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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Απριλίου 2002
περί καταρτίσεως του καταλόγου των εγκεκριµένων ζωνών ως προς Bonamia ostreae ή/και Marteilia
refringens
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 1426]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2002/300/ΕΚ)
προϊόντων (6), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό
(ΕΟΚ) αριθ. 1174/86 (7), ορίζει ότι η κτηνιατρική νοµοθεσία εφαρµόζεται στις ανωτέρω νήσους υπό τους ίδιους
όρους όπως στο Ηνωµένο Βασίλειο για όσα προϊόντα εισάγονται στις νήσους ή εξάγονται από αυτές προς την Κοινότητα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 91/67/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου
1991, σχετικά µε τους όρους υγειονοµικού ελέγχου που διέπουν
τη διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 98/45/ΕΚ (2), και
ιδίως το άρθρο 5,

(5)

Τα προγράµµατα όσον αφορά τη βοναµίωση και µαρτειλίωση, τα οποία υποβλήθηκαν από το Ηνωµένο Βασίλειο,
εγκρίθηκαν µε τις αποφάσεις της Επιτροπής 92/528/ΕΟΚ (8)
(Μεγάλη Βρετανία και Βόρειος Ιρλανδία), 93/57/ΕΟΚ (9)
(Jersey), 93/58/ΕΟΚ (10) (Guernsey) και 93/59/ΕΟΚ (11)
(νήσος του Man) αντιστοίχως.

(6)

Η Ιρλανδία υπέβαλε τα ενδεδειγµένα δικαιολογητικά που
απαιτούνται για την απόκτηση καθεστώτος εγκεκριµένης
ζώνης ως προς τη B. ostreae και τη M. refringens για
ορισµένες περιοχές της Ιρλανδίας, καθώς και τους εθνικούς
κανόνες µε τους οποίους διασφαλίζεται συµµόρφωση προς
τις απαιτήσεις για τη διατήρηση του καθεστώτος εγκεκριµένης ζώνης.

(7)

Το Ηνωµένο Βασίλειο υπέβαλε τα ενδεδειγµένα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόκτηση καθεστώτος εγκεκριµένης ζώνης ως προς τη B. ostreae και τη M. refringens
για ορισµένες περιοχές, καθώς και τους αντίστοιχους εθνικούς κανόνες µε τους οποίους διασφαλίζεται συµµόρφωση
προς τις απαιτήσεις για τη διατήρηση του καθεστώτος εγκεκριµένης ζώνης.

(8)

Από την τεκµηρίωση που έστειλαν η Ιρλανδία και το
Ηνωµένο Βασίλειο για τις οικείες ζώνες φαίνεται ότι οι
τελευταίες πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 5 της οδηγίας 91/67/ΕΟΚ. Ως εκ τούτου είναι ικανές να υπαχθούν σε
καθεστώς εγκεκριµένων ζωνών.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Προκειµένου να αποκτήσουν για µία ή περισσότερες από τις
νόσους βοναµίωση και µαρτειλίωση οι οποίες προσβάλλουν
τα µαλάκια — αν προκληθούν από τους παθογόνους παράγοντες Bonamia ostreae (B. ostreae) και Marteilia refringens (M. refringens) — καθεστώς εγκεκριµένης ζώνης, τα
κράτη µέλη υποχρεούνται να υποβάλλουν τα ενδεδειγµένα
δικαιολογητικά και τους εθνικούς κανόνες µε τους οποίους
διασφαλίζεται συµµόρφωση προς τις προϋποθέσεις που διατυπώνονται στην οδηγία 91/67/ΕΟΚ.

(1)

(2)

Με την απόφαση 93/55/ΕΟΚ της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 93/169/ΕΟΚ (4), τροποποιούνται οι εγγυήσεις ως προς την εισαγωγή µαλακίων στις
περιοχές για τις οποίες έχει εγκριθεί πρόγραµµα σχετικά µε
τη B. ostreae και τη M. refringens.

(3)

Με την απόφαση 93/56/ΕΟΚ της Επιτροπής (5) εγκρίθηκε το
πρόγραµµα όσον αφορά τη βοναµίωση και µαρτειλίωση
στην Ιρλανδία.
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 706/73 του Συµβουλίου, της
12ης Μαρτίου 1973, περί της κοινοτικής ρυθµίσεως που
εφαρµόζεται στις αγγλονορµανδικές νήσους και στη νήσο
του Man σχετικά µε τις συναλλαγές γεωργικών
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Χάριν σαφήνειας και απλότητας, είναι σκόπιµο να συνταχθεί
ενιαίος κατάλογος όλων των εγκεκριµένων ζωνών ως προς
τη βοναµίωση και τη µαρτειλίωση, να καταργηθούν δε οι
αποφάσεις µε τις οποίες εγκρίθηκαν προγράµµατα που
εφαρµόζονταν προηγουµένως στις ζώνες οι οποίες έπειτα
απέκτησαν καθεστώς εγκεκριµένης ζώνης.
Θα πρέπει κατά συνέπεια να καταργηθούν οι αποφάσεις
92/528/ΕΟΚ, 93/56/ΕΟΚ, 93/57/ΕΟΚ, 93/58/ΕΟΚ και
93/59/ΕΟΚ, και να αντικατασταθούν από την παρούσα απόφαση.
Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

L 103/25
Άρθρο 2

Με το παρόν καταργούνται οι αποφάσεις 92/528/ΕΟΚ, 93/56/
ΕΟΚ, 93/57/ΕΟΚ, 93/58/ΕΟΚ και 93/59/ΕΟΚ.
Οι παραποµπές στις καταργούµενες αποφάσεις θεωρούνται ως
παραποµπές στην παρούσα απόφαση.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 18 Απριλίου 2002.

Άρθρο 1

Για την Επιτροπή

Στο παράρτηµα παρατίθενται οι ζώνες που έχουν αναγνωρισθεί ως
εγκεκριµένες ζώνες σχετικά µε τη B. ostreae και τη M. refringens.

David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΜΙΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΟΣΟΥΣ B. OSTREAE ΚΑΙ M. REFRINGENS
ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑ ΜΑΛΑΚΙΑ
1.A. Ζώνες στην Ιρλανδία εγκεκριµένες ως προς τη B. ostreae
— Ολόκληρα τα παράλια της Ιρλανδίας, µε εξαίρεση τις ακόλουθες τέσσερις περιοχές:
— Cork Harbour,
— Galway Bay,
— Ballinakill Harbour,
— Clew Bay.
1.B. Ζώνες στην Ιρλανδία εγκεκριµένες ως προς τη M. refringens
— Ολόκληρα τα παράλια της Ιρλανδίας.
2.A. Ζώνες στο Ηνωµένο Βασίλειο, στις αγγλονορµανδικές νήσους και στη νήσο του Man εγκεκριµένες ως προς τη
B. ostreae
— Ολόκληρα τα παράλια του Ηνωµένου Βασιλείου, µε εξαίρεση τις ακόλουθες περιοχές:
— νότια ακτή της Κορνουάλης από το Lizard έως το Start Point,
— περιοχή γύρω από τις εκβολές του Solent, από το Portland Bill έως το Selsey Bill,
— περιοχή κατά µήκος της ακτής από το Shoeburyness έως το σηµείο Landguard στο Essex.
— Ολόκληρα τα παράλια της Βόρειας Ιρλανδίας.
— Ολόκληρα τα παράλια της Guernsey και Herm.
— Ζώνη των διαµερισµάτων της Jersey: η ζώνη συνίσταται από την παλιρροιακή και άµεση περιοχή της ακτής µεταξύ της
µέσης ανώτερης σήµανσης της στάθµης της θάλασσας επί της νήσου Jersey και νοητής γραµµής σε απόσταση τριών
ναυτικών µιλίων από τη µέση κατώτερη σήµανση της στάθµης της θάλασσας της νήσου Jersey. Η ζώνη ευρίσκεται στον
Νορµανδοβρετανικό κόλπο, στη νότια πλευρά του πορθµού του Καλαί.
— Ολόκληρα τα παράλια της νήσου του Man.
2.B. Ζώνες στο Ηνωµένο Βασίλειο, στις αγγλονορµανδικές νήσους και στη νήσο του Man εγκεκριµένες ως προς τη
M. refringens
—
—
—
—

Ολόκληρα τα παράλια της Μεγάλης Βρετανίας.
Ολόκληρα τα παράλια της Βόρειας Ιρλανδίας.
Ολόκληρα τα παράλια της Guernsey και Herm.
Ζώνη των διαµερισµάτων της Jersey: η ζώνη συνίσταται από την παλιρροιακή και άµεση περιοχή της ακτής µεταξύ της
µέσης ανώτερης σήµανσης της στάθµης της θάλασσας επί της νήσου Jersey και νοητής γραµµής σε απόσταση τριών
ναυτικών µιλίων από τη µέση κατώτερη σήµανση της στάθµης της θάλασσας της νήσου Jersey. Η ζώνη ευρίσκεται στον
Νορµανδοβρετανικό κόλπο, στη νότια πλευρά του πορθµού του Καλαί.
— Ολόκληρα τα παράλια της νήσου του Man.
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