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(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 30ής Απριλίου 2008

για την εφαρμογή της οδηγίας 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη δημιουργία ενημερωτικής
σελίδας στο Διαδίκτυο με πληροφορίες για τις επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας

και τις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις μεταποίησης των προϊόντων αυτών

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 1656]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/392/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου
2006, σχετικά με τις απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου για τα
ζώα υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα τους και σχετικά με την
πρόληψη και την καταπολέμηση ορισμένων ασθενειών των υδρόβιων
ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 59 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η οδηγία 2006/88/ΕΚ καθορίζει τις υγειονομικές απαιτήσεις
που πρέπει να τηρούνται για τη διάθεση στην αγορά, την
εισαγωγή και τη διαμετακόμιση ζώων υδατοκαλλιέργειας και
των προϊόντων τους, καθώς και τα ελάχιστα προληπτικά
μέτρα που αποσκοπούν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης
και της ετοιμότητας των αρμόδιων αρχών, των υπευθύνων
των επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας
και άλλων που σχετίζονται με τον εν λόγω κλάδο, όσον
αφορά τις ασθένειες των ζώων υδατοκαλλιέργειας.

(2) Για να βελτιωθεί η πρόληψη της εμφάνισης και διάδοσης των
ασθενειών που απαριθμούνται στο παράρτημα IV της οδη-
γίας 2006/88/ΕΚ, πρέπει να διατίθενται ηλεκτρονικά από τα
κράτη μέλη οι πληροφορίες που αφορούν τις επιχειρήσεις

παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και τις εγκεκριμέ-
νες εγκαταστάσεις μεταποίησης, ιδίως για τα εκτρεφόμενα
είδη και το υγειονομικό καθεστώς τους.

(3) Τα στοιχεία αυτά διατίθενται σήμερα στο κοινό μέσω των
μητρώων που τηρούν τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 6
της οδηγίας 2006/88/ΕΚ.

(4) Για να διευκολυνθεί η διαλειτουργικότητα των πληροφορι-
κών συστημάτων και η χρήση ηλεκτρονικών διαδικασιών
μεταξύ των κρατών μελών και για να εξασφαλιστεί η διαφά-
νεια και η καλύτερη κατανόηση, είναι σημαντικό οι πληρο-
φορίες για τις επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων υδατοκαλ-
λιέργειας και τις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις μεταποίησης να
παρουσιάζονται κατά τρόπο ομοιόμορφο σε όλη την Κοινό-
τητα. Η πλέον εφικτή, από τεχνικής πλευράς, λύση είναι η
δημιουργία μιας σελίδας στο Διαδίκτυο, διότι εξασφαλίζει
εύκολη πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες και δεν απαιτεί
πολλούς πόρους. Πρέπει συνεπώς να καταρτιστεί ένα υπό-
δειγμα μιας τέτοιας σελίδας στο Διαδίκτυο.

(5) Το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2006/88/ΕΚ καθορίζει τις
πληροφορίες που πρέπει να καταχωρίζονται στο μητρώο
των επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας
και των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων μεταποίησης. Δεδομέ-
νου ότι σκοπός της σελίδας στο Διαδίκτυο είναι να διευκο-
λυνθεί η διαλειτουργικότητα των σχετικών πληροφοριών που
καταγράφονται στα μητρώα των επιχειρήσεων παραγωγής
προϊόντων υδατοκαλλιέργειας που τηρούν τα κράτη μέλη,
η ιστοσελίδα δεν χρειάζεται να περιλαμβάνει όλες αυτές
τις πληροφορίες. Πρέπει, ωστόσο, να περιέχει όλες τις πλη-
ροφορίες που χρειάζονται για να εξακριβώνονται τυχόν
περιορισμοί στο εμπόριο λόγω των διαφορετικών υγειονομι-
κών καθεστώτων.
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(6) Η οδηγία 2006/88/ΕΚ προβλέπει ότι, κατά παρέκκλιση από
την απαίτηση για την έκδοση άδειας που θεσπίζει η οδηγία,
τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν μόνον την καταχώριση
από την αρμόδια αρχή εγκαταστάσεων που δεν είναι επιχει-
ρήσεις παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας αλλά στις
οποίες διατηρούνται υδρόβια ζώα που δεν προορίζονται για
διάθεση στην αγορά, των εγκαταστάσεων ψυχαγωγικής
αλιείας και των επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων υδατο-
καλλιέργειας που προμηθεύουν τους καταναλωτές σε τοπικό
επίπεδο.

(7) Ο κίνδυνος της διάδοσης ασθενειών των υδρόβιων ζώων που
ενέχει η λειτουργία εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων ψυχαγω-
γικής αλιείας και επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων υδα-
τοκαλλιέργειας οι οποίες, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4
παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/88/ΕΚ, απλώς καταχωρί-
ζονται από την αρμόδια αρχή, διαφέρει ανάλογα με τη φύση,
τα χαρακτηριστικά και τη θέση αυτών των επιχειρήσεων.
Συνεπώς, τα κράτη μέλη πρέπει να αποφασίσουν σε ποιο
βαθμό θα συμπεριλάβουν στη σελίδα που θα δημιουργηθεί
στο Διαδίκτυο πληροφορίες για τις εν λόγω εγκαταστάσεις,
εγκαταστάσεις ψυχαγωγικής αλιείας και επιχειρήσεις παρα-
γωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας.

(8) Δεδομένου ότι θα πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη επαρκές
χρονικό περιθώριο για να μπορέσουν να συμπληρώσουν την
ιστοσελίδα με τις σχετικές πληροφορίες για τις επιχειρήσεις
παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και τις εγκεκριμέ-
νες επιχειρήσεις μεταποίησης, πρέπει να καθοριστεί ότι οι
πληροφορίες αυτές θα είναι διαθέσιμες έως τις 31 Ιουλίου
2009 το αργότερο.

(9) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τρο-
φική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζονται οι κανόνες για τη
δημιουργία ενημερωτικής σελίδας στο Διαδίκτυο κατά τρόπον
ώστε να καταστούν διαθέσιμες ηλεκτρονικά πληροφορίες για τις
επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και τις εγκε-
κριμένες εγκαταστάσεις μεταποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 59 της
οδηγίας 2006/88/ΕΚ.

2. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται mutatis mutandis στις
εγκαταστάσεις, τις εγκαταστάσεις ψυχαγωγικής αλιείας και τις επι-
χειρήσεις παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας οι οποίες, κατά
παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας
2006/88/ΕΚ, καταχωρίζονται από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με
το άρθρο 4 παράγραφος 4 της οδηγίας υπό την επιφύλαξη του
άρθρου 2 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Ενημερωτική σελίδα στο Διαδίκτυο

1. Τα κράτη μέλη δημιουργούν μια ενημερωτική σελίδα στο
Διαδίκτυο («η ενημερωτική σελίδα στο Διαδίκτυο») για την κοινο-

ποίηση πληροφοριών σχετικά με εκμεταλλεύσεις ή περιοχές καλ-
λιέργειας μαλακίων που ανήκουν σε επιχειρήσεις παραγωγής προϊό-
ντων υδατοκαλλιέργειας και σχετικά με εγκεκριμένες εγκαταστάσεις
μεταποίησης που έχουν λάβει άδεια δυνάμει του άρθρου 4 της
οδηγίας 2006/88/ΕΚ.

Τα κράτη μέλη αποφασίζουν, για κάθε περίπτωση χωριστά, ποιες
από τις εγκαταστάσεις, τις εγκαταστάσεις ψυχαγωγικής αλιείας και
τις επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας που ανα-
φέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 πρέπει να παρατίθεννται στην
ενημερωτική σελίδα στο Διαδίκτυο, λαμβάνοντας υπόψη τον κίν-
δυνο διάδοσης ασθενειών των υδρόβιων ζώων ως αποτέλεσμα της
λειτουργίας αυτών των εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων, ανάλογα
με τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη θέση τους.

2. Η ενημερωτική σελίδα στο Διαδίκτυο διαμορφώνεται από τα
κράτη μέλη σύμφωνα με τα υποδείγματα των κατωτέρω παραρτη-
μάτων:

α) παράρτημα Ι για τις επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων υδατο-
καλλιέργειας και συγκεκριμένα ψαριών·

β) παράρτημα ΙΙ για τις επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων υδατο-
καλλιέργειας και συγκεκριμένα μαλακίων·

γ) παράρτημα ΙΙΙ για τις επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων υδατο-
καλλιέργειας και συγκεκριμένα καρκινοειδών·

δ) παράρτημα IV για τις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις μεταποίησης
και, συγκεκριμένα, θανάτωσης ζώων υδατοκαλλιέργειας για σκο-
πούς ελέγχου των ασθενειών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4
παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/88/ΕΚ.

3. Τα κράτη μέλη επικαιροποιούν την ενημερωτική σελίδα στο
Διαδίκτυο κατά τρόπον ώστε να ανταποκρίνεται στις πληροφορίες
που περιλαμβάνονται στο μητρώο που τηρείται δυνάμει του άρθρου
6 της οδηγίας 2006/88/ΕΚ.

Οι αλλαγές στο υγειονομικό καθεστώς εισάγονται στην ενημερωτική
σελίδα στο Διαδίκτυο αμέσως μόλις αλλάξει το καταγεγραμμένο
υγειονομικό καθεστώς.

4. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τη διεύθυνση της
ενημερωτικής σελίδας στο Διαδίκτυο.

Άρθρο 3

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την 1η Αυγούστου
2008.

Ωστόσο, η ενημερωτική σελίδα στο Διαδίκτυο πρέπει να έχει συ-
μπληρωθεί με τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 2
παράγραφος 2 και στα παραρτήματα Ι έως IV έως τις 31 Ιουλίου
2009 το αργότερο.
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Άρθρο 4

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2008.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ
ΨΑΡΙΩΝ

[ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ α)]

Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 59 της οδηγίας 2006/88/ΕΚ

Πληροφορίες Εκμετάλλευση 1 Εκμετάλλευση 2

1. Επιχείρηση παραγωγής προϊόντων
υδατοκαλλιέργειας

1.1.1. Επωνυμία της εκμετάλλευσης προϊόντων υδατο-
καλλιέργειας

1.1.2. Διεύθυνση ή τοποθεσία της εκμετάλλευσης

1.2.1. Επωνυμία της εκμετάλλευσης προϊόντων υδατο-
καλλιέργειας

1.2.2. Διεύθυνση ή τοποθεσία της εκμετάλλευσης

2. Αριθμός καταχώρισης

(για κάθε εκμετάλλευση)

2.1. 2.2.

3. Γεωγραφική θέση και σύστημα συντε-
ταγμένων

(για κάθε εκμετάλλευση)

3.1. 3.2.

4. Εκτρεφόμενο είδος (1)

(για κάθε εκμετάλλευση και σε σχέση
με την ευπάθειά της σε ορισμένες
νόσους)

4.1.1. Λοιμώδης αιμορραγική σηψαιμία

 ΟΧΙ, δεν υπάρχει ευπαθές είδος ή είδος-
φορέας

 ΝΑΙ, παρόν ευπαθές είδος

 ΝΑΙ, παρόν είδος-φορέας

4.1.2. Λοιμώδης αιμοποιητική νέκρωση

 ΟΧΙ, δεν υπάρχει ευπαθές είδος ή είδος-
φορέας

 ΝΑΙ, παρόν ευπαθές είδος

 ΝΑΙ, παρόν είδος-φορέας

4.1.3. Ιός του έρπητα του ψαριού koi

 ΟΧΙ, δεν υπάρχει ευπαθές είδος ή είδος-
φορέας

 ΝΑΙ, παρόν ευπαθές είδος

 ΝΑΙ, παρόν είδος-φορέας

4.1.4. Λοιμώδης αναιμία του σολομού

 ΟΧΙ, δεν υπάρχει ευπαθές είδος ή είδος-
φορέας

 ΝΑΙ, παρόν ευπαθές είδος

 ΝΑΙ, παρόν είδος-φορέας

4.2.1. Ιογενής αιμορραγική σηψαιμία

 ΟΧΙ, δεν υπάρχει ευπαθές είδος ή είδος-
φορέας

 ΝΑΙ, παρόν ευπαθές είδος

 ΝΑΙ, παρόν είδος-φορέας

4.2.2. Λοιμώδης αιμοποιητική νέκρωση

 ΟΧΙ, δεν υπάρχει ευπαθές είδος ή είδος-
φορέας

 ΝΑΙ, παρόν ευπαθές είδος

 ΝΑΙ, παρόν είδος-φορέας

4.2.3. Ιός του έρπητα του ψαριού koi

 ΟΧΙ, δεν υπάρχει ευπαθές είδος ή είδος-
φορέας

 ΝΑΙ, παρόν ευπαθές είδος

 ΝΑΙ, παρόν είδος-φορέας

4.2.4. Λοιμώδης αναιμία του σολομού

 ΟΧΙ, δεν υπάρχει ευπαθές είδος ή είδος-
φορέας

 ΝΑΙ, παρόν ευπαθές είδος

 ΝΑΙ, παρόν είδος-φορέας

5. Αναγνωρισμένο υγειονομικό καθεστώς

(για κάθε εκμετάλλευση) (2)

5.1.1. Ιογενής αιμορραγική σηψαιμία

5.1.1.1.  Απαλλαγμένη από την ασθένεια

5.1.1.2.  Σε πρόγραμμα επιτήρησης

5.1.1.3.  Δεν είναι γνωστή τυχόν μόλυνση

5.1.1.4.  Άλλο

5.1.2. Λοιμώδης αιμοποιητική νέκρωση

5.1.2.1.  Απαλλαγμένη από την ασθένεια

5.1.2.2.  Σε πρόγραμμα επιτήρησης

5.1.2.3.  Δεν είναι γνωστή τυχόν μόλυνση

5.1.2.4.  Άλλο

5.1.3. Ιός του έρπητα του ψαριού koi

5.1.3.1.  Απαλλαγμένη από την ασθένεια

5.1.3.2.  Σε πρόγραμμα επιτήρησης

5.1.3.3.  Δεν είναι γνωστή τυχόν μόλυνση

5.1.3.4.  Άλλο

5.2.1. Ιογενής αιμορραγική σηψαιμία

5.2.1.1.  Απαλλαγμένη από την ασθένεια

5.2.1.2.  Σε πρόγραμμα επιτήρησης

5.2.1.3.  Δεν είναι γνωστή τυχόν μόλυνση

5.2.1.4.  Άλλο

5.2.2. Λοιμώδης αιμοποιητική νέκρωση

5.2.2.1.  Απαλλαγμένη από την ασθένεια

5.2.2.2.  Σε πρόγραμμα επιτήρησης

5.2.2.3.  Δεν είναι γνωστή τυχόν μόλυνση

5.2.2.4.  Άλλο

5.2.3. Ιός του έρπητα του ψαριού koi

5.2.3.1.  Απαλλαγμένη από την ασθένεια

5.2.3.2.  Σε πρόγραμμα επιτήρησης

5.2.3.3.  Δεν είναι γνωστή τυχόν μόλυνση

5.2.3.4.  Άλλο
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Πληροφορίες Εκμετάλλευση 1 Εκμετάλλευση 2

5.1.4. Λοιμώδης αναιμία του σολομού

5.1.4.1.  Απαλλαγμένη από την ασθένεια

5.1.4.2.  Σε πρόγραμμα επιτήρησης

5.1.4.3.  Δεν είναι γνωστή τυχόν μόλυνση

5.1.4.4.  Άλλο

5.1.5. Λοιμώδης παγκρεατική νέκρωση (3)

5.1.5.1.  Απαλλαγμένη από την ασθένεια

5.1.5.2.  Σε πρόγραμμα επιτήρησης

5.1.5.3.  Δεν είναι γνωστή τυχόν μόλυνση

5.1.5.4.  Άλλο

5.1.6. Γυροδακτύλωση (3)

5.1.6.1.  Απαλλαγμένη από την ασθένεια

5.1.6.2.  Σε πρόγραμμα επιτήρησης

5.1.6.3.  Δεν είναι γνωστή τυχόν μόλυνση

5.1.6.4.  Άλλο

5.1.7. Βακτηριακή νεφρίτιδα (3)

5.1.7.1.  Απαλλαγμένη από την ασθένεια

5.1.7.2.  Σε πρόγραμμα επιτήρησης

5.1.7.3.  Δεν είναι γνωστή τυχόν μόλυνση

5.1.7.4.  Άλλο

5.1.8. Άλλες ασθένειες (4)

5.1.8.1.  Απαλλαγμένη από την ασθένεια

5.1.8.2.  Σε πρόγραμμα επιτήρησης

5.1.8.3.  Δεν είναι γνωστή τυχόν μόλυνση

5.1.8.4.  Άλλο

5.2.4. Λοιμώδης αναιμία του σολομού

5.2.4.1.  Απαλλαγμένη από την ασθένεια

5.2.4.2.  Σε πρόγραμμα επιτήρησης

5.2.4.3.  Δεν είναι γνωστή τυχόν μόλυνση

5.2.4.4.  Άλλο

5.2.5. Λοιμώδης παγκρεατική νέκρωση (3)

5.2.5.1.  Απαλλαγμένη από την ασθένεια

5.2.5.2.  Σε πρόγραμμα επιτήρησης

5.2.5.3.  Δεν είναι γνωστή τυχόν μόλυνση

5.2.5.4.  Άλλο

5.2.6. Γυροδακτύλωση (3)

5.2.6.1.  Απαλλαγμένη από την ασθένεια

5.2.6.2.  Σε πρόγραμμα επιτήρησης

5.2.6.3.  Δεν είναι γνωστή τυχόν μόλυνση

5.2.6.4.  Άλλο

5.2.7. Βακτηριακή νεφρίτιδα (3)

5.2.7.1.  Απαλλαγμένη από την ασθένεια

5.2.7.2.  Σε πρόγραμμα επιτήρησης

5.2.7.3.  Δεν είναι γνωστή τυχόν μόλυνση

5.2.7.4.  Άλλο

5.2.8. Άλλες ασθένειες (4)

5.2.8.1.  Απαλλαγμένη από την ασθένεια

5.2.8.2.  Σε πρόγραμμα επιτήρησης

5.2.8.3.  Δεν είναι γνωστή τυχόν μόλυνση

5.2.8.4.  Άλλο

6. Είδος εκμετάλλευσης

(για κάθε εκμετάλλευση (5)

6.1.1.  Κλωβοί/περιφράξεις αλμυρού νερού

6.1.2.  Τεχνητές λίμνες αλμυρού νερού

6.1.3.  Δεξαμενές/διάδρομοι αλμυρού νερού

6.1.4.  Κλειστό σύστημα αλμυρού νερού (επανακυ-
κλοφορία)

6.1.5.  Κλωβοί/περιφράξεις γλυκού νερού

6.1.6.  Τεχνητές λίμνες γλυκού νερού

6.1.7.  Δεξαμενές/διάδρομοι γλυκού νερού

6.1.8.  Κλειστό σύστημα γλυκού νερού (επανακυ-
κλοφορία)

6.1.9.  Ερευνητική υποδομή

6.1.10.  Υποδομή καραντίνας

6.1.11.  Άλλο

6.2.1.  Κλωβοί/περιφράξεις αλμυρού νερού

6.2.2.  Τεχνητές λίμνες αλμυρού νερού

6.2.3.  Δεξαμενές/διάδρομοι αλμυρού νερού

6.2.4.  Κλειστό σύστημα αλμυρού νερού (επανακυ-
κλοφορία)

6.2.5.  Κλωβοί/περιφράξεις γλυκού νερού

6.2.6.  Τεχνητές λίμνες γλυκού νερού

6.2.7.  Δεξαμενές/διάδρομοι γλυκού νερού

6.2.8.  Κλειστό σύστημα γλυκού νερού (επανακυ-
κλοφορία)

6.2.9.  Ερευνητική υποδομή

6.2.10.  Υποδομή καραντίνας

6.2.11.  Άλλο

7. Προϊόντα εκμετάλλευσης

(για κάθε εκμετάλλευση) (5)

7.1.1.  Εκκολαπτήριο

7.1.2.  Περιοχή γόνου

7.1.3.  Μονάδα γεννητόρων

7.1.4.  Μονάδα πάχυνσης για ανθρώπινη κατανά-
λωση

7.1.5.  Εγκαταστάσεις ψυχαγωγικής αλιείας

7.1.6.  Άλλο

7.2.1.  Εκκολαπτήριο

7.2.2.  Περιοχή γόνου

7.2.3.  Μονάδα γεννητόρων

7.2.4.  Μονάδα πάχυνσης για ανθρώπινη κατανά-
λωση

7.2.5.  Εγκαταστάσεις ψυχαγωγικής αλιείας

7.2.6.  Άλλο

(1) Τα ευπαθή είδη και τα είδη-φορείς απαριθμούνται στο παράρτημα IV της οδηγίας 2006/88/ΕΚ.
(2) Χρησιμοποιείστε το τετραγωνίδιο «άλλο», εάν στην εκμετάλλευση εφαρμόζεται πρόγραμμα εκρίζωσης ή μέτρα ελέγχου σύμφωνα με τα τμήματα 3, 4, 5 ή 6 του κεφαλαίου V της

οδηγίας 2006/88/ΕΚ.
(3) Εφαρμόζεται μόνο στα κράτη μέλη, τις ζώνες ή τα διαμερίσματα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι ή ΙΙ της απόφασης 2004/453/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 156 της 30.4.2004,

σ. 5) για τη συγκεκριμένη νόσο.
(4) Εφαρμόζεται μόνο στα κράτη μέλη, τις ζώνες ή τα διαμερίσματα με μέτρα που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 43 της οδηγίας 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου.
(5) Μπορούν να επιλεγούν δύο ή περισσότερα τετραγωνίδια.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ
ΜΑΛΑΚΙΩΝ

[(ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ β)]

Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 59 της οδηγίας 2006/88/ΕΚ

Πληροφορίες Εκμετάλλευση ή περιοχή καλλιέργειας 1 Εκμετάλλευση ή περιοχή καλλιέργειας 2

1. Επιχείρηση παραγωγής προϊόντων υδα-
τοκαλλιέργειας

1.1.1. Επωνυμία της:
— εκμετάλλευσης παραγωγής μαλακίων

— ή της περιοχής καλλιέργειας μαλακίων

1.1.2. Διεύθυνση ή τοποθεσία της εκμετάλλευσης

1.2.1. Επωνυμία της:
— εκμετάλλευσης παραγωγής μαλακίων

— ή της περιοχής καλλιέργειας μαλακίων

1.2.2. Διεύθυνση ή τοποθεσία της εκμετάλλευσης

2. Αριθμός καταχώρισης

(για κάθε εκμετάλλευση ή περιοχή καλ-
λιέργειας, ανάλογα με την περίπτωση)

2.1. 2.2.

3. Γεωγραφική θέση και σύστημα συντε-
ταγμένων

(για κάθε εκμετάλλευση ή περιοχή καλ-
λιέργειας, ανάλογα με την περίπτωση)

3.1. 3.2.

4. Εκτρεφόμενο είδος (1)
(για κάθε εκμετάλλευση ή περιοχή καλ-
λιέργειας, ανάλογα με την περίπτωση,
και σε σχέση με την ευπάθειά της σε
ορισμένες νόσους)

4.1.1. Marteilia refringens

 ΟΧΙ, δεν υπάρχει ευπαθές είδος ή
είδος-φορέας

 ΝΑΙ, παρόν ευπαθές είδος

 ΝΑΙ, παρόν είδος-φορέας

4.1.2. Bonamia ostrea

 ΟΧΙ, δεν υπάρχει ευπαθές είδος ή
είδος-φορέας

 ΝΑΙ, παρόν ευπαθές είδος

 ΝΑΙ, παρόν είδος-φορέας

4.2.1. Marteilia refringens

 ΟΧΙ, δεν υπάρχει ευπαθές είδος ή
είδος-φορέας

 ΝΑΙ, παρόν ευπαθές είδος

 ΝΑΙ, παρόν είδος-φορέας

4.2.2. Bonamia ostrea

 ΟΧΙ, δεν υπάρχει ευπαθές είδος ή
είδος-φορέας

 ΝΑΙ, παρόν ευπαθές είδος

 ΝΑΙ, παρόν είδος-φορέας

5. Αναγνωρισμένο υγειονομικό καθε-
στώς (2)

(για κάθε εκμετάλλευση ή περιοχή καλ-
λιέργειας, ανάλογα με την περίπτωση)

5.1.1. Marteilia refringens

5.1.1.1.  Απαλλαγμένη από την ασθένεια

5.1.1.2.  Σε πρόγραμμα επιτήρησης

5.1.1.3.  Δεν είναι γνωστή τυχόν μόλυνση

5.1.1.4.  Άλλο

5.1.2. Bonamia ostrea

5.1.2.1.  Απαλλαγμένη από την ασθένεια

5.1.2.2.  Σε πρόγραμμα επιτήρησης

5.1.2.3.  Δεν είναι γνωστή τυχόν μόλυνση

5.1.2.4.  Άλλο

5.1.3. Άλλες ασθένειες (3)

5.1.3.1.  Απαλλαγμένη από την ασθένεια

5.1.3.2.  Σε πρόγραμμα επιτήρησης

5.1.3.3.  Δεν είναι γνωστή τυχόν μόλυνση

5.1.3.4.  Άλλο

5.2.1. Marteilia refringens

5.2.1.1.  Απαλλαγμένη από την ασθένεια

5.2.1.2.  Σε πρόγραμμα επιτήρησης

5.2.1.3.  Δεν είναι γνωστή τυχόν μόλυνση

5.2.1.4.  Άλλο

5.2.2. Bonamia ostrea

5.2.2.1.  Απαλλαγμένη από την ασθένεια

5.2.2.2.  Σε πρόγραμμα επιτήρησης

5.2.2.3.  Δεν είναι γνωστή τυχόν μόλυνση

5.2.2.4.  Άλλο

5.2.3. Άλλες ασθένειες (3)

5.2.3.1.  Απαλλαγμένη από την ασθένεια

5.2.3.2.  Σε πρόγραμμα επιτήρησης

5.2.3.3.  Δεν είναι γνωστή τυχόν μόλυνση

5.2.3.4.  Άλλο
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Πληροφορίες Εκμετάλλευση ή περιοχή καλλιέργειας 1 Εκμετάλλευση ή περιοχή καλλιέργειας 2

6. Εκμετάλλευση ή περιοχή καλλιέρ-
γειας (4)
(για κάθε εκμετάλλευση ή περιοχή καλ-
λιέργειας, ανάλογα με την περίπτωση)

6.1.1.  Ανοικτή εκμετάλλευση μαλακίων

6.1.2.  Κλειστή εκμετάλλευση μαλακίων (επανα-
κυκλοφορία)

6.1.3.  Κέντρο αποστολής, κέντρο καθαρισμού

6.1.4.  Περιοχή καλλιέργειας μαλακίων

6.1.5.  Ερευνητική υποδομή

6.1.6.  Υποδομή καραντίνας

6.1.7.  Άλλο

6.2.1.  Ανοικτή εκμετάλλευση μαλακίων

6.2.2.  Κλειστή εκμετάλλευση μαλακίων (επανα-
κυκλοφορία)

6.2.3.  Κέντρο αποστολής, κέντρο καθαρισμού

6.2.4.  Περιοχή καλλιέργειας μαλακίων

6.2.5.  Ερευνητική υποδομή

6.2.6.  Υποδομή καραντίνας

6.2.7.  Άλλο

7. Εκμετάλλευση ή περιοχή καλλιέρ-
γειας (4)
(για κάθε εκμετάλλευση ή περιοχή καλ-
λιέργειας, ανάλογα με την περίπτωση)

7.1.1.  Εκκολαπτήριο

7.1.2.  Περιοχή γόνου

7.1.3.  Μονάδα πάχυνσης

7.1.4.  Άλλο

7.2.1.  Εκκολαπτήριο

7.2.2.  Περιοχή γόνου

7.2.3.  Μονάδα πάχυνσης

7.2.4.  Άλλο

(1) Τα ευπαθή είδη και τα είδη-φορείς απαριθμούνται στο παράρτημα IV της οδηγίας 2006/88/ΕΚ.
(2) Χρησιμοποιήστε το τετραγωνίδιο «άλλο», εάν στην εκμετάλλευση ή την περιοχή καλλιέργειας εφαρμόζεται πρόγραμμα εκρίζωσης ή μέτρα ελέγχου σύμφωνα με τα τμήματα 3, 4, 5 ή

6 του κεφαλαίου V της οδηγίας 2006/88/ΕΚ.
(3) Εφαρμόζεται μόνο στα κράτη μέλη, τις ζώνες ή τα διαμερίσματα με μέτρα που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 43 της οδηγίας 2006/88/ΕΚ.
(4) Μπορούν να επιλεγούν δύο ή περισσότερα τετραγωνίδια.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ
ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ

[(ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ γ)]

Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 59 της οδηγίας 2006/88/ΕΚ

Πληροφορίες Εκμετάλλευση 1 Εκμετάλλευση 2

1. Επιχείρηση παραγωγής προϊόντων υδατο-
καλλιέργειας

1.1.1. Επωνυμία της εκμετάλλευσης προϊόντων υδα-
τοκαλλιέργειας

1.1.2. Διεύθυνση ή τοποθεσία της εκμετάλλευσης

1.2.1. Επωνυμία της εκμετάλλευσης προϊόντων υδα-
τοκαλλιέργειας

1.2.2. Διεύθυνση ή τοποθεσία της εκμετάλλευσης

2. Αριθμός καταχώρισης

(για κάθε εκμετάλλευση)
2.1. 2.2.

3. Γεωγραφική θέση και σύστημα συντεταγ-
μένων

(για κάθε εκμετάλλευση)

3.1. 3.2.

4. Εκτρεφόμενο είδος (1)
(για κάθε εκμετάλλευση και σε σχέση με
την ευπάθειά της σε ορισμένες νόσους)

4.1.1. Ιχθυοφθειρίαση

 ΟΧΙ, δεν υπάρχει ευπαθές είδος ή είδος-
φορέας

 ΝΑΙ, παρόν ευπαθές είδος

 ΝΑΙ, παρόν είδος-φορέας

4.2.1. Ιχθυοφθειρίαση

 ΟΧΙ, δεν υπάρχει ευπαθές είδος ή είδος-
φορέας

 ΝΑΙ, παρόν ευπαθές είδος

 ΝΑΙ, παρόν είδος-φορέας

5. Αναγνωρισμένο υγειονομικό καθεστώς

(για κάθε εκμετάλλευση) (2)

5.1.1. Ιχθυοφθειρίαση

5.1.1.1.  Απαλλαγμένη από την ασθένεια

5.1.1.2.  Σε πρόγραμμα επιτήρησης

5.1.1.3.  Δεν είναι γνωστή τυχόν μόλυνση

5.1.1.4.  Άλλο

5.1.2. Άλλες ασθένειες (3)

5.1.2.1.  Απαλλαγμένη από την ασθένεια

5.1.2.2.  Σε πρόγραμμα επιτήρησης

5.1.2.3.  Δεν είναι γνωστή τυχόν μόλυνση

5.1.2.4.  Άλλο

5.2.1. Ιχθυοφθειρίαση

5.2.1.1.  Απαλλαγμένη από την ασθένεια

5.2.1.2.  Σε πρόγραμμα επιτήρησης

5.2.1.3.  Δεν είναι γνωστή τυχόν μόλυνση

5.2.1.4.  Άλλο

5.2.2. Άλλες ασθένειες (3)

5.2.2.1.  Απαλλαγμένη από την ασθένεια

5.2.2.2.  Σε πρόγραμμα επιτήρησης

5.2.2.3.  Δεν είναι γνωστή τυχόν μόλυνση

5.2.2.4.  Άλλο

6. Είδος εκμετάλλευσης (4)

(για κάθε εκμετάλλευση)

6.1.1.  Λιμνοθάλασσα (lagοοn)/περίφραξη

6.1.2.  Τεχνητές λίμνες ξηράς

6.1.3.  Δεξαμενές/διάδρομοι

6.1.4.  Κλειστό σύστημα στην ξηρά (επανακυ-
κλοφορία)

6.1.5.  Ερευνητική υποδομή

6.1.6.  Υποδομή καραντίνας

6.1.7.  Άλλο

6.2.1.  Λιμνοθάλασσα (lagοοn)/περίφραξη

6.2.2.  Τεχνητές λίμνες ξηράς

6.2.3.  Δεξαμενές/διάδρομοι

6.2.4.  Κλειστό σύστημα στην ξηρά (επανακυκλο-
φορία)

6.2.5.  Ερευνητική υποδομή

6.2.6.  Υποδομή καραντίνας

6.2.7.  Άλλο

7. Προϊόντα εκμετάλλευσης (4)

(για κάθε εκμετάλλευση)

7.1.1.  Εκκολαπτήριο

7.1.2.  Περιοχή γόνου

7.1.3.  Μονάδα πάχυνσης

7.1.4.  Άλλο

7.2.1.  Εκκολαπτήριο

7.2.2.  Περιοχή γόνου

7.2.3.  Μονάδα πάχυνσης

7.2.4.  Άλλο

(1) Τα ευπαθή είδη και τα είδη-φορείς απαριθμούνται στο παράρτημα IV της οδηγίας 2006/88/ΕΚ.
(2) Χρησιμοποιήστε το τετραγωνίδιο «άλλο», εάν στην εκμετάλλευση εφαρμόζεται πρόγραμμα εκρίζωσης ή μέτρα ελέγχου σύμφωνα με τα τμήματα 3, 4, 5 ή 6 του κεφαλαίου V της

οδηγίας 2006/88/ΕΚ.
(3) Εφαρμόζεται μόνο στα κράτη μέλη, τις ζώνες ή τα διαμερίσματα με μέτρα που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 43 της οδηγίας 2006/88/ΕΚ.
(4) Μπορούν να επιλεγούν δύο ή περισσότερα τετραγωνίδια.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ, ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ ΖΩΩΝ
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/88/ΕΚ

[(ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ δ)]

Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 59 της οδηγίας 2006/88/ΕΚ

Πληροφορίες

1. Εγκατάσταση μεταποίησης 1.1.1. Επωνυμία

1.1.2. Διεύθυνση ή τοποθεσία

2. Αριθμός καταχώρισης 2.1.

3. Γεωγραφική θέση και σύστημα συντεταγμένων 3.1.

4. Μεταποιημένα είδη 4.1.1.  Ψάρια

4.1.2.  Μαλάκια

4.1.3.  Καρκινοειδή

5. Είδος συστήματος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
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