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DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI
din 28 noiembrie 2014
privind anumite măsuri de protecție referitoare la gripa aviară înalt patogenă de subtip H5N8 în
Germania
[notificată cu numărul C(2014) 9112]
(Numai textul în limba germană este autentic)
(Text cu relevanță pentru SEE)

(2014/864/UE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul schim
burilor intracomunitare în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 9 alineatul (4),
având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice apli
cabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (2), în special
articolul 10 alineatul (4),
întrucât:
(1)

Gripa aviară este o boală infecțioasă virală la păsări, inclusiv la păsările de curte. Infecția cu virusurile gripei aviare
la păsările domestice cauzează două forme principale ale acestei boli, care se deosebesc prin virulența lor. Forma
slab patogenă provoacă în general doar simptome ușoare, în timp ce forma înalt patogenă determină rate foarte
mari ale mortalității la majoritatea speciilor de păsări de curte. Boala menționată poate avea un impact sever
asupra profitabilității sectorului creșterii păsărilor de curte.

(2)

Gripa aviară este prezentă în principal la păsări, dar în anumite condiții pot apărea infecții și la om, cu toate că
riscul este în general foarte mic.

(3)

În cazul apariției unui focar de gripă aviară, există riscul ca agentul patogen să se răspândească la alte exploatații
unde se află păsări de curte sau alte păsări ținute în captivitate. Prin urmare, agentul patogen se poate răspândi de
la un stat membru la altul sau la țări terțe, prin intermediul comerțului cu păsări vii sau cu produse obținute de
la acestea.

(4)

Directiva 2005/94/CE a Consiliului (3) stabilește anumite măsuri preventive privind supravegherea și depistarea
timpurie a gripei aviare, precum și măsurile minime de control care se aplică în cazul apariției unui focar de gripă
aviară la păsările de curte sau la alte păsări ținute în captivitate. Directiva respectivă prevede stabilirea unor zone
de protecție și de supraveghere în eventualitatea apariției unui focar de gripă aviară înalt patogenă.

(5)

Ca urmare a notificării din partea Germaniei cu privire la apariția unui focar de gripă aviară înalt patogenă de
subtip H5N8 într-o exploatație destinată îngrășării curcanilor aflată în comuna Heinrichswalde, districtul Vorpom
mern-Greifswald, landul Mecklenburg-Pomerania de Vest, la 5 noiembrie 2014, a fost adoptată Decizia de punere
în aplicare 2014/778/UE a Comisiei (4).

(6)

Decizia de punere în aplicare 2014/778/UE prevede ca zonele de protecție și de supraveghere stabilite de
Germania, în conformitate cu Directiva 2005/94/CE, să cuprindă cel puțin zonele enumerate ca zone de protecție
și de supraveghere în anexa la respectiva decizie de punere în aplicare. Decizia de punere în aplicare
2014/778/UE se aplică până la 22 decembrie 2014.

(7)

Măsurile de protecție provizorii instituite în urma apariției focarului în Germania au fost reexaminate în cadrul
Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale.

(1) JO L 395, 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224, 18.8.1990, p. 29.
(3) Directiva 2005/94/CE a Consiliului din 20 decembrie 2005 privind măsurile comunitare de combatere a influenței aviare și de abrogare
a Directivei 92/40/CEE (JO L 10, 14.1.2006, p. 16).
(4) Decizia de punere în aplicare 2014/778/UE a Comisiei din 6 noiembrie 2014 privind anumite măsuri de protecție provizorii referitoare
la gripa aviară înalt patogenă de subtip H5N8 în Germania (JO L 325, 8.11.2014, p. 26).
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(8)

Pentru a preveni orice perturbări inutile ale comerțului în Uniune și pentru a evita impunerea de către țări terțe a
unor bariere nejustificate în calea comerțului, este necesar să se definească, la nivelul Uniunii și în colaborare cu
statul membru respectiv, zonele de protecție și de supraveghere stabilite în Germania și să se determine durata
menținerii acestei regionalizări. În plus, granițele zonelor enumerate în anexa la Decizia de punere în aplicare
2014/778/UE trebuie să fie ușor modificate pentru a extinde zona de supraveghere și pentru a ține mai bine
seama de anumite granițe administrative din statul membru respectiv.

(9)

Din motive de claritate, Decizia de punere în aplicare 2014/778/UE ar trebui abrogată.

(10)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale,
produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Germania se asigură că zonele de protecție și de supraveghere stabilite în conformitate cu articolul 16 alineatul (1) din
Directiva 2005/94/CE cuprind cel puțin zonele menționate ca zone de protecție și de supraveghere în părțile A și B ale
anexei la prezenta decizie.
Articolul 2
Decizia de punere în aplicare 2014/778/UE se abrogă.
Articolul 3
Prezenta decizie se adresează Republicii Federale Germania.

Adoptată la Bruxelles, 28 noiembrie 2014.
Pentru Comisie
Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei
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ANEXĂ
PARTEA A

Zonă de protecție, astfel cum este menționată la articolul 1:

Codul ISO
al țării

Stat
membru

Cod
(dacă este dispo
nibil)

DE

Germania

Cod poștal

Denumire

Zona care cuprinde:

Data până la care se
aplică în conformitate
cu articolul 29 din
Directiva 2005/94/CE

1.12.2014

MecklenburgPomerania de
Vest
17379

Comuna Heinrichswalde

17335

Orașul Strasburg, inclusiv partea Neuensund

17379

Comuna Wilhelmsburg, inclusiv partea Mühlenhof

17379

O zonă a comunei Rothemühl, cu o lățime aproxi
mativă de 1 800 m de-a lungul limitelor de nord,
vest și sud ale acestei comune

PARTEA B

Zonă de supraveghere, astfel cum este menționată la articolul 1:

Codul ISO
al țării

Stat
membru

Cod
(dacă este dispo
nibil)

DE

Germania

Cod poștal

Denumire

Zona care cuprinde:

MecklenburgPomerania de
Vest
17099

Comuna Galenbeck

17337

Comuna Schönhausen

17098

Comuna Friedland, inclusiv zona pădurii Heinrichs
walder Wald

17349

Comuna Schönbeck, inclusiv zona pădurii Ratteyer
Wald

17349

Comuna Voigtsdorf, inclusiv zona carierei de pietriș

Data până la care se
aplică în conformitate
cu articolul 31 din
Directiva 2005/94/CE

10.12.2014

2.12.2014

Codul ISO
al țării
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Stat
membru

Cod
(dacă este dispo
nibil)

Denumire

17379

Comuna Wilhelmsburg, inclusiv următoarele părți:
— Eichhof
— zona rezidențială Eichhof
— Fleethof
— Friedrichshagen
— Grünhof
— Johannesberg
— Mariawerth
— Mittagsberg
— Wilhelmsburg

17335

Orașul Strasburg, inclusiv părțile Gehren și Schwar
zensee, cu zonele Rosenthal și Klepelshagen
Orașul Strasburg, inclusiv următoarele părți:
— Burgwall
— Wilhelmslust
— Ziegelhausen
— zona rezidențială Schwarzensee
— Schönburg
— Marienfelde
— Karlsfelde

17379

Comuna Altwigshagen, inclusiv părțile Altwigshagen
și Demnitz

17309

Comuna Jatznick, inclusiv următoarele părți:
— Klein Luckow
— Waldeshöhe
— Groß Spiegelberg

17379

Ferdinandshof, inclusiv partea Ferdinandshof

17358

Orașul Torgelow, inclusiv partea Heinrichsruh

17337

Comuna Groß Luckow

17379

Comuna Rothemühl

Brandenburg
17337

Comuna Uckerland, inclusiv părțile Hansfelde și
Wismar. Această zonă este delimitată la est, nord și
vest de granița dintre landurile Brandenburg și Meck
lenburg-Pomerania de Vest, iar la sud de autostrada
A 20.
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