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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Φεβρουαρίου 2013
για την έγκριση των σχεδίων για την εκρίζωση της κλασικής πανώλους των χοίρων στους άγριους
χοίρους και τον επείγοντα εμβολιασμό των άγριων χοίρων στη Λετονία
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2013) 720]
(Το κείμενο στη λετονική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(2013/90/ΕΕ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

(7)

Για λόγους διαφάνειας, ενδείκνυται να προσδιοριστούν στην
παρούσα απόφαση οι γεωγραφικές περιοχές της Λετονίας
όπου πρόκειται να υλοποιηθεί το σχέδιο εκρίζωσης της
νόσου και όπου θα εφαρμοστεί επειγόντως ο εμβολιασμός
των άγριων χοίρων.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τρο
φική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/89/ΕΚ του Συμβουλίου, της
23ης Οκτωβρίου 2001, σχετικά με κοινοτικά μέτρα για την κατα
πολέμηση της κλασικής πανώλους των χοίρων (1), και ιδίως το
άρθρο 16 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 20 παρά
γραφος 2 τέταρτο εδάφιο,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Η οδηγία 2001/89/ΕΚ εισάγει τα ελάχιστα μέτρα της Ένω
σης για την καταπολέμηση της κλασικής πανώλους των χοί
ρων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που θα πρέπει να
εφαρμόζονται σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η παρουσία
κλασικής πανώλους των χοίρων σε άγριους χοίρους.
Τον Νοέμβριο του 2012 η Λετονία επιβεβαίωσε την παρου
σία κλασικής πανώλους των χοίρων σε άγριους χοίρους στο
ανατολικό τμήμα της επικράτειάς της, κατά μήκος των συνό
ρων με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.
Μετά τα κρούσματα που εκδηλώθηκαν σε άγριους χοίρους,
τον Νοέμβριο του 2012 εστίες κλασικής πανώλους των
χοίρων επιβεβαιώθηκαν επίσης σε χοιροτροφικές εκμεταλλεύ
σεις εκτροφής χοίρων στην ίδια περιοχή.

(4)

Η Λετονία εξέδωσε μέτρα καταπολέμησης της νόσου όπως
προβλέπεται από την οδηγία 2001/89/ΕΚ, τα οποία οδήγη
σαν σε εκρίζωση της νόσου από τις εν λόγω χοιροτροφικές
εκμεταλλεύσεις.

(5)

Εκτιμώντας την επιδημιολογική κατάσταση, στις 15 Ιανουα
ρίου 2013 η Λετονία υπέβαλε στην Επιτροπή, σύμφωνα με
την οδηγία 2001/89/ΕΚ, σχέδιο εκρίζωσης της κλασικής
πανώλους των χοίρων στους άγριους χοίρους στην εν
λόγω περιοχή της Λετονίας. Επιπλέον, καθώς η Λετονία
προτίθεται να θεσπίσει εμβολιασμό για τους άγριους χοί
ρους, κατά την ίδια ημερομηνία υπέβαλε επίσης στην Επι
τροπή σχέδιο εμβολιασμού για την έγκρισή του από αυτήν.

(6)

Η Επιτροπή εξέτασε αυτά τα σχέδια που υπέβαλε η Λετονία
και έκρινε ότι είναι σύμφωνα με την οδηγία 2001/89/ΕΚ.

(1) ΕΕ L 316 της 1.12.2001, σ. 5.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Εγκρίνεται το σχέδιο που υπέβαλε η Λετονία στις 15 Ιανουαρίου
2013 για την εκρίζωση της κλασικής πανώλους των χοίρων σε
άγριους χοίρους στην περιοχή που αναφέρεται στο μέρος 1 του
παραρτήματος.
Άρθρο 2
Εγκρίνεται το σχέδιο που υποβλήθηκε από τη Λετονία στις
15 Ιανουαρίου 2013 για τον επείγοντα εμβολιασμό των άγριων
χοίρων στις περιοχές που αναφέρονται στο μέρος 2 του παραρτή
ματος.
Άρθρο 3
Η Λετονία θέτει σε ισχύ τις νομοθετικές κανονιστικές και διοικητικές
διατάξεις για την εφαρμογή των σχεδίων που αναφέρονται στα
άρθρα 1 και 2.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Δημοκρατία της Λετονίας.

Βρυξέλλες, 18 Φεβρουαρίου 2013.
Για την Επιτροπή
Tonio BORG

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΜΕΡΟΣ 1
Περιοχές που καλύπτονται από το σχέδιο εκρίζωσης
Στον novads (δήμο) Alūksnes οι pagasti (ενορίες) Pededzes και Liepnas. Στον novads Rēzeknes οι pagasti Pušas, Mākoņkalna
και Kaunatas. Στον novads Daugavpils οι pagasti Dubnas, Višķu, Ambeļu, Biķernieku, Maļinovas, Naujenes, Tabores,
Vecsalienas, Salienas, Skrudalienas, Demenes και Laucesas. Στον novads Balvu οι pagasti Vīksnas, Kubuļu, Balvu,
Bērzkalnes, Lazdulejas, Briežuciema, Vectilžas, Tilžas, Krišjāņu και Bērzpils. Στον novads Rugāju οι pagasti Rugāju και
Lazdukalna. Στον novads Viļakas οι pagasti Žiguru, Vecumu, Kupravas, Susāju, Medņevas και Šķilbēnu. Στον novads
Baltinavas η pagasts Baltinavas. Στον novads Kārsavas οι pagasti Salnavas, Malnavas, Goliševas, Mērdzenes και Mežvidu.
Στον novads Ciblas οι pagasti Pušmucovas, Līdumnieku, Ciblas, Zvirgzdenes και Blontu. Στον novads Ludzas οι pagasti
Ņukšu, Briģu, Isnaudas, Nirzas, Pildas, Rundēnu και Istras. Στον novads Zilupes οι pagasti Zaļesjes, Lauderu και Pasienes.
Στον novads Dagdas οι pagasti Καιzeļu, Ezernieku, Šķaunes, Svariņu, Bērziņu, Ķepovas, Asūnes, Dagdas, Konstantinovas
και Καιrupenes. Στον novads Aglonas οι pagasti Kastuļinas, Grāveru, Šķeltovas και Aglonas. Στον novads Krāslavas οι
pagasti Aulejas, Kombuļu, Skaistas, Robežnieku, Indras, Piedrujas, Kalniešu, Krāslavas, Kaplavas, Ūdrīšu και Izvaltas.
ΜΕΡΟΣ 2
Περιοχές που καλύπτονται από το σχέδιο επείγοντος εμβολιασμού
Στον novads Alūksnes οι pagasti Pededzes και Liepnas. Στον novads Rēzeknes οι pagasti Pušas, Mākoņkalna και Kaunatas.
Στον novads Daugavpils οι pagasti Dubnas, Višķu, Ambeļu, Biķernieku, Maļinovas, Naujenes, Tabores, Vecsalienas, Salie
nas, Skrudalienas, Demenes και Laucesas. Στον novads Balvu οι pagasti Vīksnas, Kubuļu, Balvu, Bērzkalnes, Lazdulejas,
Briežuciema, Vectilžas, Tilžas, Krišjāņu και Bērzpils. Στον novads Rugāju οι pagasti Rugāju και Lazdukalna. Στον novads
Viļakas οι pagasti Žiguru, Vecumu, Kupravas, Susāju, Medņevas και Šķilbēnu. Στον novads Baltinavas the pagasts Balti
navas. Στον novads Kārsavas οι pagasti Salnavas, Malnavas, Goliševas, Mērdzenes και Mežvidu. Στον novads Ciblas οι
pagasti Pušmucovas, Līdumnieku, Ciblas, Zvirgzdenes και Blontu. Στον novads Ludzas οι pagasti Ņukšu, Briģu, Isnaudas,
Nirzas, Pildas, Rundēnu και Istras. Στον novads Zilupes οι pagasti Zaļesjes, Lauderu και Pasienes. Στον novads Dagdas οι
pagasti Καιzeļu, Ezernieku, Šķaunes, Svariņu, Bērziņu, Ķepovas, Asūnes, Dagdas, Konstantinovas και Καιrupenes. Στον
novads Aglonas οι pagasti Kastuļinas, Grāveru, Šķeltovas και Aglonas. Στον novads Krāslavas οι pagasti Aulejas, Kombuļu,
Skaistas, Robežnieku, Indras, Piedrujas, Kalniešu, Krāslavas, Kaplavas, Ūdrīšu και Izvaltas.
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