
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 123/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 10ης Φεβρουαρίου 2009

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1266/2007 όσον αφορά τους όρους για μετακινήσεις
ζώων μέσα στην ιδία απαγορευμένη ζώνη και τις προϋποθέσεις εξαίρεσης ζώων από την απαγόρευση

εξόδου που προβλέπεται στην οδηγία 2000/75/ΕΚ του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2000/75/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου
2000, για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικών με μέτρα κατα
πολέμησης και εξάλειψης του καταρροϊκού πυρετού των προβά
των (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ), τα
άρθρα 11 και 12 και το άρθρο 19 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η οδηγία 2000/75/ΕΚ καθορίζει τους κανόνες ελέγχου και
τα μέτρα καταπολέμησης και εξάλειψης του καταρροϊκού
πυρετού των προβάτων, συμπεριλαμβανομένων κανόνων για
την θέσπιση ζωνών προστασίας και εποπτείας, την εφαρμογή
προγραμμάτων εμβολιασμού και την απαγόρευση εξόδου για
τα ζώα που εγκαταλείπουν τις εν λόγω ζώνες.

(2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1266/2007 της Επιτροπής (2)
θεσπίζει κανόνες για την καταπολέμηση, την παρακολού
θηση, την επιτήρηση και τους περιορισμούς στις μετακινή
σεις ζώων, όσον αφορά τον καταρροϊκό πυρετό των προβά
των, εντός και από τις ζώνες προστασίας («απαγορευμένες
ζώνες»).

(3) Το παράρτημα ΙΙΙ του εν λόγω κανονισμού θεσπίζει τις
προϋποθέσεις εξαίρεσης από την απαγόρευση εξόδου που
εφαρμόζονται σε μετακινήσεις ευπαθών ζώων, του σπέρμα
τος, των ωαρίων και των εμβρύων τους, σύμφωνα με την
οδηγία 2000/75/ΕΚ.

(4) Σύμφωνα με τη γνώμη της επιστημονικής ομάδας ΕΑΑΤ για
την υγεία και την ορθή μεταχείριση των ζώων της σχετικά με
τους φορείς και τα εμβόλια (3), που εκδόθηκε στις 27 Απρι
λίου 2007, ο εμβολιασμός αποτελεί κατάλληλο μέσο για
τον έλεγχο του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων και
για την αποφυγή εκδήλωσης των κλινικών συμπτωμάτων
και, κατά συνέπεια, για τον περιορισμό των ζημιών για
τους αγρότες.

(5) Ο εμβολιασμός των ζώων κατά του καταρροϊκού πυρετού
των προβάτων αντιπροσωπεύει μια σημαντική αλλαγή της
κατάστασης ανοσίας του ευπαθούς πληθυσμού. Η απόδειξη
της απουσίας κυκλοφορίας γενικού ή συγκεκριμένου οροτύ
που ή οροτύπων ιών καταρροϊκού πυρετού των προβάτων σε
τμήμα της απαγορευμένης ζώνης πρέπει να γίνεται από τα
κράτη μέλη με τη βοήθεια των αποτελεσμάτων των προγραμ
μάτων παρακολούθησης του καταρροϊκού πυρετού των προ
βάτων που εφαρμόζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1266/2007. Αυτά τα προγράμματα παρακολούθησης
πρέπει να περιλαμβάνουν παθητική κλινική επιτήρηση και
ενεργό επιτήρηση βασισμένη σε εργαστηριακή υποδομή
μέσω τουλάχιστον της παρακολούθησης ζώων-δεικτών.

(6) Η βασισμένη σε εργαστηριακή υποδομή επιτήρηση μέσω της
παρακολούθησης ζώων-δεικτών δεν πρέπει να περιορίζεται
μόνο σε ορολογικές δοκιμασίες αλλά μπορεί επίσης να πραγ
ματοποιείται με άλλες διαγνωστικές μεθόδους, ήτοι δοκιμα
σίες προσδιορισμού παραγόντων.

(7) Ο εμβολιασμός σε περιπτώσεις μη κυκλοφορίας ιών δεν
πρέπει να αποθαρρύνεται και ο προληπτικός εμβολιασμός
σε απαγορευμένες ζώνες όπου δεν υπάρχει κυκλοφορία ιού
δεν θα πρέπει να παρεμποδίζεται. Εντούτοις, σύμφωνα με την
οδηγία 2000/75/EK, ο εμβολιασμός κατά του καταρροϊκού
πυρετού των προβάτων επιτρέπεται μόνο εντός της ζώνης
προστασίας. Το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1266/2007 ορίζει ότι οι μετακινήσεις ζώων
εντός της ίδιας απαγορευμένης ζώνης όπου κυκλοφορεί ο
ίδιος ή οι ίδιοι ορότυποι του ιού του καταρροϊκού πυρετού
του προβάτου επιτρέπονται από την αρμόδια αρχή, με την
προϋπόθεση ότι τα ζώα που πρόκειται να μετακινηθούν δεν
εμφανίζουν κανένα κλινικό σύμπτωμα καταρροϊκού πυρετού
του προβάτου κατά την ημέρα της μεταφοράς, υποθέτοντας
ότι τα εν λόγω ζώα δεν αποτελούν πρόσθετο κίνδυνο για την
υγεία των ζώων.

(8) Οι περιοχές όπου έχει εφαρμοστεί ο εμβολιασμός και όπου
δεν υφίσταται κυκλοφορία συγκεκριμένου οροτύπου ή
συγκεκριμένων οροτύπων ιού εμφανίζουν χαμηλότερο κίν
δυνο από τις άλλες περιοχές που αποτελούν μέρος της
απαγορευμένης ζώνης όπου υπάρχει κυκλοφορία ιών. Επο
μένως, θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να οριοθετή
σουν, εντός της ζώνης προστασίας περιοχές όπου έχει εφαρ
μοστεί εμβολιασμός και όπου δεν κυκλοφορεί συγκεκριμένος
ορότυπος ή συγκεκριμένοι ορότυποι ιού καταρροϊκού πυρε
τού των προβάτων. Η πρόθεση να οριοθετηθούν αυτές οι
περιοχές θα πρέπει να δηλωθεί στην Επιτροπή, μαζί με όλες
τις πληροφορίες που καταδεικνύουν ότι δικαιολογείται
τούτο. Τα άλλα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να ενημερω
θούν για την εν λόγω οριοθέτηση.
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(9) Το άρθρο 7 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού επιτρέ
πει τις μετακινήσεις ζώων από μια ζώνη προστασίας σε μια
ζώνη εποπτείας. Οι μετακινήσεις των ζώων μέσα στην ίδια
απαγορευμένη ζώνη, από ένα μέρος της εν λόγω ζώνης όπου
κυκλοφορεί ιός προς ένα μέρος όπου έχει διενεργηθεί εμβο
λιασμός και όπου δεν υπάρχει κυκλοφορία ιού, επιτρέπεται
υπό προϋποθέσεις παρόμοιες με εκείνες που απαιτούνται για
μετακινήσεις ζώων από μια ζώνη προστασίας προς μια ζώνη
εποπτείας μέσα στην ίδια απαγορευμένη ζώνη για να περιο
ριστεί ο κίνδυνος διάδοσης του ιού στο μέρος της απαγο
ρευμένης ζώνης όπου έχει διενεργηθεί εμβολιασμός και όπου
δεν κυκλοφορεί ιός. Επομένως, οι τρέχοντες κανόνες σχετικά
με τις μετακινήσεις ζώων εντός της ίδιας απαγορευμένης
ζώνης όπου κυκλοφορεί ή κυκλοφορούν ο ίδιος ορότυπος
ή οι ίδιοι ορότυποι ιού, θα πρέπει να τροποποιηθούν.

(10) Οι μετακινήσεις ζώων από ένα μέρος απαγορευμένης ζώνης
όπου έχει διενεργηθεί εμβολιασμός και όπου δεν κυκλοφορεί
ιός προς μια περιοχή έξω από την απαγορευμένη ζώνη επι
τρέπονται σήμερα κάτω από τις ίδιες προϋποθέσεις με εκεί
νες που εφαρμόζονται όταν γίνεται μετακίνηση ζώων από μια
απαγορευμένη ζώνη με κυκλοφορία ιού προς μια περιοχή
έξω από την απαγορευμένη ζώνη. Εντούτοις, λαμβάνοντας
υπόψη το σχετικά χαμηλό επίπεδο κινδύνου από μετακινή
σεις ζώων από ένα τμήμα μιας απαγορευμένης ζώνης όπου
έχει διενεργηθεί εμβολιασμός και όπου δεν υφίσταται κυκλο
φορία ιών, ενδείκνυται να επιτραπούν οι μετακινήσεις αυτές
κάτω από λιγότερο αυστηρές προϋποθέσεις σε ό,τι αφορά τις
δοκιμασίες ταυτοποίησης ιών που απαιτούνται για ορισμένες
κατηγορίες εμβολιασμένων ζώων. Συνεπώς, το παράρτημα ΙΙΙ
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1266/2007 πρέπει να τροπο
ποιηθεί ανάλογα.

(11) Επομένως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1266/2007 πρέπει να
τροποποιηθεί ανάλογα.

(12) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τρο
φική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1266/2007 τροποποιείται ως εξής:

1) Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:

α) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 2α:

«2α. Τα κράτη μέλη δύνανται, βάσει του αποτελέσματος
μιας αξιολόγησης κινδύνου που πρέπει να λάβει υπόψη

επαρκή επιδημιολογικά στοιχεία που λαμβάνονται μετά από
εφαρμογή της παρακολούθησης με ζώα-δείκτες σύμφωνα με
το σημείο 1.1.2.1 του παραρτήματος Ι, να οριοθετήσουν ένα
τμήμα μιας ζώνης προστασίας ως “απαγορευμένη ζώνη όπου
έχει διενεργηθεί εμβολιασμός και όπου δεν κυκλοφορεί ιός
καταρροϊκού πυρετού των προβάτων συγκεκριμένου οροτύ
που ή συγκεκριμένων οροτύπων” (“περιοχή χαμηλότερου κιν
δύνου”), κάτω από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i) ο εμβολιασμός διενεργείται σε εκείνο το τμήμα της ζώνης
προστασίας για συγκεκριμένο ορότυπο ή συγκεκριμένους
οροτύπους ιού καταρροϊκού πυρετού των προβάτων·

ii) δεν κυκλοφορεί κανένας ιός καταρροϊκού πυρετού των
προβάτων στο εν λόγω τμήμα της ζώνης προστασίας
για το συγκεκριμένο ορότυπο ή συγκεκριμένους οροτύ
πους ιού καταρροϊκού πυρετού των προβάτων.

'Ενα κράτος μέλος που σκοπεύει να οριοθετήσει ένα τμήμα
μιας ζώνης προστασίας ως “περιοχή χαμηλότερου κινδύνου”
οφείλει να δηλώσει την πρόθεσή του στην Επιτροπή. Η εν
λόγω ανακοίνωση θα συνοδεύεται από όλες τις αναγκαίες
πληροφορίες και τα στοιχεία για την αιτιολόγηση της οριο
θέτησης, λαμβάνοντας υπόψη την επιδημιολογική κατάσταση
της υπόψη ζώνης, ειδικότερα όσον αφορά το ισχύον πρό
γραμμα παρακολούθησης του καταρροϊκού πυρετού των
προβάτων. Το κράτος μέλος ενημερώνει επίσης χωρίς καθυ
στέρηση τα υπόλοιπα κράτη μέλη.

Οι μετακινήσεις ζώων μέσα στην ίδια απαγορευμένη ζώνη
από μια περιοχή όπου κυκλοφορεί ή κυκλοφορούν ο ίδιος
ορότυπος ή οι ίδιοι ορότυποι ιού καταρροϊκού πυρετού των
προβάτων προς ένα τμήμα της ίδιας απαγορευμένης ζώνης
που οριοθετείται ως “περιοχή χαμηλότερου κινδύνου” μπο
ρούν να επιτραπούν μόνο εάν:

α) τα ζώα πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο
παράρτημα ΙΙΙ· ή

β) τα ζώα πληρούν οποιεσδήποτε άλλες κατάλληλες υγειο
νομικές εγγυήσεις με βάση θετικό αποτέλεσμα μιας αξιο
λόγησης κινδύνου των μέτρων κατά της εξάπλωσης του
ιού του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων και της
προστασίας από προσβολή από φορείς του ιού, που απαι
τούνται από την αρμόδια αρχή του τόπου καταγωγής και
εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή του τόπου προορι
σμού, πριν από τη μετακίνηση των εν λόγω ζώων· ή

γ) τα ζώα προορίζονται για άμεση σφαγή.»
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β) Οι παράγραφοι 3 και 4 αντικαθίστανται από το ακόλουθο
κείμενο:

«3. Το κράτος μέλος καταγωγής ενημερώνει αμέσως την
Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με τις υγειονομι
κές εγγυήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο
β) ή στην παράγραφο 2α στοιχείο β).

4. Για τα ζώα που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2
και 2α του παρόντος άρθρου, η ακόλουθη επιπλέον φράση
προστίθεται στα αντίστοιχα πιστοποιητικά υγειονομικού ελέγ
χου που προβλέπονται στις οδηγίες 64/432/ΕΟΚ,
91/68/ΕΟΚ και 92/65/ΕΟΚ ή που αναφέρονται στην από
φαση 93/444/ΕΟΚ:

“Ζώα σύμφωνα με ................ [άρθρο 7 παράγραφος 1, ή
άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο α), ή άρθρο 7 παράγραφος
2 στοιχείο β), ή άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο γ), ή άρθρο
7 παράγραφος 2α στοιχείο α) ή άρθρο 7 παράγραφος 2α
στοιχείο β), ή άρθρο 7 παράγραφος 2α στοιχείο γ), υποδεί
ξατε ανάλογα με την περίπτωση] του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1266/2007”».

2) Στο παράρτημα Ι, το σημείο 1.1.2.1 αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο:

«1.1.2.1. Παρακολούθηση με ζώα-δείκτες:

— Η παρακολούθηση με ζώα-δείκτες συνίσταται σε
ένα ενεργό ετήσιο πρόγραμμα δοκιμών σε ζώα-
δείκτες, με σκοπό την αξιολόγηση της κυκλοφο
ρίας του ιού του καταρροϊκού πυρετού των προ
βάτων εντός της απαγορευμένης ζώνης. Όπου
είναι εφικτό, τα ζώα-δείκτες πρέπει να είναι
βοοειδή. Αυτά θα πρέπει να βρίσκονται σε περιο
χές της απαγορευμένης ζώνης όπου, μετά από
ανάλυση κινδύνου που λαμβάνει υπόψη τις εντο
μολογικές και οικολογικές εκτιμήσεις, η παρουσία
του φορέα έχει επιβεβαιωθεί ή υφίστανται περι
βάλλοντα κατάλληλα για την αναπαραγωγή του
φορέα.

— Τα ζώα-δείκτες πρέπει να υποβάλλονται σε δοκι
μές τουλάχιστον μία φορά το μήνα κατά την
περίοδο δραστηριότητας του σχετικού φορέα,
εάν είναι γνωστή. Αν δεν υπάρχουν αυτά τα στοι
χεία, τα ζώα-δείκτες πρέπει να υποβάλλονται σε
δοκιμές τουλάχιστον μία φορά το μήνα καθ’ όλη
τη διάρκεια του έτους.

— Ο ελάχιστος αριθμός ζώων-δεικτών ανά γεωγρα
φική μονάδα αναφοράς, για την παρακολούθηση
και την επιτήρηση του καταρροϊκού πυρετού, πρέ

πει να είναι αντιπροσωπευτικός και επαρκής ώστε
να ανιχνεύεται μηνιαία επίπτωση (*) 2 %, με αξιο
πιστία 95 % σε κάθε γεωγραφική μονάδα αναφο
ράς.

— Οι εργαστηριακές δοκιμές πρέπει να είναι σχεδια
σμένες με τέτοιο τρόπο ώστε οι θετικές δοκιμές
διαλογής να ακολουθούνται από ειδικές ορολογι
κές/ιολογικές δοκιμές οροτύπων οι οποίες εστιά
ζονται στον ορότυπο ή στους οροτύπους του
καταρροϊκού πυρετού των προβάτων που απαιτού
νται για να επαληθευτεί η κυκλοφορία του συγκε
κριμένου οροτύπου σε κάθε κατάλληλη από επι
δημιολογική άποψη γεωγραφική περιοχή.

___________
(*) Εκτιμάται ότι 20 % είναι το σύνηθες ετήσιο

ποσοστό ορομετατροπής σε μια προσβληθείσα
ζώνη. Ωστόσο, στην Κοινότητα, η κυκλοφορία
του ιού πραγματοποιείται κυρίως σε μια
περίοδο περίπου έξι μηνών (από το τέλος
της άνοιξης έως τα μέσα του φθινοπώρου).
Ως εκ τούτου, 2 % είναι η συντηρητική εκτί
μηση του αναμενόμενου μηνιαίου ποσοστού
ορομετατροπής.»

3) Στο παράρτημα ΙΙΙ το τμήμα Α τροποποιείται ως εξής:

α) Το σημείο 5 στοιχείο β) αντικαθίσταται ως εξής:

«β) έχουν εμβολιαστεί με αδρανοποιημένο εμβόλιο πριν από
τουλάχιστον τον αριθμό ημερών που απαιτείται για την
έναρξη της περιόδου ανοσίας που ορίζεται στις προδια
γραφές του εμβολίου που έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του
προγράμματος εμβολιασμού και έχουν υποβληθεί σε
δοκιμασία ταυτοποίησης παράγοντα σύμφωνα με το
εγχειρίδιο του OIE για τα χερσαία ζώα, με αρνητικά
αποτελέσματα, η οποία διενεργήθηκε τουλάχιστον 14
ημέρες μετά την ημερομηνία έναρξης της περιόδου ανο
σίας που ορίζεται στις προδιαγραφές του εμβολίου που
έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του προγράμματος εμβολια
σμού. Εντούτοις, η εν λόγω δοκιμή ταυτοποίησης παρά
γοντα δεν είναι απαραίτητη για τις μετακινήσεις ζώων
από ένα τμήμα μιας απαγορευμένης ζώνης που οριοθε
τείται ως “περιοχή χαμηλότερου κινδύνου” σύμφωνα με
το άρθρο 7 παράγραφος 2α του παρόντος κανονισμού».

β) Το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Όσον αφορά τα έγκυα ζώα, αυτά θα πρέπει να συμμορφώ
νονται τουλάχιστον με μία από τις προϋποθέσεις που καθο
ρίζονται στα σημεία 5, 6 και 7 πριν από τη γονιμοποίηση ή
το ζευγάρωμα, ή θα πρέπει να συμμορφώνονται με την προϋ
πόθεση που καθορίζεται στο σημείο 3. Σε περίπτωση που
διενεργείται ορολογική δοκιμή, όπως καθορίζεται στο σημείο
3, η εν λόγω δοκιμή θα πρέπει να πραγματοποιείται όχι
νωρίτερα από επτά ημέρες πριν από την ημερομηνία της
μετακίνησης».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2009.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Μέλος της Επιτροπής

ELL 40/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.2.2009


