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Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/1202 z dne 20. julija 2021 o nekaterih nujnih ukrepih v zvezi
z afriško prašičjo kugo v Estoniji (notificirano pod dokumentarno številko C(2021) 5559) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Besedilo velja za EGP.
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Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno
obdobje.
Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.
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II
(Nezakonodajni akti)

SKLEPI
IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2021/1202
z dne 20. julija 2021
o nekaterih nujnih ukrepih v zvezi z afriško prašičjo kugo v Estoniji
(notificirano pod dokumentarno številko C(2021) 5559)
(Besedilo v estonskem jeziku je edino verodostojno)
(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali
in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (1) in zlasti člena
259(1) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Afriška prašičja kuga je nalezljiva virusna bolezen, ki prizadene gojene in divje prašiče ter lahko močno vpliva na
zadevno populacijo živali in donosnost gojenja, kar povzroča motnje pri premikih pošiljk navedenih živali in
proizvodov iz njih znotraj Unije in pri izvozu v tretje države.

(2)

V primeru izbruha afriške prašičje kuge pri gojenih prašičih obstaja resno tveganje za širjenje navedene bolezni
v druge obrate gojenih prašičev.

(3)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/687 (2) dopolnjuje pravila za obvladovanje bolezni s seznama iz člena 9(1)(a),
(b) in (c) Uredbe (EU) 2016/429, ki so opredeljene kot bolezni kategorij A, B in C v Izvedbeni uredbi Komisije (EU)
2018/1882 (3). Zlasti člena 21 in 22 Delegirane uredbe (EU) 2020/687 določata vzpostavitev območja
z omejitvami v primeru izbruha bolezni kategorije A, vključno z afriško prašičjo kugo, in nekatere ukrepe, ki jih je
treba na tem območju izvajati. Poleg tega člen 21(1) navedene delegirane uredbe določa, da območje z omejitvami
zajema zaščitno območje, ogroženo območje in po potrebi dodatna območja z omejitvami okoli zaščitnih in
ogroženih območij ali ob njih.

(4)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/605 (4) določa posebne ukrepe za obvladovanje afriške prašičje kuge. Zlasti
člen 3(a) navedene izvedbene uredbe določa vzpostavitev območja z omejitvami v primeru izbruha afriške prašičje
kuge pri gojenih prašičih v skladu s členom 21(1) Delegirane uredbe (EU) 2020/687.

(1) UL L 84, 31.3.2016, str. 1.
(2) Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/687 z dne 17. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in
Sveta glede pravil za preprečevanje in obvladovanje nekaterih bolezni s seznama (UL L 174, 3.6.2020, str. 64).
(3) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1882 z dne 3. decembra 2018 o uporabi nekaterih pravil za preprečevanje in obvladovanje
bolezni za kategorije bolezni s seznama ter o oblikovanju seznama vrst in skupin vrst, ki predstavljajo znatno tveganje za širjenje
navedenih bolezni s seznama (UL L 308, 4.12.2018, str. 21).
(4) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/605 z dne 7. aprila 2021 o določitvi posebnih ukrepov za obvladovanje afriške prašičje kuge
(UL L 129, 15.4.2021, str. 1).

L 262/2

SL

Uradni list Evropske unije

22.7.2021

(5)

Estonija je obvestila Komisijo o trenutnem stanju glede afriške prašičje kuge na svojem ozemlju po izbruhu navedene
bolezni v okrožju Harju, potrjenem 14. julija, ter v skladu z Delegirano uredbo (EU) 2020/687 in Izvedbeno uredbo
(EU) 2021/605 vzpostavila območje z omejitvami, ki zajema zaščitna in ogrožena območja, na katerih se izvajajo
splošni ukrepi za obvladovanje bolezni iz Delegirane uredbe (EU) 2020/687, da se prepreči nadaljnje širjenje
navedene bolezni.

(6)

Da bi preprečili kakršne koli nepotrebne motnje za trgovino v Uniji in se izognili tveganju, da tretje države sprejmejo
neupravičene omejitve trgovanja, je treba na ravni Unije v sodelovanju z Estonijo hitro opredeliti območje
z omejitvami za afriško prašičjo kugo, ki zajema zaščitna in ogrožena območja, v navedeni državi članici.

(7)

Glede na nujnost epidemioloških razmer v Uniji v zvezi s širjenjem afriške prašičje kuge je pomembno, da se ukrepi,
določeni v tej izvedbenem sklepu, začnejo izvajati čim prej.

(8)

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

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Estonija zagotovi, da območje z omejitvami, ki ga je vzpostavila navedena država članica in na katerem se izvajajo ukrepi za
zaščitna in ogrožena območja iz Delegirane uredbe (EU) 2020/687, zajema vsaj območja iz Priloge k temu izvedbenemu
sklepu.
Člen 2
Ta sklep se uporablja do 30. septembra 2021.
Člen 3
Ta sklep je naslovljen na Republiko Estonijo.

V Bruslju, 20. julija 2021

Za Komisijo
Stela KIRIAKIDES
članica Komisije
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PRILOGA
Območja iz člena 1, vzpostavljena kot zaščitno območje v Estoniji

Datum konca izvajanja

Zaščitno območje:
— Kiili vald: vasi Kiili, Lähtse, Vaela, Sausti, Mõisaküla

30. september 2021

Ogroženo območje:
— Kiili vald, razen vasi Kiili, Lähtse, Vaela, Sausti, Mõisa
küla;
— Saku vald: vasi Tammejärve, Kajamaa, Saustinõmme,
Lokuti, Sookaera-Metsanurga, Tõdva, Kirdalu, Tagadi;
— Rae vald: vasi Vaidasoo, Vaida, Patika, Suurest, Veskita
guse, Aaviku, Kautjala, Seli, Limu, Pajupea, Vaskjala, Jüri,
Karla, Pildiküla, Lehmja, Kurna, Uuesalu, Assaku, Järve
küla, Peetri, Rae.
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