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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ                                                                 Aθήνα,  29. 06.2017 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ                                                     Αρ. Πρωτ.: 2092/70430 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
& ΕΝ∆ΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  
ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩN  ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.∆ 
Πληροφορίες: Σ.Μαντούβαλου  
Ταχ. ∆/νση  : Βερανζέρου 46 
Ταχ. Κώδικας : Αθήνα, 10438 
Τηλέφωνο  : 210- 212 4130 
Fax      : 210- 82 52 673 
e-mail: ka6u047@minagric.gr 
 

 
ΘΕΜΑ:Iσχύουσα νοµοθεσία για την εισαγωγή δίθυρων µαλακίων, εχινοδέρµων, χιτωνόζωων, θαλάσσιων 

γαστερόποδων και αλιευτικών προϊόντων 
 
 
 
 
Σας αποστέλλεται συνηµµένα για ενηµέρωση και εφαρµογή : 
1.Το ενοποιηµένο κείµενο της Εκτελεστικής Απόφασης 2006/766/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε ,καθώς 
και  
2.Η Εκτελεστική Απόφαση 2017/1089/ΕΕ της Επιτροπής της Ε.Ε για την τροποποίηση του παραρτήµα-
τος II της απόφασης 2006/766/ΕΚ όσον αφορά τη συµπερίληψη της πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρα-
τίας της Μακεδονίας, της Γεωργίας και της ∆ηµοκρατίας του Κιριµπάτι στον κατάλογο τρίτων χωρών και 
εδαφών από τα οποία επιτρέπονται οι εισαγωγές ορισµένων αλιευτικών προϊόντων που προορίζονται για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             H Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης 

  
 

     Χρυσούλα ∆ηλέ 
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ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 
Α. Για Ενέργεια 
 

1. Περιφέρειες της χώρας. Γενικές ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής. ∆ιευθύνσεις Κτη-
νιατρικής αυτών – Έδρες τους. 

2. Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής. Τµήµατα 
Κτηνιατρικής αυτών – Έδρες τους. 

3. Σταθµοί Υγειονοµικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ). – Έδρες τους. 
4. Κτηνιατρικά εργαστήρια. – Έδρες τους. 
5. Κέντρα κτηνιατρικών ιδρυµάτων. – Έδρες τους. 
 

Β. Για κοινοποίηση 
 

1.   Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων                               
α) Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.K. – ∆/νση 19η Τελ. ∆ιαδικασιών. 

    Καρ. Σερβίας 10, 10184, Αθήνα. 
2. Εµπορικά και Βιοµηχανικά Επιµελητήρια: 

  α) Αθηνών. Ακαδηµίας 7-9, 10671, Αθήνα. 
β) Πειραιά. Πλατεία Ρούσβλετ, 18531, Πειραιάς. 
γ) Θεσσαλονίκης – Τσιµισκή 29, 54624, Θεσσαλονίκη. 
 

 
Γ. Εσωτερική ∆ιανοµή 

 
1.∆ιεύθυνση Υγείας των Ζώων ( τµήµατα Β΄,Γ΄) 
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Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το 
περιεχόμενό του 

►B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 6ης Νοεμβρίου 2006 

για την κατάρτιση των καταλόγων τρίτων χωρών και εδαφών από τα οποία επιτρέπονται οι 
εισαγωγές δίθυρων μαλακίων, εχινοδέρμων, χιτωνόζωων, θαλάσσιων γαστερόποδων και 

αλιευτικών προϊόντων 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 5171] 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

(2006/766/ΕΚ) 

(EE L 320 της 18.11.2006, σ. 53) 

Τροποποιείται από: 

Επίσημη Εφημερίδα 

αριθ. σελίδα ημερομηνία 

►M1 Απόφαση 2008/156/ΕΚ της Επιτροπής της 18ης Φεβρουαρίου 2008 L 50 65 23.2.2008 
►M2 Απόφαση 2009/951/ΕΕ της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2009 L 328 70 15.12.2009 
►M3 Απόφαση 2010/602/ΕΕ της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 2010 L 264 17 7.10.2010 
►M4 Απόφαση 2010/725/ΕΕ της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2010 L 312 45 27.11.2010 
►M5 Απόφαση 2011/131/ΕΕ της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 2011 L 53 73 26.2.2011 
►M6 Εκτελεστική απόφαση 2012/203/ΕΕ της Επιτροπής της 19ης Απριλίου 

2012 
L 109 24 21.4.2012 

►M7 Εκτελεστική απόφαση 2012/650/ΕΕ της Επιτροπής της 17ης Οκτω 
βρίου 2012 

L 288 13 19.10.2012 

►M8 Εκτελεστική απόφαση 2012/692/ΕΕ της Επιτροπής της 6ης Νοεμβρίου 
2012 

L 308 25 8.11.2012 

►M9 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 519/2013 της Επιτροπής της 21ης Φεβρουαρίου 
2013 

L 158 74 10.6.2013 

►M10 Εκτελεστική απόφαση 2013/415/ΕΕ της Επιτροπής της 31ης Ιουλίου 
2013 

L 206 7 2.8.2013 

►M11 Εκτελεστική απόφαση 2014/472/ΕΕ της Επιτροπής της 16ης Ιουλίου 
2014 

L 212 19 18.7.2014 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 6ης Νοεμβρίου 2006 

για την κατάρτιση των καταλόγων τρίτων χωρών και εδαφών από 
τα οποία επιτρέπονται οι εισαγωγές δίθυρων μαλακίων, 
εχινοδέρμων, χιτωνόζωων, θαλάσσιων γαστερόποδων και 

αλιευτικών προϊόντων 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 5171] 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

(2006/766/ΕΚ) 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών 
διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωι 
κής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρω 
πο ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 1, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 854/2004 θεσπίζονται οι ειδικοί όροι 
που διέπουν την εισαγωγή δίθυρων μαλακίων, εχινοδέρμων, χιτω 
νόζωων, θαλάσσιων γαστερόποδων και αλιευτικών προϊόντων 
από τρίτες χώρες. 

(2) Με την απόφαση 97/20/ΕΚ της Επιτροπής ( 2 ) θεσπίστηκε ο κατά 
λογος των τρίτων χωρών που πληρούν τις προϋποθέσεις ισοτιμίας 
για τους όρους παραγωγής και διάθεσης στην αγορά των δίθυρων 
μαλακίων, των εχινόδερμων, των χιτωνόζωων και των θαλάσσιων 
γαστεροπόδων και με την απόφαση 97/296/ΕΚ της Επιτροπής ( 3 ) 
καταρτίστηκε ο κατάλογος των τρίτων χωρών από τις οποίες 
επιτρέπονται οι εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων για ανθρώπινη 
διατροφή. 

(3) Πρέπει να καταρτίζονται κατάλογοι που περιλαμβάνουν τις τρίτες 
χώρες και τα εδάφη που πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται 
στο άρθρο 11 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004 
και τα οποία δύνανται κατά συνέπεια να παράσχουν εγγυήσεις 
ότι τα δίθυρα μαλάκια, εχινόδερμα, χιτωνόζωα, θαλάσσια γαστε 
ρόποδα και αλιευτικά προϊόντα που εξάγονται στην Κοινότητα 
πληρούν τους υγειονομικούς όρους που έχουν θεσπιστεί για την 
προστασία της υγείας των καταναλωτών. Ωστόσο, οι εισαγωγές 
προσαγωγών μυών των pectinidae που δεν προέρχονται από την 
υδατοκαλλιέργεια, οι οποίοι αποχωρίζονται πλήρως από τα σπλά 
χνα και τους γεννητικούς αδένες, πρέπει να επιτρέπονται και από 
τρίτες χώρες που δεν περιλαμβάνονται στον εν λόγω κατάλογο. 

(4) Οι αρμόδιες αρχές της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας και της 
Ουρουγουάης έχουν παράσχει τις απαραίτητες εγγυήσεις ότι οι 
όροι που ισχύουν όσον αφορά τα ζώντα δίθυρα μαλάκια, εχινό 
δερμα, χιτωνόζωα και θαλάσσια γαστερόποδα είναι ισοδύναμοι 
με αυτούς που προβλέπονται από τη σχετική κοινοτική νομοθε 
σία. 

▼B 
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( 1 ) ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 206· όπως διορθώθηκε στην ΕΕ L 226 της 
25.6.2004, σ. 83. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανο 
νισμό (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 (ΕΕ L 338 της 22.12.2005, σ. 83). 

( 2 ) ΕΕ L 6 της 10.1.1997, σ. 46. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με 
την απόφαση 2002/469/ΕΚ (ΕΕ L 163 της 21.6.2002, σ. 16). 

( 3 ) ΕΕ L 122 της 14.5.1997, σ. 21. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με 
την απόφαση 2006/200/ΕΚ (ΕΕ L 71 της 10.3.2006, σ. 50).



 

(5) Οι αρμόδιες αρχές της Αρμενίας, της Λευκορωσίας και της 
Ουκρανίας έχουν παράσχει τις απαραίτητες εγγυήσεις ότι οι 
όροι που ισχύουν όσον αφορά τα αλιευτικά προϊόντα είναι ισο 
δύναμοι με αυτούς που προβλέπονται από τη σχετική κοινο 
τική νομοθεσία. 

(6) Κατά συνέπεια, οι αποφάσεις 97/20/ΕΚ και 97/296/ΕΚ πρέπει να 
καταργηθούν και να αντικατασταθούν από νέα απόφαση. 

(7) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμ 
φωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυ 
σίδα και την υγεία των ζώων, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1 

Εισαγωγές δίθυρων μαλακίων, εχινοδέρμων, χιτωνόζωων και 
θαλάσσιων γαστερόποδων 

1. Ο κατάλογος των τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπονται οι 
εισαγωγές δίθυρων μαλακίων, εχινοδέρμων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων 
γαστερόποδων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 854/2004 καθορίζεται στο παράρτημα 1 της παρούσας από 
φασης. 

2. Παρά το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 854/2004, η παράγραφος 1 δεν ισχύει για τους προσαγωγούς 
μυς των pectinidae που δεν προέρχονται από την υδατοκαλλιέργεια, 
οι οποίοι αποχωρίζονται πλήρως από τα σπλάχνα και τους γεννητικούς 
αδένες, που εισάγονται επίσης από τρίτες χώρες που δεν περιλαμβάνο 
νται στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 1. 

Άρθρο 2 

Εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων 

Ο κατάλογος των τρίτων χωρών και εδαφών από τις οποίες επιτρέπο 
νται οι εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων, σύμφωνα με το άρθρο 11 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004, καθορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης. 

Άρθρο 3 

Κατάργηση 

Οι αποφάσεις 97/20/ΕΚ και 97/296/ΕΚ καταργούνται. 

Οι αναφορές στις καταργηθείσες αποφάσεις θεωρείται ότι αποτελούν 
αναφορές στην παρούσα απόφαση. 

Άρθρο 4 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. 

▼B 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Κατάλογος τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές ζωντανών, κατεψυγμένων 
ή επεξεργασμένων δίθυρων μαλακίων, εχινοδέρμων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων 

γαστεροπόδων σε οποιαδήποτε μορφή για κατανάλωση από τον άνθρωπο ( 1 ) 

▼M1 

Κωδικός 
ISO Χώρες Παρατηρήσεις 

AU ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
▼M2 

CA ΚΑΝΑΔΑΣ 
▼M6 

CL ΧΙΛΗ 
▼M2 

GL ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ 
▼M8 

HR ΚΡΟΑΤΙΑ Ισχύει μόνον έως ότου η εν λόγω προσχωρούσα χώρα γίνει 
κράτος μέλος της Ένωσης. 

▼M1 

JM ΤΖΑΜΑΪΚΑ Μόνον θαλάσσια γαστερόποδα. 

JP ΙΑΠΩΝΙΑ Μόνον κατεψυγμένα ή επεξεργασμένα δίθυρα μαλάκια, εχι 
νόδερμα, χιτονόζωα και θαλάσσια γαστερόποδα. 

KR ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ Μόνον κατεψυγμένα ή επεξεργασμένα δίθυρα μαλάκια, εχι 
νόδερμα, χιτονόζωα και θαλάσσια γαστερόποδα. 

MA ΜΑΡΟΚΟ Τα μεταποιημένα δίθυρα μαλάκια του είδους Acanthocardia 
tuberculatum πρέπει να συνοδεύονται από: α) πρόσθετη υγει 
ονομική βεβαίωση σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθε 
ται στο μέρος Β του προσαρτήματος V του παραρτήματος 
VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 της Επιτροπής (ΕΕ 
L 338 της 22.12.2005, σ. 27)· και β) τα αναλυτικά αποτελέ 
σματα της δοκιμής που αποδεικνύει ότι τα μαλάκια δεν 
περιέχουν παραλυτική τοξίνη PSP σε επίπεδο δυνάμενο να 
ανιχνευθεί με τη βιολογική μέθοδο ανάλυσης. 

NZ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ 

PE ΠΕΡΟΥ Μόνον κατεψυγμένα ή επεξεργασμένα δίθυρα μαλάκια, εχι 
νόδερμα, χιτονόζωα και θαλάσσια γαστερόποδα. 

TH ΤΑΪΛΑΝΔΗ Μόνον κατεψυγμένα ή επεξεργασμένα δίθυρα μαλάκια, εχι 
νόδερμα, χιτονόζωα και θαλάσσια γαστερόποδα. 

TN ΤΥΝΗΣΙΑ 

TR ΤΟΥΡΚΙΑ 
▼M2 

ΗΠΑ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙ 
ΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙ 
ΚΗΣ 

Μόνον μέχρι την 1η Ιουλίου 2010 
και 
Πλην των εισαγωγών των δίθυρων μαλακίων που συλλέγο 
νται στις πολιτείες της Φλόριντα, του Τέξας, του Μισισιπή, 
της Αλαμπάμα και της Λουϊζιάνα. 

▼M1 

UY ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 

VN ΒΙΕΤΝΑΜ Μόνον κατεψυγμένα ή επεξεργασμένα δίθυρα μαλάκια, εχι 
νόδερμα, χιτονόζωα και θαλάσσια γαστερόποδα. 

_____________ 

( 1 ) Συμπεριλαμβανομένων αυτών που καλύπτονται από τον ορισμό «αλιευτικά προϊόντα» στο σημείο 3.1 
παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55). 

▼M4 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Κατάλογος τρίτων χωρών και εδαφών από όπου επιτρέπονται οι εισαγωγές αλιευτικών 
προϊόντων, τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, πλην εκείνων που 

καλύπτονται από το παράρτημα I της παρούσας απόφασης. 

[Χώρες και εδάφη που αναφέρονται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004] 

Κωδικός 
ISO Χώρες Περιορισμοί 

AE ΕΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑ 
ΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ 

AG ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ- 
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ 

Μόνον ζωντανοί αστακοί 

AL ΑΛΒΑΝΙΑ 

AM ΑΡΜΕΝΙΑ Μόνο ζωντανές άγριες ποταμοκαραβίδες, μη εκτρεφόμενες 
ποταμοκαραβίδες που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία 
και μη εκτρεφόμενες ποταμοκαραβίδες που έχουν καταψυ 
χθεί 

▼M7 _____ 

▼M2 

AO ΑΓΚΟΛΑ 

AR ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 

AU ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 

AZ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ Μόνον χαβιάρι 

BA ΒΟΣΝΙΑ και ΕΡΖΕ 
ΓΟΒΙΝΗ 

BD ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ 

BJ ΜΠΕΝΙΝ 

▼M8 

BN ΜΠΡΟΥΝΕΪ Αφορά αποκλειστικά τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας. 

▼M2 

BR ΒΡΑΖΙΛΙΑ 

▼M8 

BQ ΜΠΟΝΕΡ, ΑΓΙΟΣ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΙ 
ΣΑΜΠΑ 

▼M2 

BS ΜΠΑΧΑΜΕΣ 

BY ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 

BZ ΜΠΕΛΙΖΕ 

CA ΚΑΝΑΔΑΣ 

CG ΚΟΓΚΟ Μόνον αλιευτικά προϊόντα αλιευμένα, εκσπαλχνισμένα 
(κατά περίπτωση), κατεψυγμένα και συσκευασμένα στην 
τελική τους συσκευασία στη θάλασσα 

CH ΕΛΒΕΤΙΑ 

CI ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟ 
ΣΤΟΥ 

CL ΧΙΛΗ 

▼M2 
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Κωδικός 
ISO Χώρες Περιορισμοί 

CN ΚΙΝΑ 

CO ΚΟΛΟΜΒΙΑ 

CR ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 

CU ΚΟΥΒΑ 

CV ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩ 
ΤΗΡΙΟ 

▼M7 

CW ΚΟΥΡΑΣΑΟ 

▼M2 

DZ ΑΛΓΕΡΙΑ 

EC ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 

EG ΑΙΓΥΠΤΟΣ 

ER ΕΡΥΘΡΑΙΑ 

▼M5 

FJ Νήσοι ΦΙΤΖΙ 

▼M2 

FK ΝΗΣΟΙ ΦΩΚΛΑΝΤ 

GA ΓΚΑΜΠΟΝ 

GD ΓΡΕΝΑΔΑ 

GH ΓΚΑΝΑ 

GL ΓΡΟΙΝΛΑΔΙΑ 

GM ΓΚΑΜΠΙΑ 

GN ΓΟΥΪΝΕΑ Μόνον ιχθείς που δεν έχουν υποστεί καμία άλλη προετοιμα 
σία ή επεξεργασία εκτός από αφαίρεση της κεφαλής, 
εκσπλαχνισμό, ψύξη ή κατάψυξη. Δεν εφαρμόζεται η μει 
ωμένη συχνότητα των φυσικών ελέγχων, η οποία προβλέπε 
ται στην απόφαση 94/360/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 158 της 
25.6.1994, σ. 41) 

GT ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ 

GY ΓΟΥΪΑΝΑ 

HK ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 

HN ΟΝΔΟΥΡΑ 

▼M9 _____ 

▼M2 

ID ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ 

IL ΙΣΡΑΗΛ 

IN ΙΝΔΙΑ 

IR ΙΡΑΝ 

JM ΤΖΑΜΑΙΚΑ 

JP ΙΑΠΩΝΙΑ 

KE KENYA 

KR ΝΟΤΙΟΣ ΚΟΡΕΑ 

▼M2 
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Κωδικός 
ISO Χώρες Περιορισμοί 

KZ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 

LK ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ 

MA ΜΑΡΟΚΟ 

▼M11 

MD ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ 
ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ 

Μόνον χαβιάρι 

▼M2 

ME ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 

MG ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ 

MM ΜΙΑΝΜΑΡ Μόνον κατεψυγμένα αλιευτικά προϊόντα αλιευμένα σε άγρια 
κατάσταση (ιχθείς γλυκών ή αλμυρών υδάτων, γαρίδες, γάμ 
παρη) 

MR ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ 

MU ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ 

MV ΜΑΛΔΙΒΕΣ 

MX ΜΕΞΙΚΟ 

MY ΜΑΛΑΙΣΙΑ 

MZ ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ 

NA ΝΑΜΙΜΠΙΑ 

NC ΝΕΑ ΚΑΛΗΔΟΝΙΑ 

NG ΝΙΓΗΡΙΑ 

NI ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ 

NZ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ 

OM ΟΜΑΝ 

PA ΠΑΝΑΜΑΣ 

PE ΠΕΡΟΥ 

PF ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥ 
ΝΗΣΙΑ 

PG ΠΑΠΟΥΑΣΙΑ — 
ΝΕΑ ΓΟΥΙΝΕΑ 

PH ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 

PM ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 
ΚΑΙ ΜΙΚΕΛΟΝ 

PK ΠΑΚΙΣΤΑΝ 

▼M3 

RS ΣΕΡΒΙΑ 
Πλην του Κοσσυφο 
πεδίου, όπως ορίζεται 
στο ψήφισμα 1244 
του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνω 
μένων Εθνών της 
10ης Ιουνίου 1999. 

▼M2 

RU ΡΩΣΙΑ 

▼M2 
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Κωδικός 
ISO Χώρες Περιορισμοί 

SA ΣΑΟΥΔΙΚΗ 
ΑΡΑΒΙΑ 

SB ΝΗΣΟΙ ΣΟΛΩΜΟ 
ΝΤΟΣ 

SC ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ 

SG ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 

▼M10 

SH ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ 
Πλην των νήσων 
Τριστάν ντα Κούνα 
και Ασενσιόν 

ΤΡΙΣΤΑΝ ΝΤΑ 
ΚΟΥΝΑ 
Πλην των νήσων 
Αγία Ελένη και 
Ασενσιόν 

Μόνο αστακοί (νωποί ή κατεψυγμένοι) 

▼M2 

SN ΣΕΝΕΓΑΛΗ 

SR ΣΟΥΡΙΝΑΜ 

SV ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ 

▼M7 

SX ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ 

▼M8 

TG ΤΟΓΚΟ 

▼M2 

TH ΤΑΪΛΑΝΔΗ 

TN ΤΥΝΗΣΙΑ 

TR ΤΟΥΡΚΙΑ 

TW ΤΑΪΒΑΝ 

TZ ΤΑΝΖΑΝΙΑ 

UA ΟΥΚΡΑΝΙΑ 

UG ΟΥΓΚΑΝΤΑ 

ΗΠ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙ 
ΤΕΙΕΣ 

UY ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 

VE ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ 

VN ΒΙΕΤΝΑΜ 

▼M2 
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Κωδικός 
ISO Χώρες Περιορισμοί 

YE ΥΕΜΕΝΗ 

▼M10 _____ 

▼M2 

ZA ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ 

ZW ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ 

▼M2 
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/1089 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 16ης Ιουνίου 2017 

για την τροποποίηση του παραρτήματος II της απόφασης 2006/766/ΕΚ όσον αφορά τη συμπερίληψη 
της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, της Γεωργίας και της Δημοκρατίας του 
Κιριμπάτι στον κατάλογο τρίτων χωρών και εδαφών από τα οποία επιτρέπονται οι εισαγωγές ορισμένων 

αλιευτικών προϊόντων που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2017) 4049] 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 
2004, για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που 
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (1), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 1, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 854/2004 καθορίζει ειδικούς κανόνες για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα 
ζωικής προέλευσης. Ειδικότερα, ορίζει ότι προϊόντα ζωικής προέλευσης επιτρέπεται να εισάγονται μόνο από τρίτη χώρα 
ή τμήμα τρίτης χώρας που περιλαμβάνεται σε κατάλογο ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό. 

(2)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 854/2004 ορίζει επίσης ότι, κατά την κατάρτιση και την επικαιροποίηση των εν λόγω 
καταλόγων, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι έλεγχοι της Ένωσης σε τρίτες χώρες και οι εγγυήσεις των αρμόδιων αρχών 
των τρίτων χωρών, όσον αφορά τη συμμόρφωση ή την ισοδυναμία με την ενωσιακή νομοθεσία περί ζωοτροφών και 
τροφίμων και τους κανόνες για την υγεία των ζώων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2). 

(3)  Η απόφαση 2006/766/ΕΚ της Επιτροπής (3) απαριθμεί τις τρίτες χώρες και εδάφη τα οποία πληρούν τα κριτήρια του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και τα οποία μπορούν, συνεπώς, να εγγυηθούν ότι τα εν λόγω προϊόντα πληρούν τους 
υγειονομικούς όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία της Ένωσης για την προστασία της υγείας των καταναλωτών και 
μπορούν, επομένως, να εξάγονται στην Ένωση. Ειδικότερα, στο παράρτημα II της εν λόγω απόφασης παρατίθεται 
κατάλογος τρίτων χωρών και εδαφών από τα οποία επιτρέπονται οι εισαγωγές στην Ένωση αλιευτικών προϊόντων που 
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Ο κατάλογος αυτός προβλέπει επίσης περιορισμούς όσον αφορά τις εν 
λόγω εισαγωγές από ορισμένες τρίτες χώρες. 

(4)  Οι αρμόδιες αρχές της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και της Γεωργίας ζήτησαν από την 
Επιτροπή την έγκριση της εισαγωγής αλιευτικών προϊόντων στην Ένωση. Ύστερα από ενωσιακούς ελέγχους που πραγμα
τοποιήθηκαν στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και στη Γεωργία, διαπιστώθηκε ότι οι αρμόδιες 
αρχές παρέχουν κατάλληλες εγγυήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 48 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 882/2004. Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες και εγγυήσεις, η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας και η Γεωργία μπορούν να συμπεριληφθούν στον κατάλογο του παραρτήματος II της απόφασης 
2006/766/ΕΚ για τα αλιευτικά προϊόντα. 

(5)  Οι αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας του Κιριμπάτι ζήτησαν από την Επιτροπή την έγκριση της εισαγωγής αλιευτικών 
προϊόντων στην Ένωση. Οι αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας του Κιριμπάτι παρείχαν έγγραφες εγγυήσεις οι οποίες 
κρίνονται κατάλληλες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 48 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004. 
Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες και με βάση τις εν λόγω εγγυήσεις, η Δημοκρατία του Κιριμπάτι μπορεί να 
συμπεριληφθεί στον κατάλογο του παραρτήματος II της απόφασης 2006/766/ΕΚ για τα αλιευτικά προϊόντα. 

(6)  Η απόφαση 2006/766/ΕΚ θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί αναλόγως. 

(7)  Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, 
τροφίμων και ζωοτροφών, 

20.6.2017 L 156/34 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    

(1) ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 206. 
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων 

ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των 
ζώων (ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1). 

(3) Απόφαση 2006/766/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Νοεμβρίου 2006, για την κατάρτιση των καταλόγων τρίτων χωρών και εδαφών από τα οποία 
επιτρέπονται οι εισαγωγές δίθυρων μαλακίων, εχινοδέρμων, χιτωνόζωων, θαλάσσιων γαστερόποδων και αλιευτικών προϊόντων (ΕΕ L 320 της 
18.11.2006, σ. 53). 



ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1 

Στο παράρτημα ΙΙ της απόφασης 2006/766/ΕΚ προστίθενται οι εξής εγγραφές:  

1) μεταξύ της εγγραφής για τη Γρενάδα και της εγγραφής για τη Γκάνα: 

«GE ΓΕΩΡΓΙΑ»    

2) μεταξύ της εγγραφής για την Κένυα και της εγγραφής για τη Νότιο Κορέα: 

«KI ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΙΡΙΜΠΑΤΙ»   

και  

3) μεταξύ της εγγραφής για τη Μαδαγασκάρη και της εγγραφής για τη Μιανμάρ: 

«MK ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (*)  

(*)  Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας: η οριστική ονομασία αυτής της χώρας θα συμφωνηθεί στο πλαίσιο των τρεχουσών 
διαπραγματεύσεων στο επίπεδο των Ηνωμένων Εθνών.».  

Άρθρο 2 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. 

Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2017. 

Για την Επιτροπή 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Μέλος της Επιτροπής  
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