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Politica UE cu privire la PPA 

 
 

Dacă nu ai cunoștințe de bază despre boala în 

cauză, nu există legislație care să soluționeze 

problemele în timpul unei situații de criză.  



Uniunea 
Europeană: 
 

28 state 
membre 

 
500 milioane 

de 
consumatori 

Viziunea Bruxellului 



Ideea fundamentală 

- Piață liberă- 
 

- Frontiere 
deschise - 



Legislația trebuie să respecte filosofia 

pieței libere 

- Piață liberă- 
 

- Frontiere 
deschise - 



Nu există restricții 

PROBLEMA 

PPA 

O „problemă“ trebuie să fie gestionată astfel 

încât piața liberă (comerțul) să funcționeze fără 

întrerupere în afara zonei problematice 
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Instrumentele UE pentru controlul PPA 
 

Legislația 
• Planuri pentru situații de urgență 
• Laboratorul de referință al UE pentru PPA 
• Programul de eradicare cofinanțat al UE 
• Misiunile UE pentru situații veterinare de urgență - CVET 
• Instruire mai bună pentru alimente mai sigure - BTSF 
• Consiliere științifică - EFSA 
• Proiecte de cercetare ale UE - RTD 
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Principalele strategii ale UE pentru 
controlul și eradicarea PPA 

 
• Identificare și înregistrare 
• Supraveghere 
• Controlul mișcării animalelor 
• Zonare și regionalizare 
• Politica de depopulare totală 
• Curățare și dezinfectare 
• Bio-securitatea fermelor 



Legislația cu privire la PPA 

  2002/60/EC 2014/709/EC 2003/422/EC 
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Legislația UE cu privire la PPA 

 Directiva Consiliului 2002/60/CE: care 
stipulează prevederi specifice privind combaterea 
PPA (inclusiv cu privire la planurile pentru situațiile 
de urgență) 

 Decizia Comisiei 2003/422/CE: diagnosticul 
manual al PPA 

 Decizia Comisiei 2014/709/CE: cu privire la 
măsurile de protecție a sănătății animalelor 
împotriva PPA în anumite state membre 

 



Focar de PPA 

X 
3 km 

10 km 

Directiva Consiliului 2002/60/CE 
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Directiva Consiliului 2002/60/CE 

• Informare privind apariția bolii 

• Măsurile ce urmează să se stabilească  
când: 
 se suspectează prezența PPA la o fermă 

 prezența PPA se confirmă 

• Investigație epidemiologică 

• Măsuri pe teritoriul fermelor care au avut 
contact 

• Crearea zonelor de protecție și 
supraveghere (3 – 10 Km), aplicarea 
măsurilor 

 



Măsurile întreprinse în fermele afectate 

• Toți porcii din fermă trebuie să fie sacrificați și distruși 

• Trebuie luat un număr suficient de probe 

• Curățarea și dezinfectarea fermei 

• Se va iniția investigația epidemiologică 

• Se va face tipizarea virusului 

• Se va determina locația cărnii de porc de la fermă 



Măsurile întreprinse în zona de protecție (3 km) 

• Se va face recensământul tuturor fermelor 

• Examinarea clinică a TUTUROR fermelor în timp de 7 zile 

• Interzicerea transportării porcilor cel puțin timp de 30 zile după C&D 

• Nici un animal domestic nu va intra sau ieși de pe teritoriul fermei 

• Toți porcii morți sau bolnavi trebuie să fie testați pentru PPS 

• Examinarea clinică și de laborator a tuturor fermelor se va face 

  peste 30 zile după C&D 

 

(cu excepția porcilor care urmează a fi transportați la abator) 



Măsuri întreprinse în zona de supraveghere (10 km) 

• Recensământul tuturor fermelor 

• Interzicerea transportării porcilor timp de cel puțin 21 zile după C&D 

• Nici un animal domestic nu va intra sau ieși de pe teritoriul fermei 

• Toți porcii morți sau bolnavi trebuie să fie testați pentru CSF 

• Examinarea clinică și, dacă e necesar, de laborator a tuturor fermelor se va face 

  peste 20 zile după C&D 

 

(cu excepția porcilor care urmează a fi transportați la abator) 
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Directiva Consiliului 2002/60/CE 

• Curățarea, dezinfectarea și tratamentul cu 
insecticide 

• Repopularea fermelor de porci după 
focarele de boală 

• Măsurile pentru cazurile suspecte sau 
confirmate de pestă porcină africană într-
un abator sau un mijloc de transport 
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Directiva Consiliului 2002/60/CE 

• Măsurile pentru cazurile suspectate sau 
confirmate de pestă porcină africană la 
porcii sălbăticiți și planurile de eradicare 
• Crearea unui grup de experți cu participarea veterinarilor, 

vânătorilor, biologilor specializați in animale sălbatice și 
epidemiologi și, printre altele, determinarea zonei afectate 

• Supravegherea oficială a fermelor de porci în zona afectată 
definită 

• Supravegherea tuturor porcilor sălbătici (împușcați sau 
găsiți morți) din zona afectată definită 

• Culturile virusului PPA vor fi supuse tuturor procedurilor de 
laborator indicate în manualul de diagnostic 

• Cooperarea între SM 
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Directiva Consiliului 2002/60/CE 

• Măsuri de prevenire a răspândirii virusului 
de PPA prin intermediul vectorilor 

• Procedurile de diagnosticare și cerințele 
pentru bio-securitate 

• Mecanismele de control ale UE 

• Planurile pentru situații de urgență 

• Centre de combatere a bolilor și grupuri de 
experți 
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Dec. Com. 2003/422/CE – Manual diagnostic 

Manual diagnostic pentru PPA 

Descrie procedura de diagnostică unică, 
metodele de prelevare a probelor și criteriile 
de evaluare a rezultatelor testelor de 
laborator:  

• Cum se recunoaște PPA și principiile de diagnostic 
diferențiat 

• Principalele criterii pentru recunoașterea unei ferme 
suspectate 

• Procedurile de verificare și recoltare a probelor, colectarea și 
transportarea probelor 

• Testele virusologice și evaluarea rezultatelor 

• Testele serologice și evaluarea rezultatelor 

• Cerințele de siguranță pentru laboratoare 
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Decizia Comisiei 2014/709/CE 

4 zone după gradul de risc: 

• risc mai mare (boală endemică la porcii și mistreții 
sălbatici din Sardinia)  

• zonele infectate din Statele Baltice și Polonia unde 
boala este prezentă la mistreții sălbatici și porcii 
domestici 

• zonele infectate din Statele Baltice și Polonia unde 
boala este prezentă doar la mistreții sălbatici 

• zona tampon adiacentă zonelor infectate din Statele 
Baltice și Polonia, pentru a preveni răspândirea în 
continuare a bolii 



DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI 

 

din 9 octombrie 2014 

 

privind măsurile zoosanitare de combatere a 

pestei porcine africane în anumite state membre 

și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 

2014/178/UE 

 

(2014/709/UE)  
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Decizia Comisiei 2014/709/CE 

Aplicarea restricțiilor depinde de nivelul 
riscului:  

• restricții foarte stricte în zonele 3 și 4 

• restricții generale pentru porci vii, spermă și carnea de 
porc din zonele infectate din Zona 2, cu derogări 
sustenabile și sigure, dacă se aplică măsuri de atenuare a 
riscului (testare, bio-securitate)  

• restricții mai mici aplicate doar animalelor vii, împreună 
cu efectuarea supravegherii în zona tampon 



    

Stat membru 
(nu există PPA) 

Zona 
tampon 

(Partea I) 

Zona 
infectată 
(Partea II) 

Mistreți 
sălbatici vii 

Carne și produse 
proaspete de 
mistreț sălbatic 

Produse secundare 
animaliere 

Porci vii 

Spermă, ovule, 
embrioni 

Permis 
Interzis 
Derogare 

Alte SM ale UE, 
Țări terțe 

Decizia de punere în aplicare a Comisiei 

2014/709/EU 

Carne și produse 
proaspete de porc 

Alte SM ale UE, 
Țări terțe 
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Strategia PPA pentru Estul UE (document de 

lucru SANTE/7113/2015)  
 

• Obiectivul este de a oferi îndrumare SM la 
combaterea PPA atunci când boala este 
suspectată sau confirmată în porcii sălbatici 

• Supravegherea și controlul PPA la porcii 
sălbatici 

• Măsuri de prevenire pentru fermele de 
porci 
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