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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Φεβρουαρίου 2004
σχετικά µε µέτρα κατά της εισόδου και κατά της εξάπλωσης στην Κοινότητα του ιού της µωσαΐκωσης
(Pepino mosaic virus)
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2004) 581]
(2004/200/ΕΚ)
(5)

Ύστερα από επίσηµες έρευνες που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της απόφασης 2003/64/ΕΚ, και µε βάση πρόσφατες
πληροφορίες σχετικά µε τις ζηµιές που προκαλεί ο ιός της
µωσαΐκωσης, έχει πλέον επιβεβαιωθεί ο ρόλος του τοµατόσπορου προς σπορά ως σηµαντικής πηγής µόλυνσης.

(6)

Τα µέτρα που ορίζονται στην παρούσα απόφαση πρέπει να
εφαρµόζονται στην είσοδο ή στην εξάπλωση εντός της Κοινότητας του ιού της µωσαΐκωσης, στην επιθεώρηση φυτών
τοµάτας καταγωγής τρίτων χωρών και στη διακίνηση τοµατόσπορου προς σπορά. Επίσης πρέπει να περιλαµβάνουν
γενικότερη παρακολούθηση για την παρουσία του ιού της
µωσαΐκωσης στα κράτη µέλη.

(7)

Περί τα τέλη του έτους 1999 και τις αρχές του 2000, η
Γερµανία, η Γαλλία, οι Κάτω Χώρες και το Ηνωµένο
Βασίλειο, ενηµέρωσαν τα υπόλοιπα κράτη µέλη και την Επιτροπή σχετικά µε κρούσµατα ιού της µωσαΐκωσης (Pepino
mosaic virus) σε καλλιέργειες τοµάτας στις χώρες τους
καθώς και σχετικά µε τα ληφθέντα µέτρα ελέγχου.

Κρίνεται σκόπιµο τα αποτελέσµατα των µέτρων αυτών να
υφίστανται συνεχή αξιολόγηση και υπό το πρίσµα των αποτελεσµάτων της ανωτέρω αξιολόγησης να ληφθούν πιθανά
συνακόλουθα µέτρα. Τα εν λόγω συνακόλουθα µέτρα θα
πρέπει να λαµβάνουν επίσης υπόψη τις παρεχόµενες πληροφορίες και την επιστηµονική γνωµοδότηση των κρατών
µελών.

(8)

Με την απόφαση 2003/64/EΚ της Επιτροπής (2), απαιτήθηκε
προσωρινά από τα κράτη µέλη να λάβουν µέτρα κατά της
εισόδου και κατά της εξάπλωσης στην Κοινότητα του ιού
της µωσαΐκωσης. Η απόφαση αυτή έπαυσε να ισχύει στις 31
Ιανουαρίου 2004.

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης φυτοϋγειονοµικής επιτροπής,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συµβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000,
περί προστατευτικών µέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα
οργανισµών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά
της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (1), και ιδίως το
άρθρο 16 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Ο ιός της µωσαΐκωσης δεν περιλαµβάνεται επί του παρόντος
στο παράρτηµα Ι ή το παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 2000/29/
ΕΚ. Ωστόσο, προκαταρκτική ανάλυση του φυτοϋγειονοµικού
κινδύνου που πραγµατοποίησαν διάφορα κράτη µέλη µε
βάση τις διαθέσιµες επιστηµονικές πληροφορίες έδειξε ότι ο
ιός της µωσαΐκωσης και οι καταστροφικές επιπτώσεις του θα
µπορούσαν να προκαλέσουν σηµαντικά προβλήµατα όσον
αφορά την υγεία των φυτών στην Κοινότητα, ιδίως για την
προστατευόµενη παραγωγή τοµάτας. Στο παρόν στάδιο, η
επιστηµονική εργασία που έχει πραγµατοποιηθεί σχετικά µε
τον ιό της µωσαΐκωσης δεν έχει αποδώσει επαρκείς διευκρινίσεις ώστε να αναθεωρηθεί η προκαταρκτική επιδηµιολογική
µελέτη επικινδυνότητας, αν και έχουν καταστεί διαθέσιµες
περισσότερες πληροφορίες ιδίως όσον αφορά τις ζηµιές που
προκαλεί ο ιός της µωσαΐκωσης στα φυτά τοµάτας που
προορίζονται για φύτευση.
Συνεπώς, εφόσον έχει λήξει η ισχύς της απόφασης 2003/
64/EΚ, είναι αναγκαία η πρόβλεψη προσωρινών µέτρων
κατά του ιού της µωσαΐκωσης.

(1) ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2003/116/EΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 321 της
6.12.2003, σ. 36).
2
( ) ΕΕ L 24 της 29.1.2003, σ. 15.

Άρθρο 1
Απαγορεύεται η εισαγωγή και η διακίνηση µέσα στην Κοινότητα
σπόρων τοµάτας, Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex
Farw., που έχουν µολυνθεί από τον ιό της µωσαΐκωσης.
Άρθρο 2
Οι σπόροι τοµάτας καταγωγής τρίτων χωρών µπορούν να εισάγονται στην Κοινότητα µόνον εάν πληρούν τους όρους που ορίζονται
στο σηµείο 1 του παραρτήµατος. Επιθεωρούνται και, όταν ενδείκνυται, υποβάλλονται σε δοκιµές κατά την είσοδο στην Κοινότητα για
την παρουσία του ιού της µωσακωσης, µε εφαρµογή κατ' αναλογία
των διατάξεων του άρθρου 13 παράγραφος 1 σηµείο i) της οδηγίας
2000/29/EΚ.
Άρθρο 3
1. Οι καταγόµενοι από την Κοινότητα σπόροι τοµάτας επιτρέπεται να µετακινούνται εντός της Κοινότητας µόνο αν πληρούν τους
όρους που ορίζονται στο σηµείο 2 του παραρτήµατος.
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2.
Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν ισχύουν για τη
µετακίνηση σπόρων προοριζόµενων για πώληση σε τελικούς καταναλωτές µη ασχολούµενους µε επαγγελµατική παραγωγή φυτών,
εφόσον στη συσκευασία ή µε άλλες ενδείξεις φαίνεται σαφώς ότι
προορίζονται για πώληση σε αυτού του είδους καταναλωτές.

2.3.2004
Άρθρο 5

Η Επιτροπή επανεξετάζει τον τρόπο λειτουργίας της παρούσας απόφασης το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004.
Άρθρο 6

Άρθρο 4
Για την παρουσία του ιού της µωσακωσης τα κράτη µέλη διενεργούν επίσηµες έρευνες σε εγκαταστάσεις που έχουν σχέση µε την
παραγωγή φυτών τοµάτας και καρπών τοµάτας.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 16 παράγραφος 2
και 13γ παράγραφος 8, αντιστοίχως, της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, τα
αποτελέσµατα των ερευνών που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο
και τα αποτελέσµατα των επιθεωρήσεων και των δοκιµών που
προβλέπονται στο άρθρο 2 κοινοποιούνται στην Επιτροπή και στα
κράτη µέλη µέχρι τις 30 Νοεµβρίου 2004.

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Όροι που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3
1. Οι σπόροι τοµάτας καταγωγής τρίτων χωρών συνοδεύονται από φυτοϋγειονοµικό πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο
13 παράγραφος 1 σηµείο ii) της οδηγίας 2000/29/EΚ, το οποίο αναφέρει ότι έχουν παραχθεί µε κατάλληλη µέθοδο εκχύλισης διά οξέων και ότι:
α) κατάγονται από περιοχές όπου ο ιός της µωσαΐκωσης διαπιστώθηκε ότι δεν έχει εµφανιστεί, ή
β) δεν έχουν παρατηρηθεί συµπτώµατα του ιού της µωσαΐκωσης στα φυτά στους τόπους παραγωγής κατά τη διάρκεια της
πλήρους βλαστικής περιόδου τους, ή
γ) έχουν υποστεί επίσηµες δοκιµές για τον ιό της µωσαΐκωσης, σε αντιπροσωπευτικό δείγµα και χρησιµοποιώντας κατάλληλες µεθόδους, και ότι έχουν ευρεθεί στις δοκιµές αυτές απαλλαγµένοι από τον ιό της µωσαΐκωσης.
2. Οι καταγόµενοι από την Κοινότητα σπόροι τοµάτας µπορούν να µετακινηθούν εντός της Κοινότητας µόνον εάν έχουν
παραχθεί µε κατάλληλη µέθοδο εκχύλισης διά οξέων και:
α) κατάγονται από περιοχές όπου ο ιός της µωσαΐκωσης διαπιστώθηκε ότι δεν έχει εµφανιστεί, ή
β) δεν έχουν παρατηρηθεί συµπτώµατα του ιού της µωσαΐκωσης στα φυτά στους τόπους παραγωγής κατά τη διάρκεια της
πλήρους βλαστικής περιόδου τους, ή
γ) έχουν υποστεί επίσηµες δοκιµές για τον ιό της µωσαΐκωσης, σε αντιπροσωπευτικό δείγµα και χρησιµοποιώντας κατάλληλες µεθόδους, και έχουν βρεθεί στις δοκιµές αυτές απαλλαγµένοι από τον ιό της µωσαΐκωσης.

