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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Ιουνίου 2002
για την τροποποίηση της απόφασης 95/538/ΕΚ για τον καθορισµό των ειδικών όρων εισαγωγής προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας καταγωγής Ιαπωνίας
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 2205]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2002/471/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 91/493/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου
1991, για τον καθορισµό υγειονοµικών όρων που διέπουν την παραγωγή για τη διάθεση στην αγορά αλιευτικών προϊόντων (1) όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/79/ΕΚ (2), και ιδίως
το άρθρο 11 παράγραφος 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Το παράρτηµα Α της απόφασης 95/538/ΕΚ της Επιτροπής,
της 6ης ∆εκεµβρίου 1995, για τον καθορισµό των ειδικών
όρων εισαγωγής προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
καταγωγής Ιαπωνίας (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
την απόφαση 2001/253/ΕΚ (4), καθορίζει το υπόδειγµα
υγειονοµικού πιστοποιητικού για προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας καταγωγής Ιαπωνίας τα οποία προορίζονται
για εξαγωγή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
Η απόφαση 2002/470/ΕΚ της Επιτροπής, της 20ής Ιουνίου
2002, για τον καθορισµό των ειδικών όρων για την εισαγωγή µεταποιηµένων ή κατεψυγµένων δίθυρων µαλακίων,
εχινοδέρµων, χιτωνοφόρων και θαλάσσιων γαστεροπόδων καταγωγής Ιαπωνίας (5), επιτρέπει τις εισαγωγές κατεψυγµένων
και µεταποιηµένων δίθυρων µαλακίων, εχινοδέρµων, χιτωνοφόρων και θαλάσσιων γαστεροπόδων από την Ιαπωνία. Ως εκ
τούτου, είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί η σχετική βεβαίωση
του υγειονοµικού πιστοποιητικού που θεσπίζεται µε την
απόφαση 95/538/ΕΚ µε τις σχετικές ενδείξεις όσον αφορά
τις απαιτήσεις για δίθυρα µαλάκια.

ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 15.
ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 31.
ΕΕ L 304 της 16.12.1995, σ. 52.
ΕΕ L 91 της 31.3.2001, σ. 81.
Βλέπε σελίδα 19 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.

(3)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής τροφικής αλυσίδας και υγείας των ζώων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η απόφαση 95/538/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
Το παράρτηµα Α αντικαθίσταται από το παράρτηµα της παρούσας
απόφασης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από τις 24 Ιουνίου 2002.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2002.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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