзит през Съюза, и са приложили
политика за унищожаване на огнището с цел овладяване на високопатогенната инфлуенца по птиците и
ограничаване на разпространението на тази болест.

(8)

Освен това Украйна представи на Комисията информация за епидемиологичната обстановка на своята територия и
посочи районите, за които са въведени ограничения, както и мерките, които е предприела за предотвратяване на
по-нататъшното разпространение на високопатогенната инфлуенца по птиците извън тези райони, които са засегнати
от ограниченията. Комисията вече приключи оценката на посочената по-горе информация и въз основа на тази
оценка, както и с оглед на гаранциите, предоставени от Украйна, се налага изводът, че подобни ограничения за
въвеждането в Съюза на пратки със стоки от домашни птици само от засегнатите от високопатогенна инфлуенца по
птиците райони, по отношение на които ветеринарните органи на Украйна са наложили ограничения във връзка със
сегашните огнища, би следвало да са достатъчни за елиминиране на рисковете, свързани с въвеждането на такива
стоки в Съюза.

(9)

Поради това вписването за Украйна в таблицата в част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 следва да
се измени с цел да бъде отчетена настоящата епидемиологична обстановка в тази трета страна.

(10)

Поради това приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 следва да бъде съответно изменено.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по
растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 се изменя в съответствие с приложението към настоящия
регламент.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 16 март 2021 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

17.3.2021 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

В част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 вписването за Украйна се заменя със следното:

1

2

Цялата страна

UA-2.1

Херсонска област

UA-2.4

5

Специфични условия

4

6

Крайна дата(1)

Начална дата(2)

6А

6Б

Одеска област

Чернивецка област

8

9

WGM

P2

30.11.2016 г. 7.3.2020 г.

POU, RAT

P2

30.11.2016 г. 7.3.2020 г.

WGM

P2

4.1.2017 г.

7.3.2020 г.

POU, RAT

P2

4.1.2017 г.

7.3.2020 г.

WGM

P2

4.1.2017 г.

7.3.2020 г.

POU, RAT

P2

4.1.2017 г.

7.3.2020 г.

WGM

P2

19.1.2020 г.

20.3.2021 г.

POU, RAT

P2

19.1.2020 г.

20.3.2021 г.“
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Виницка област, Немировски район,
общини:
селището Berezivka
селището Bratslav
селището Budky
селището Bugakiv
селището Chervone
селището Chukiv
селището Danylky
селището Dovzhok
селището Horodnytsia
селището Hrabovets

7

Статус по
отношение на
контрола на
Salmonella(6)

EP, E

Цялата територия на Украйна, с изключение WGM
на зона UA-2
POU, RAT
Район от Украйна, който обхваща:

UA-2.3

Допълнителни
гаранции

3

UA-2

UA-2.2

Образец/образци

Статус на
Ваксинационен
наблюдението
статус по
по отношение отношение на
на инфлуенцата инфлуенцата по
по птиците
птиците

Официален вестник на Европейския съюз

„UA –
UA-0
Украйна
UA-1

Специфични условия

Ветеринарен сертификат

BG

Код по
ISO и име
Код на третата
на
държава,
третата
Описание на третата държава, територия, зона
територия,
държава
или компартмент
зона или
или
компартмент
тери
тория

2

3

4

5

6

6А

UA-2.6

8

9
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UA-2.5

7
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селището Hranitne
селището Karolina
селището Korovayna
селището Korzhiv
селището Korzhivka
селището Kryklivtsi
селището Maryanivka
селището Melnykivtsi
селището Monastyrok
селището Monastyrske
селището Nemyriv City
селището Novi Obyhody
селището Ostapkivtsi
селището Ozero
селището Perepelychcha
селището Rachky
селището Salyntsi
селището Samchyntsi
селището Sazhky
селището Selevintsi
селището Sholudky
селището Slobidka
селището Sorokoduby
селището Sorokotiazhyntsi
селището Velyka Bushynka
селището Vovchok
селището Vyhnanka
селището Yosypenky
селището Zarudyntsi
селището Zelenianka

6Б
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1

WGM

P2

4.12.2020 г.

POU, RAT

P2

4.12.2020 г.

Киевска област:
Район Ivankiv,
общини:
селището Leonivka
селището Blidcha
селището Kolentsi

WGM

P2

24.12.2020 г.

POU, RAT

P2

24.12.2020 г.

17.3.2021 г.

Област Mykolaiv
Херсонска област, Херсонски (Bilozerskyi)
район, общини:
селището Tavriyske
селището Nova zoria

2

3

4

5

6

6А

UA-2.7

8

9

WGM

P2

27.12.2020 г.

POU, RAT

P2

27.12.2020 г.
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Киевска област:
Район Borodianka, общини:
град Borodianka
селището Kachaly
селището Shybene
селището Nebrat
селището Nove Zalissia
селището Berestianka
селището Zdvyzhivka
селището Babyntsi
селището Buda-Babynetska
селището Klavdiyevo-Tarasove town
селището Poroskoten
селището Pylypovychi
селището Nova Hreblia
селището Vablia
селището Druzhnia
селището Halynka
селището Zahaltsi
Mykhailivskyi (Mykhailenkiv)
комплекс Blyzhni sady
Район Buchanskyi, общини: селището
Nemishayeve
селището Mykulychi
селището Dibrova
селището Kozyntsi
селището Chervona hilka
селището Plakhtianka

7

BG

селището Zymovyshche
селището Rudnia-Talska
селището Sosnivka
Район Borodianka, общини:
селището Koblytsia
селището Talske
селището Myrcha
селището Stara Buda
селището Velykyi Lis
селището Krasnyi Rih
селището Mykhailivskyi

6Б

17.3.2021 г.

1
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2

3

4

5

6

6А

селището Myrotske
частта от град Vorzel, ограничена от улиците
Bilostotskykh и Pushkina.
29.12.2020 г.

POU, RAT

P2

29.12.2020 г.

Киевска област, град Киев:
WGM
Областта, ограничена от окръжност с
радиус 10 km и център в селището
Hostomel в район Buchanskyi, простираща POU, RAT
се по посока на часовниковата стрелка:
а) север, северозапад, запад, югозапад:
Киевска област, район Buchanskyi, об
щини: селището Moshchun, град Hosto
mel, град Kotsiubynske, град Irpin, град
Bucha, селището Horenka.
б) североизток, изток, югоизток, юг: грани
цата на Киевска област с райони Obo
lonskyi, Podilskyi, Shevchenkivskyi на
град Киев, от кръстовището на улиците
Polarna, Avtozavodska, Semena Sklia
renko до кръстовището на улиците Ole
ny Telihy, Oleksandra Dovzhenko до
кръстовището с булевард Peremohy

P2

18.1.2021 г.

P2

18.1.2021 г.

Донецка област:
район Volnovaskyi (бивш
Velykonovosilkivskyi), общини:
селището Vesele

WGM

P2

3.2.2021 г.

POU, RAT

P2

3.2.2021 г.

9

17.3.2021 г.

UA-2.10

P2

8
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UA-2.9

WGM

Херсонска област:
Район Kakhovskyi, общини:
селището Zaozerne
селището Skvortsivka
селището Maryanivka
селището Slynenko
селището Olhivka
Район Novotroyitskyi, общини:
селището Volodymyro-Ilyinka
селището Sofiivka
селището Katerynivka

7

BG

UA-2.8

6Б
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1

2

3

5

6

6А

6Б

7

8

9
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селището Fedorivka
селището Skudne
селището Dniproenerhiia
град Velyka Novosilka
селището Rozdolne
селището Novyi Komar
селището Perebudova
селището Novoocheretuvate
селището Myrne
селището Ordadne
селището Komar
селището Vremivka
селището Voskresenka
селището Vilne Pole
селището Shevchenko
селището Burlatske
селището Pryvilne
Област Dnipropetrovsk:
район Prokrovskyi, общини:
селището Maliivka

4

17.3.2021 г.

1
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