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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 482/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Μαΐου 2013
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010 για τον καθορισμό καταλόγων τρίτων χωρών,
περιοχών ή τμημάτων τους από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορισμένων
ζώων και νωπού κρέατος, καθώς και των απαιτήσεων κτηνιατρικής πιστοποίησης
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

κτηνιατρικές ζώνες ελέγχου νόσων 6 και 4α του εδάφους
της εν λόγω τρίτης χώρας δεν μπορεί να θεωρηθεί αμελητέ
ος.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
(5)

Από την επιτήρηση διαπιστώθηκε η παρουσία του ιού του
αφθώδους πυρετού σε αίγες και σε άγρια θηράματα στη
ζώνη εντατικής επιτήρησης στην κτηνιατρική ζώνη ελέγχου
νόσων 6. Από την εν λόγω ζώνη εντατικής επιτήρησης δεν
επιτρέπεται να εξάγεται νωπό κρέας στην Ένωση. Ωστόσο, η
γειτνίαση της περιοχής αυτής με το εγκεκριμένο τμήμα της
κτηνιατρικής ζώνης ελέγχου νόσων 6 από το οποίο επιτρέ
πονται οι εν λόγω εξαγωγές συνιστά κίνδυνο.

(6)

Η κτηνιατρική ζώνη ελέγχου νόσων 4α συνορεύει με άλλες
περιοχές της Μποτσουάνας από τις οποίες δεν επιτρέπονται
οι εισαγωγές νωπού κρέατος στην Ένωση. Από τον έλεγχο
της Επιτροπής διαπιστώθηκαν ανεπάρκειες όσον αφορά την
επιτήρηση της υγείας των ζώων στην κτηνιατρική ζώνη ελέγ
χου νόσων 4α. Επιπλέον, διαπιστώθηκαν ορισμένες ανεπάρ
κειες σε ό,τι αφορά την οριοθέτηση της ζώνης αυτής σε
σχέση με τις περιοχές από τις οποίες δεν επιτρέπονται οι
εισαγωγές νωπού κρέατος στην Ένωση. Οι ανεπάρκειες αυτές
εγκυμονούν έναν μη αμελητέο κίνδυνο όσον αφορά τον
αφθώδη πυρετό.

(7)

Από τον έλεγχο της Επιτροπής προέκυψε επίσης ότι το
σύστημα εξακρίβωσης της αποτελεσματικότητας των επίση
μων ελέγχων είναι άρτια οργανωμένο στο υπόλοιπο τμήμα
του εδάφους της Μποτσουάνας και έχει βελτιωθεί σε
σύγκριση με την κατάσταση που είχε διαπιστωθεί κατά τον
προηγούμενο έλεγχο το 2011.

(8)

Ωστόσο, λόγω του κινδύνου εισαγωγής αφθώδους πυρετού
μέσω της εισαγωγής νωπού κρέατος που προέρχεται από
είδη ευπαθή στην εν λόγω ασθένεια από τις κτηνιατρικές
ζώνες ελέγχου νόσων 6 και 4α της Μποτσουάνας στην
Ένωση, η άδεια εξαγωγής νωπού κρέατος από τις εν λόγω
κτηνιατρικές ζώνες ελέγχου νόσων στην Ένωση θα πρέπει να
ανασταλεί.

(9)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 206/2010 θα πρέπει να
τροποποιηθεί ανάλογα.

(10)

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,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου, της
16ης Δεκεμβρίου 2002, για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου
που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή
προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη
κατανάλωση (1), και ιδίως την εισαγωγική φράση του άρθρου 8,
το άρθρο 8 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 8 παρά
γραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 206/2010 της Επιτροπής (2) καθο
ρίζει τις απαιτήσεις κτηνιατρικής πιστοποίησης για την εισα
γωγή ορισμένων αποστολών ζώντων ζώων ή νωπού κρέατος
στην Ένωση. Καθορίζει επίσης τους καταλόγους τρίτων
χωρών, περιοχών ή τμημάτων τους από τα οποία οι εν
λόγω αποστολές μπορούν να εισέλθουν στην Ένωση.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 206/2010 ορίζει ότι οι αποστολές
νωπού κρέατος το οποίο προορίζεται για ανθρώπινη κατα
νάλωση εισάγονται στην Ένωση μόνο αν προέρχονται από
τρίτες χώρες, περιοχές ή τμήματά τους που απαριθμούνται
στο μέρος 1 του παραρτήματος II του ίδιου κανονισμού για
τις οποίες υπάρχει υπόδειγμα κτηνιατρικού πιστοποιητικού
που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη αποστολή και αναφέρεται
στο εν λόγω μέρος.

(3)

Στο μέρος 1 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
206/2010 απαριθμούνται τέσσερα τμήματα του εδάφους
της Μποτσουάνας ως περιοχές από τις οποίες επιτρέπονται
οι εισαγωγές ορισμένων ειδών νωπού κρέατος στην Ένωση.
Οι εν λόγω περιοχές αποτελούνται από διάφορες κτηνιατρι
κές ζώνες ελέγχου νόσων.

(4)

Τον Μάρτιο του 2013 η Επιτροπή διενήργησε έλεγχο στην
Μποτσουάνα για να αξιολογήσει το ισχύον σύστημα ελέγχου
της υγείας των ζώων, ιδίως όσον αφορά τους ελέγχους για
τον αφθώδη πυρετό. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο
κίνδυνος εισαγωγής του ιού του αφθώδους πυρετού στις

(1 )

ΕΕ L 18 της 23.1.2003, σ. 11.
(2) ΕΕ L 73 της 20.3.2010, σ. 1.
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στο μέρος 1 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010, η καταχώριση για την Μποτσουάνα
αντικαθίσταται από την ακόλουθη καταχώριση:
«BW – Μποτσουάνα

BW-0

Ολόκληρη η χώρα

EQU, EQW

BW-1

Οι κτηνιατρικές ζώνες ελέγχου νόσων 3γ, 4β, 5, 8,
9 και 18

BOV, OVI,
RUF, RUW

F

1

BW-2

Οι κτηνιατρικές ζώνες ελέγχου νόσων 10, 11, 13
και 14

BOV, OVI,
RUF, RUW

F

1

BW-3

Η κτηνιατρική ζώνη ελέγχου νόσων 12

BOV, OVI,
RUF, RUW

F

1

20 Οκτωβρίου
2008

20 Ιανουαρίου
2009

BW-4

Η κτηνιατρική ζώνη ελέγχου νόσων 4α, εκτός της
περιοχής ασφαλείας εντατικής επιτήρησης 10 km
κατά μήκος των ορίων με τη ζώνη εμβολιασμού
κατά του αφθώδους πυρετού και με τις περιοχές
διαχείρισης της άγριας πανίδας

ΒΟV

F

1

28 Μαΐου 2013

18 Φεβρουαρίου
2011

BW-5

Η κτηνιατρική ζώνη ελέγχου νόσων 6, εκτός της
ζώνης εντατικής επιτήρησης στη ζώνη 6 μεταξύ
των συνόρων με τη Ζιμπάμπουε και του αυτοκι
νητοδρόμου Α1

BOV, OVI,
RUF, RUW

F

1

28 Μαΐου 2013

26 Ιουνίου 2012»

11 Μαΐου 2011

26 Ιουνίου 2012
7 Μαρτίου 2002

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2013.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO

