
                                                                                          
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ΘΕΜΑ: Λήψη µέτρων σχετικά µε την επιβεβαιωµένη εµφάνιση του µικρού κανθάρου των κυψελών   
              (Aethina tumida) στην Ιταλία. 
ΣΧΕΤ:  1.Η µε αριθµ. πρωτ. 7097/160682/ 18-12-2014 εγκύκλιός µας 
             2. Η µε αριθµ. πρωτ. 2146/60105/29-05-2015 εγκύκλιός µας 
             3. Η µε αριθµ. πρωτ. 4202/119477/03-11-2015 εγκύκλιός µας 

 4. Η µε αριθµ. πρωτ. 818/26514/08/03/2017  εγκύκλιός µας 
              5. Η µε αριθµ. πρωτ. 795/60200/26-03-2019 εγκύκλιός µας 

 
Σας αποστέλλεται συνηµµένα, για ενηµέρωση και εφαρµογή, η Εκτελεστική απόφαση 2019/1399 της 
Eπιτροπής της ΕΕ, για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/909/ΕΕ όσον αφορά τον 
κατάλογο των περιοχών που υπόκεινται σε προστατευτικά µέτρα λόγω της εµφάνισης του µικρού 
κανθάρου των κυψελών στην Ιταλία. 
 
Συγκεκριµένα,στις 21 Ιουνίου 2019 η Ιταλία κοινοποίησε στην Επιτροπή νέα εµφάνιση του µικρού 
κανθάρου των κυψελών στη Σικελία. Κατά συνέπεια, ο κατάλογος των περιοχών που υπόκεινται στα 
προστατευτικά µέτρα που προβλέπονται στο παράρτηµα της εκτελεστικής απόφασης 2014/909/ΕΕ θα 
πρέπει να επεκταθεί ώστε να συµπεριλάβει εκ νέου την περιοχή της Σικελίας. 
 
 
 
 
 
                                                                                              Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 

        Χρυσούλα ∆ηλέ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 
 
 
       Α. Για ενέργεια 
 

1. Περιφέρειες της Χώρας. Γενικές ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής. 
∆ιευθύνσεις Κτηνιατρικής αυτών – Έδρες τους. 

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

 

 
 
 

Β. Για κοινοποίηση 
 

1. ∆/νση Κτηνιατρικών Υποδοµών & Μεταποίησης Ζωικών Προιόντων – Τµήµα Μελισσοκοµίας –( 
µε παράκληση να ενηµερωθούν οι µελισσοκοµικοί φορείς ) . Στο Υπουργείο  
 

   2.Aνεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων 
   Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.K. – ∆/νση  Τελ. ∆ιαδικασιών. 
   Καρ. Σερβίας 10, 10184, Αθήνα. 

 
       3.  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΄,∆΄) 
2.∆ιεύθυνση Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίµων Ζ.Π. 



ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/1399 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 10ης Σεπτεμβρίου 2019 

για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/909/ΕΕ όσον αφορά τον κατάλογο των περιοχών 
που υπόκεινται σε προστατευτικά μέτρα λόγω της εμφάνισης του μικρού κανθάρου των κυψελών στην 

Ιταλία 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 6418] 

(Το κείμενο στην ιταλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό) 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη την οδηγία 89/662/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 1989, σχετικά με τους κτηνιατρικούς 
ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (1), και ιδίως το 
άρθρο 9 παράγραφος 4, 

Έχοντας υπόψη την οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους 
που εφαρμόζονται στο ενδοενωσιακό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της 
εσωτερικής αγοράς (2), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 4, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1)  Η εκτελεστική απόφαση 2014/909/ΕΕ της Επιτροπής (3) καθόρισε ορισμένα προστατευτικά μέτρα που έπρεπε να 
ληφθούν από την Ιταλία μετά την εμφάνιση του μικρού κανθάρου των κυψελών (Aethina tumida) σε ορισμένες περιοχές, 
αρχικά στις περιφέρειες της Καλαβρίας και της Σικελίας. Σε συνέχεια των επιδημιολογικών εξελίξεων των προηγούμενων 
ετών και μετά την έναρξη ισχύος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/370 της Επιτροπής (4), τα μέτρα αυτά περιορί
ζονται επί του παρόντος στην περιφέρεια της Καλαβρίας. 

(2)  Στις 21 Ιουνίου 2019 η Ιταλία κοινοποίησε στην Επιτροπή νέα εμφάνιση του μικρού κανθάρου των κυψελών στη 
Σικελία. Κατά συνέπεια, ο κατάλογος των περιοχών που υπόκεινται στα προστατευτικά μέτρα που προβλέπονται στο 
παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/909/ΕΕ θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει εκ νέου την περιοχή 
της Σικελίας. 

(3)  Συνεπώς, η εκτελεστική απόφαση 2014/909/ΕΕ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. 

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1 

Ο πίνακας στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/909/ΕΕ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Κράτος μέλος Περιοχές που υπόκεινται σε προστατευτικά μέτρα 

Ιταλία Περιφέρεια της Καλαβρίας: ολόκληρη η περιφέρεια 

Περιφέρεια της Σικελίας: ολόκληρη η περιφέρεια»  

12.9.2019 L 235/3 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    

(1) ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 13. 
(2) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29. 
(3) Εκτελεστική απόφαση 2014/909/ΕΕ της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2014, για ορισμένα προστατευτικά μέτρα σχετικά με την 

επιβεβαιωμένη εμφάνιση του μικρού κανθάρου των κυψελών στην Ιταλία (ΕΕ L 359 της 16.12.2014, σ. 161). 
(4) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/370 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2017, για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/909/ΕΕ 

με παράταση της περιόδου εφαρμογής των προστατευτικών μέτρων λόγω της εμφάνισης του μικρού κανθάρου των κυψελών στην Ιταλία (ΕΕ L 56 
της 3.3.2017, σ. 213). 



Άρθρο 2 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ιταλική Δημοκρατία. 

Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2019. 

Για την Επιτροπή 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Μέλος της Επιτροπής  

12.9.2019 L 235/4 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    
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