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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 15 februari 2007
om ändring av beslut 2002/300/EG när det gäller områden som inte ingår i förteckningen över
godkända zoner med avseende på Bonamia ostreae
[delgivet med nr K(2007) 419]
(Text av betydelse för EES)

(2007/104/EG)
ostreae men kan därför inte längre betraktas som fritt från
denna sjukdom.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(4)

Beslut 2002/300/EG bör därför ändras i enlighet med
detta.

med beaktande av rådets direktiv 91/67/EEG av den 28 januari
1991 om djurhälsovillkor för utsläppande på marknaden av
djur och produkter från vattenbruk (1), särskilt artikel 5.3, och

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med
yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan
och djurhälsa.

av följande skäl:

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

(1)

(2)

(3)

I bilagan till kommissionens beslut 2002/300/EG av den
18 april 2002 om upprättande av en förteckning över
godkända zoner med avseende på någon Bonamia ostreae
och/eller Marteilia refringens (2) fastställs vilka områden i
gemenskapen som anses fria från blötdjurssjukdomarna
Bonamia ostreae och/eller Marteilia refringens.
Förenade kungariket informerade kommissionen i en
skrivelse i juli 2006 att Bonamia ostreae påvisats i Loch
Sunart. Detta område har tidigare ansetts vara fritt från
Bonamia ostreae men kan därför inte längre betraktas som
fritt från denna sjukdom.
Irland informerade kommissionen i en skrivelse i november 2006 att Bonamia ostreae påvisats i Lough Swilly.
Detta område har tidigare ansetts vara fritt från Bonamia

(1) EGT L 46, 19.2.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).
(2) EGT L 103, 19.4.2002, s. 24. Beslutet senast ändrat genom beslut
2006/559/EG (EUT L 219, 10.8.2006, s. 28).

Artikel 1
Bilagan till beslut 2002/300/EG skall ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.
Artikel 2
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 15 februari 2007.
På kommissionens vägnar
Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen
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BILAGA
”BILAGA
ZONER SOM ÄR GODKÄNDA FÖR NÅGON AV ELLER BÅDA BLÖTDJURSSJUKDOMARNA BONAMIA
OSTREAE OCH MARTEILIA REFRINGENS
1.A. Zoner i Irland som är godkända med avseende på B. ostreae
— Irlands hela kust utom följande åtta områden:
— Cork Harbour.
— Galway Bay.
— Ballinakill Harbour.
— Clew Bay.
— Achill Sound.
— Loughmore, Blacksod Bay.
— Lough Foyle.
— Lough Swilly.
1.B. Zoner i Irland som är godkända med avseende på Marteilia refringens
— Irlands hela kust.
2.A. Zoner i Förenade kungariket, på Kanalöarna och Isle of man som är godkända med avseende på
B. ostreae
— Storbritanniens hela kust utom följande fem områden:
— Cornwalls sydkust från Lizard till Start Point.
— Området kring floden Solents mynning från Portland Bill till Selsey Bill.
— Området längs kusten i Essex från Shoeburyness till Landguard point.
— Området längs kusten i sydvästra Wales från Wooltack Point till St. Govan's Head, inklusive Milford Haven
och tidvattenområdet i östra och västra Cleddau.
— Vattenområdet i Loch Sunart öster om en linje som dragits i en sydsydostlig riktning från Maclean’s Noses
nordligaste punkt till Auliston Point.
— Nordirlands hela kust utom följande område:
— Lough Foyle.
— Guernseys och Herms hela kust.
— Jerseys zon: Zonen utgörs av tidvattenzonen och området närmast kusten mellan Jerseys medelhögvattenstånd
och en tänkt linje dragen tre nautiska mil från Jerseys medellågvattenstånd. Zonen är belägen i bukten mellan
Normandie och Bretagne, på södra sidan av Engelska kanalen.
— Isle of Mans hela kust.
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2.B. Zoner i Förenade kungariket, på Kanalöarna och Isle of man som är godkända med avseende på
M. refringens
— Storbritanniens hela kust.
— Nordirlands hela kust.
— Guernseys och Herms hela kust.
— Jerseys zon: Zonen utgörs av tidvattenzonen och området närmast kusten mellan Jerseys medelhögvattenstånd
och en tänkt linje dragen tre nautiska mil från Jerseys medellågvattenstånd. Zonen är belägen i bukten mellan
Normandie och Bretagne, på södra sidan av Engelska kanalen.
— Isle of Mans hela kust.
3.

Zoner i Danmark som är godkända med avseende på B. ostreae och M. refringens
— Limfjorden från Thyborøn i väster till Hals i öster.”
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