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Αυστραλία - Νέα Ζηλανδία / Εποχιακά μέτρα σχετικά με τη διαχείριση του
κινδύνου από το έντομο Brown marmorated stink bug (BMSB) (Σε όλα τα πλοία
που φορτώνουν ή μεταφορτώνουν εμπορεύματα από ή ελλιμενίζονται σε
στοχευμένες χώρες κινδύνου (target risk countries), καθώς και εν δυνάμει χώρες
κινδύνου (emerging risk countries) του εντόμου BMSB από την 1/9/2020 και
προσεγγίζουν σε λιμάνια της Αυστραλίας έως την 31/5/2021)

Σας ενημερώνουμε ότι το Department of Agriculture, Water and the Environment της Αυστραλίας
εξέδωσε αγγελία με αφορμή την ταχεία εξάπλωση του BMSB σε όλη την Ευρώπη και Βόρεια
Αμερική. Με την εν λόγω αγγελία γνωστοποιείται η διατήρηση των εποχικών μέτρων για τη
διαχείριση του κινδύνου από την άφιξη του BMSB στην Αυστραλία κατά τη διάρκεια της εποχής
κινδύνου 2020-21 του BMSB (2020–21 BMSB risk season).
Συγκεκριμένα, για την εποχή κινδύνου 2020-21 του BMSB, τα μέτρα ισχύουν από την 1/9/2020 για:
•
•

ορισμένα προϊόντα που κατασκευάζονται σε, ή αποστέλλονται από στοχευμένες χώρες
κινδύνου του εντόμου BMSB (BMSB target risk countries) και καταφθάνουν στην επικράτεια
της Αυστραλίας (Australian territory) έως και την 31/5/2021, και/ή
πλοία που ελλιμενίζονται σε, φορτώνουν ή μεταφορτώνουν από στοχευμένες χώρες κινδύνου
του BMSB και καταπλέουν στα λιμάνια της επικράτειας της Αυστραλίας έως και την
31/5/2021.

Η αγγελία περιλαμβάνει κατάλογο 37 στοχευμένων χωρών κινδύνου (BMSB target risk countries).
Οι ακόλουθες χώρες που έχουν αναγνωριστεί ως εν δυνάμει χώρες κινδύνου (BMSB emerging risk
countries) για την εποχή κινδύνου 2020-21 του εντόμου BMSB, ενδέχεται να επιλεχθούν για τυχαίο
έλεγχο στη ξηρά (onshore): Λευκορωσία, Δανία, Ιρλανδία, Πολωνία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο
και Χιλή.
Επιπρόσθετα παρακολουθούνται και άλλες χώρες που δύναται να αναγνωριστούν ως εν δυνάμει
χώρες κινδύνου διασποράς του BMSB και ενδέχεται να επιλεχθούν για τυχαίο έλεγχο αλλά με
μικρότερη συχνότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται: όλες οι λοιπές ευρωπαϊκές χώρες, Ιαπωνία, Κίνα,
Κορέα, Ταϊβάν, Αργεντινή, Νότια Αφρική και Ουρουγουάη.
Η σχετική αγγελία που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, παραπομπές για τα διάφορα είδη
μεταφερόμενων εμπορευμάτων, όπως στοχευμένα εμπορεύματα υψηλής επικινδυνότητας (target
high risk goods) που μεταφέρονται ως φορτία ‘break bulk’, συμπεριλαμβανομένων εμπορευμάτων
που μεταφέρονται σε ‘open top containers’ ή σε ‘flat rack containers’, που υπόκεινται σε
υποχρεωτική λήψη μέτρων υπεράκτια (mandatory offshore treatment) και σε τυχαίους ελέγχους στην
ξηρά, καθώς και εγκεκριμένες επιλογές μέτρων (approved treatment options), διατίθεται στον
ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/documents/20-21-bmsb-seasonal-measuresfactsheet.pdf
Ανάλογες απαιτήσεις για την αποφυγή εξάπλωσης του BMSB έχει θεσπίσει και η αρμόδια διεύθυνση
του Ministry for Primary Industries της Νέας Ζηλανδίας. Σχετική πληροφόρηση διατίθεται στους
ακόλουθους ηλεκτρονικούς συνδέσμους:
https://www.biosecurity.govt.nz/importing/vehicles-and-machinery/requirement-documents-forimporting-vehicles-machinery-or-parts/brown-marmorated-stink-bug-requirements-for-importers/
https://www.biosecurity.govt.nz/dmsdocument/1984-sea-containers-from-all-countries-importhealth-standard
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