17.3.2021

SL

Uradni list Evropske unije

L 91/7

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/460
z dne 16. marca 2021
o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 glede vnosa za Ukrajino na seznamu tretjih držav,
ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih sta dovoljena uvoz nekaterega perutninskega blaga
v Unijo ter njegov tranzit skozi Unijo v zvezi z visokopatogeno aviarno influenco
(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali,
ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (1), ter zlasti
uvodnega stavka člena 8, prvega pododstavka odstavka 1 člena 8, odstavka 4 člena 8 in člena 9(4) Direktive,
ob upoštevanju Direktive Sveta 2009/158/ES z dne 30. novembra 2009 o pogojih zdravstvenega varstva živali, ki veljajo
znotraj Skupnosti za trgovanje s perutnino in valilnimi jajci ter za njihov uvoz iz tretjih držav (2), ter zlasti členov 23(1),
24(2) in 25(2) Direktive,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Uredba Komisije (ES) št. 798/2008 (3) določa zahteve za izdajanje veterinarskih spričeval za uvoz perutnine in
perutninskih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: blago) v Unijo in njihov tranzit skozi Unijo, vključno
s skladiščenjem med tranzitom. Uredba določa, da je uvoz blaga v Unijo in njegov tranzit skozi Unijo dovoljen le iz
tretjih držav, z ozemelj, območij ali iz kompartmentov, navedenih v stolpcih 1 in 3 tabele v delu 1 Priloge
I k navedeni uredbi.

(2)

Uredba (ES) št. 798/2008 določa tudi pogoje, pod katerimi se tretja država, ozemlje, območje ali kompartment
štejejo za proste visokopatogene aviarne influence.

(3)

Ukrajina je v tabeli v delu 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 navedena kot tretja država, iz nekaterih delov
ozemlja katere, odvisno od prisotnosti visokopatogene aviarne influence, je dovoljen uvoz nekaterega
perutninskega blaga v Unijo in njegov tranzit skozi Unijo. Navedena regionalizacija je bila določena v delu 1 Priloge
I k Uredbi (ES) št. 798/2008, kakor je bila spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/352 (4) po potrditvi
izbruha visokopatogene aviarne influence podtipa H5N8 dne 19. januarja 2020.

(4)

Ukrajina je po izbruhu visokopatogene aviarne influence izvedla politiko pokončanja za obvladovanje
visokopatogene aviarne influence in omejitev njenega širjenja. Poleg tega je Ukrajina zaključila potrebne ukrepe
čiščenja in razkuževanja po izvajanju politike pokončanja na gospodarstvu s perutnino, na katerem je bil januarja
2020 potrjen izbruh visokopatogene aviarne influence. Ukrajina je predložila posodobljene podatke
o epidemiološkem stanju na svojem ozemlju in o ukrepih, ki jih je sprejela za preprečitev nadaljnjega širjenja
visokopatogene aviarne influence, Komisija pa jih je ocenila.

(5)

Na podlagi navedene ocene je ugotovljeno, da je bil navedeni izbruh zajezen in da ni tveganja, povezanega z vnosom
perutninskega blaga v Unijo z območij Ukrajine, ki so navedena v delu 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 in iz
katerih je bil uvoz začasno preklican z navedeno uredbo, kakor je bila spremenjena z Izvedbeno uredbo (EU)
2020/352.

(1) UL L 18, 23.1.2003, str. 11.
(2) UL L 343, 22.12.2009, str. 74.
(3) Uredba Komisije (ES) št. 798/2008 z dne 8. avgusta 2008 o določitvi seznama tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz
katerih se dovolita uvoz perutnine in perutninskih proizvodov v Skupnost in njihov tranzit skozi Skupnost, ter zahtevah za izdajanje
veterinarskih spričeval (UL L 226, 23.8.2008, str. 1).
(4) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/352 z dne 3. marca 2020 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 glede vnosa za
Ukrajino na seznamu tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih sta dovoljena uvoz nekaterega perutninskega blaga
v Unijo ter njegov tranzit skozi Unijo v zvezi z visokopatogeno aviarno influenco (UL L 65, 4.3.2020, str. 4).
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(6)

Vendar je Ukrajina 4. decembra 2020 potrdila prisotnost visokopatogene aviarne influence podtipa H5 na
gospodarstvu s perutnino na svojem ozemlju. Zaradi navedenega potrjenega izbruha visokopatogene aviarne
influence celotnega ozemlja Ukrajine ni mogoče več šteti za prostega navedene bolezni in veterinarski organi
Ukrajine niso več pooblaščeni za certificiranje pošiljk perutninskega blaga za uvoz v Unijo ali tranzit skozi Unijo
z območij, ki jih je ta izbruh prizadel. Po navedenem izbruhu je Ukrajina potrdila nadaljnje izbruhe visokopatogene
aviarne influence podtipa H5 na gospodarstvih s perutnino na svojem ozemlju.

(7)

Veterinarski organi Ukrajine so potrdili, da so po izbruhu decembra 2020 začasno ustavili izdajanje spričeval za
pošiljke blaga, namenjene za uvoz v Unijo ali tranzit skozi Unijo, ter izvedli politiko pokončanja za obvladovanje
visokopatogene aviarne influence in omejitev njenega širjenja.

(8)

Poleg tega je Ukrajina Komisiji predložila informacije o epidemiološkem stanju na svojem ozemlju in navedla
območja, za katera so bile uvedene omejitve, ter ukrepe, ki jih je sprejela za preprečevanje nadaljnjega širjenja
visokopatogene aviarne influence zunaj navedenih omejenih območij. Komisija je zdaj navedene informacije ocenila
in na podlagi te ocene in jamstev, ki jih je dala Ukrajina, se lahko sklepa, da bi uvedba omejitve vnosa v Unijo pošiljk
perutninskega blaga z območij, prizadetih zaradi visokopatogene aviarne influence, za katera so veterinarski organi
Ukrajine uvedli omejitve zaradi trenutnih izbruhov, morala zadoščati za kritje tveganj, povezanih z vnosom takega
blaga v Unijo.

(9)

Vnos za Ukrajino v tabeli v delu 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 bi bilo zato treba spremeniti, da se upošteva
trenutno epidemiološko stanje v navedeni tretji državi.

(10)

Prilogo I k Uredbi (ES) št. 798/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(11)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Del 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.
Člen 2
Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 16. marca 2021

Za Komisijo
Predsednica
Ursula VON DER LEYEN

17.3.2021

PRILOGA

V delu 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 se vnos za Ukrajino nadomesti z naslednjim:
Posebni pogoji

Oznaka tretje
države,
ozemlja,
območja ali
kompart
menta

Opis tretje države, ozemlja, območja ali
kompartmenta

Vzorci

Dodatna
jamstva

1

2

3

4

5

„UA –
UA-0
Ukrajina
UA-1

EP, E

Celotno ozemlje Ukrajine, razen območja
UA-2

WGM

Začetni datum

6

6A

6B

POU, RAT
UA-2

Območje Ukrajine, ki zajema:

UA-2.1

Heršovsko okrožje (regija)

UA-2.2

UA-2.3

UA-2.4

Odeško okrožje (regija)

Černivško okrožje (regija)

P2

30.11.2016

7.3.2020

POU, RAT

P2

30.11.2016

7.3.2020

WGM

P2

4.1.2017

7.3.2020

POU, RAT

P2

4.1.2017

7.3.2020

WGM

P2

4.1.2017

7.3.2020

POU, RAT

P2

4.1.2017

7.3.2020

WGM

P2

19.1.2020

20.3.2021

POU, RAT

P2

19.1.2020

20.3.2021“

8

9
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Viniško okrožje (regija), rajon Nemirov
(območje), občine:
vas Berezivka
vas Bratslav
vas Budky
vas Bugakiv
vas Chervone
vas Chukiv
vas Danylky
vas Dovzhok
vas Horodnytsia
vas Hrabovets

WGM

7

Status nadzora
salmonele

Uradni list Evropske unije

Celotno ozemlje države

Končni datum

Status nadzora Status cepljenja
aviarne
proti aviarni
influence
influenci

SL

Oznaka
ISO in
ime tretje
države ali
ozemlja

Posebni
pogoji

Veterinarsko spričevalo

2

3

4

5

6

6A

UA-2.6

8

9
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UA-2.5

7

SL

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

6B
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1

WGM

P2

4.12.2020

POU, RAT

P2

4.12.2020

Kijevsko okrožje (regija):
rajon Ivankiv (območje),
občine:
vas Leonivka
vas Blidcha
vas Kolentsiv

WGM

P2

24.12.2020

POU, RAT

P2

24.12.2020

17.3.2021

Okrožje Mykolaiv (regija)
Heršovsko okrožje (regija), Heršovski
(Bilozerskyi) rajon (območje), občine:
vas Tavriyske
vas Nova zoria

2

3

4

5

6

6A

UA-2.7

8

9

P2

27.12.2020

P2

27.12.2020
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Kijevsko okrožje (regija):
WGM
rajon Borodianka (območje), občine:
POU, RAT
mesto Borodianka
vas Kachaly
vas Shybene
vas Nebrat
vas Nove Zalissia
vas Berestianka
vas Zdvyzhivka
vas Babyntsi
vas Buda-Babynetska
mesto Klavdiyevo-Tarasove
vas Poroskoten
vas Pylypovychi
vas Nova Hreblia
vas Vablia
vas Druzhnia
vas Halynka
vas Zahaltsi
vas Mykhailivskyi (Mykhailenkiv)
podeželsko posestvo ‚Blyzhni sady‘
rajon Buchanskyi (območje), občine: mesto
Nemishayeve
vas Mykulychi
vas Dibrova
vas Kozyntsi
vas Chervona hilka
vas Plakhtianka

7

SL

vas Zymovyshche
vas Rudnia-Talska
vas Sosnivka
rajon Borodianka (območje), občine:
vas Koblytsia
vas Talske
vas Myrcha
vas Stara Buda,
vas Velykyi Lis
vas Krasnyi Rih
vasica Mykhailivskyi

6B

17.3.2021

1
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2

3

4

5

6

6A

vas Myrotske
del mesta Vorzel, zamejen z ulicama
Bilostotskykh in Pushkina

UA-2.10

29.12.2020

POU, RAT

P2

29.12.2020

Kijevsko okrožje (regija), mesto Kijev:
WGM
območje v krogu s polmerom 10 km okrog
vasi Hostomel rajona Buchanskyi, ki se
POU, RAT
razprostira, v smeri urnega kazalca:
(a) na severu, severozahodu, zahodu, jugo
zahodu: v Kijevski regiji (okrožje), v ra
jonu Buchanskyi (območje), občine: vas
Moshchun, mesto Hostomel, mesto
Kotsiubynske, mesto Irpin, mesto Bu
cha, vas Horenka.
(b) na severovzhodu, vzhodu, jugovzhodu,
jugu: meja Kijevske regije (okrožje) z ra
joni Obolonskyi, Podilskyi, Shevchen
kivskyi (okrožja) mesta Kijev od kri
žišča
med
ulicami
Polarna,
Avtozavodska, Semena Skliarenko do
križišča z ulico Telihy, in ulico Do
vzhenko, do križišča z avenijo Peremo
hy.

P2

18.1.2021

P2

18.1.2021

Doneško okrožje (regija):
območje Volnovaskyi (ex
Velykonovosilkivskyi), občine:
vas Vesele

WGM

P2

3.2.2021

POU, RAT

P2

3.2.2021

9

17.3.2021

P2

8
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UA-2.9

WGM

Heršovsko okrožje (regija)
rajon Kakhovskyi (območje), občine:
vas Zaozerne
vas Skvortsivka
vas Maryanivka
vas Slynenko
vas Olhivka
rajon Novotroyitskyi (območje), občine:
vas Volodymyro-Ilyinka
vas Sofiivka
vas Katerynivka

7

SL

UA-2.8

6B
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1

2

3

5

6

6A

6B

7

8

9

SL
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vas Fedorivka
vas Skudne
vas Dniproenerhiia
mesto Velyka Novosilka
vas Rozdolne
vas Novyi Komar
vas Perebudova
vas Novoocheretuvate
vas Myrne
vas Ordadne
vas Komar
vas Vremivka
vas Voskresenka
vas Vilne Pole
vas Shevchenko
vas Burlatske
vas Pryvilne
Okrožje Dnipropetrovsk (regija):
območje Prokrovskyi, municipalities:
vas Maliivka

4

17.3.2021

1
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