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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2018/1280
av den 21 september 2018
om vissa tillfälliga skyddsåtgärder mot afrikansk svinpest i Bulgarien
[delgivet med nr C(2018) 6253]
(Endast den bulgariska texten är giltig)
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom
gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (1), särskilt artikel 9.4,
med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln
med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (2), särskilt
artikel 10.4, och
av följande skäl:
(1)

Afrikansk svinpest är en infektiös virussjukdom som drabbar populationer av tamsvin och viltlevande svin och
kan ha allvarliga konsekvenser för lönsamheten inom svinuppfödningen och leda till störningar i handeln inom
unionen och exporten till tredjeländer.

(2)

Vid utbrott av afrikansk svinpest finns det en risk för att sjukdomsagenset sprids till andra anläggningar för
svinhållning och till viltlevande svin. Till följd av detta kan sjukdomsagenset spridas från en medlemsstat till
andra medlemsstater och till tredjeländer via handel med levande svin eller produkter från dem.

(3)

Genom rådets direktiv 2002/60/EG (3) införs minimiåtgärder för bekämpning av afrikansk svinpest inom
unionen. Enligt artikel 9 i direktiv 2002/60/EG ska det vid utbrott av denna sjukdom upprättas skydds- och
övervakningszoner där de åtgärder som fastställs i artiklarna 10 och 11 i det direktivet ska tillämpas.

(4)

Bulgarien har underrättat kommissionen om det rådande läget i fråga om afrikansk svinpest i provinsen Varna
och har i enlighet med artikel 9 i direktiv 2002/60/EG upprättat skydds- och övervakningszoner där de åtgärder
som avses i artiklarna 10 och 11 i det direktivet tillämpas.

(5)

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1216 (4) antogs efter det att det upprättats skydds- och
övervakningszoner i Bulgarien i enlighet med artikel 9 i direktiv 2002/60/EG, efter utbrott av afrikansk svinpest
i den medlemsstaten.

(6)

Sedan genomförandebeslut (EU) 2018/1216 antogs har den epidemiologiska situationen i Bulgarien förblivit
stabil med avseende på afrikansk svinpest, de bulgariska myndigheterna har genomfört de nödvändiga kontrollåt
gärderna och har samlat in ytterligare övervakningsdata.

(7)

För att förhindra onödiga störningar i handeln inom unionen och för att undvika att tredjeländer inför
omotiverade handelshinder, måste man på unionsnivå i samarbete med Bulgarien redogöra för de områden som
har upprättats som skydds- och övervakningszoner med avseende på afrikansk svinpest i denna medlemsstat.
Dessa områden utgör en begränsad övervakningszon i enlighet med det nuvarande epidemiologiska läget.

(8)

De områden som fastställts som skydds- och övervakningszoner i Bulgarien bör därför anges i bilagan till detta
beslut, och det bör anges hur länge denna regionalisering ska gälla.

(1) EGT L 395, 30.12.1989, s. 13.
(2) EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.
(3) Rådets direktiv 2002/60/EG av den 27 juni 2002 om särskilda bestämmelser för bekämpning av afrikansk svinpest och om ändring av
direktiv 92/119/EEG beträffande Teschensjuka och afrikansk svinpest (EGT L 192, 20.7.2002, s. 27).
(4) Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1216 av den 4 september 2018 om vissa tillfälliga skyddsåtgärder mot afrikansk
svinpest i Bulgarien (EUT L 224, 5.9.2018, s. 10).
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(9)

Dessutom bör genomförandebeslut (EU) 2018/1216 upphöra att gälla och ersättas av det här beslutet, för att ta
hänsyn till hur sjukdomssituationen i Bulgarien förändras med avseende på afrikansk svinpest.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur,
livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bulgarien ska se till att de skydds- och övervakningszoner som upprättas i enlighet med artikel 9 i direktiv 2002/60/EG
omfattar åtminstone de områden som förtecknas som skydds- och övervakningszoner i bilagan till detta beslut.
Artikel 2
Genomförandebeslut (EU) 2018/1216 ska upphöra att gälla.
Artikel 3
Detta beslut ska tillämpas till och med den 30 oktober 2018.
Artikel 4
Detta beslut riktar sig till Republiken Bulgarien.

Utfärdat i Bryssel den 21 september 2018.
På kommissionens vägnar
Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen
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BILAGA

Bulgarien

Skyddszon

Områden som avses i artikel 1

Följande byar i regionen Varna:

Tillämpning till och med

30 oktober 2018

Kommunen Provadia
— Tutrakantsi
— Bozveliysko
— Provadiya
— Dobrina
— Manastir
— Zhitnitsa
— Barzitsa
— Chayka
— Royak
— Blaskovo
— Kiten
— Hrabrovo
— Ovcharga
— Krivnya
Kommunen Avren
— Tsarevtsi
Kommunen Dolni Chiflik
— Nova Shipka
Kommunen Dalgopol
— Velichkovo
— Tsonevo
— Sava
— Dalgopol

Övervakningszon

Kommunen Provadia
— Petrov dol
— Staroseletc
— Zlatina
— Venchan
— Ravna
— Cherkovna
— Nenovo
— Snejina
— Gradinarovo
— Chernook
— Slaveikovo
Kommunen Vetrino
— Gabarnitsa
Kommunen Devnya
— Devnya
— Padina

30 oktober 2018
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Bulgarien

Områden som avses i artikel 1

Kommunen Avren
— Trastikovo
— Sindel
— Kazashka reka
— Yunak
— Dabravino
— Avren
Kommunen Beloslav
— Razdelna
Kommunen Dolni Chiflik
— Grozdyovo
— Goren chiflik
— Venelin
Kommunen Dalgopol
— Debelets
— Krasimir
— Boryana
— Kamen dyal
— Partizani
— Asparuhovo
— Komunari
— Sladka voda
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