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ΘΕΜΑ: Εισαγωγές δίθυρων µαλακίων από την Τουρκία που προορίζονται για κατανάλωση από τον  
                       άνθρωπο 
ΣΧΕΤ: 1.Η µε αριθµ. πρωτ. 3334/102215/22-08-2013 εγκύκλιός µας 
            2. Η µε αριθµ. πρωτ. 2905/100873/06-08-2014 εγκύκλιός µας 
            3. Η µε αριθµ. πρωτ. 2922/86162/03-08-2015 εγκύκλιός µας 
            4. Η µε αριθµ. πρωτ. 90/3275/12-01-2017 εγκύκλιός µας 

  5. Η µε αριθµ. πρωτ. 327/9716/27-01-2017 εγκύκλιός µας 
 
 

Σας ενηµερώνουµε ότι o προς εφαρµογή Εκτελεστικός Κανονισµός 2017/2369 της Επιτροπής της Ε.Ε., 
για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 743/2013 για τη θέσπιση προστατευτικών 
µέτρων όσον αφορά τις εισαγωγές δίθυρων µαλακίων από την Τουρκία που προορίζονται για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο, όσον αφορά την περίοδο εφαρµογής του, είναι αναρτηµένος στην 
ακόλουθη ηλεκτρονική δ/νση της επίσηµης εφηµερίδας της Ε.Ε.: 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2369&from=EL 
 
 
Συγκεκριµένα, στο άρθρο 5 δεύτερο εδάφιο του εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 743/2013, η 
ηµεροµηνία «31 ∆εκεµβρίου 2017» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «31 ∆εκεµβρίου 2021». 
 
 
 

                                                                             H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ   
                                                                          ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

               
 
 
                                                                                                         Χρυσούλα ∆ηλέ 
 
 
 
 



 
                                      ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 
Α. Για Ενέργεια 
 
1. Σταθµοί Υγειονοµικού Κτηνιατρικού Ελέγχου. – Έδρες τους.  

2. Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας. 

– ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής – έδρες τους. 

– ∆ιευθύνσεις Κτηνιατρικής – έδρες τους. (πρώην Ν.Α. – ∆/νσεις Κτηνιατρικής). 

3. Κέντρα Κτηνιατρικών Ιδρυµάτων. – Έδρες τους. 

4. Κτηνιατρικά Εργαστήρια. – Έδρες τους. 

 
Β. Για κοινοποίηση 
1. 1. Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων 

α) Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.K. – ∆/νση Τελ. ∆ιαδικασιών. 
           Καρ. Σερβίας 10, 10184, Αθήνα 
 
2. Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών  
    ∆ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών  
    Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, 10191   Παπάγου 
 
3. Εµπορικά και Βιοµηχανικά Επιµελητήρια 
    α) Αθηνών, Ακαδηµίας 7-9,   106 71 Αθήνα 
    β) Πειραιά, Πλατεία Ρούσβελτ,   185 31 Πειραιάς 
    γ) Θεσ/νίκης, Τσιµισκή  29,     546 40  Θεσ/νίκη 
 
4. Σύνδεσµος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών (ΣΕΘ) 
    Μ. Αντύπα 86-88 ,ΤΚ 16346  Ηλιούπολη  
 
5. Νηρέας Α.Ε.  
    1Ο χλµ. Λεωφόρου Βάρης – Κορωπίου, 19 400 Κορωπί  
 
6. Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΒΕΕ 
    300 06 Αστακός Αιτωλοακαρνανίας 
 
7.  ΠΑΝ.Ε.ΜΜ.Ι.  Ελευθερίου Βενιζέλου 3, ΤΚ 46100 Ηγουµενίτσα  
 
8. Υδατοκαλλιέργειες Άρτας ΑΕΒΕ   
    471 00 Άρτα   
     
9.  Ιχθυοτροφεία Σελόντα 
     Ναυάρχου Νικοδήµου 26 – 30,    105 56, Αθήνα  
 
10. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης  
      Σχολή Γεωτεχνικών Επιστηµών 
      Τµήµα Κτηνιατρικής 
       521 24 Θεσσαλονίκη 
 
11. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας  
      Τµήµα Κτηνιατρικής  
       411 00 Λάρισα  
 
Γ. Εσωτερική ∆ιανοµή  
1.∆ιεύθυνση Υγείας των Ζώων  
2.∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής ∆ηµόσιας Υγείας 



ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2369 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 18ης Δεκεμβρίου 2017 

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 743/2013 για τη θέσπιση προστατευτικών 
μέτρων όσον αφορά τις εισαγωγές δίθυρων μαλακίων από την Τουρκία που προορίζονται για 

κατανάλωση από τον άνθρωπο, όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής του 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη την οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1997, για καθορισμό των αρχών οργάνωσης των 
κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες (1), και ιδίως το άρθρο 22 
παράγραφος 6, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1)  Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 743/2013 της Επιτροπής (2) θεσπίστηκε επειδή οι έλεγχοι της υπηρεσίας ελέγχου 
της Επιτροπής εντόπισαν ελλείψεις στην Τουρκία κατά την εκτέλεση επίσημων ελέγχων στην παραγωγή δίθυρων 
μαλακίων που προορίζονται για εξαγωγή στην Ένωση και επειδή τα κράτη μέλη ανέφεραν μη συμμορφούμενες 
αποστολές δίθυρων μαλακίων καταγωγής Τουρκίας, οι οποίες δεν πληρούσαν τα μικροβιολογικά πρότυπα της Ένωσης. 

(2)  Ο τελευταίος έλεγχος της υπηρεσίας ελέγχου της Επιτροπής πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015 και 
διαπίστωσε ότι εξακολουθούσαν να υφίστανται σημαντικές ελλείψεις στο σύστημα ελέγχου για τα δίθυρα μαλάκια που 
προορίζονται για εξαγωγή στην Ένωση. Οι τουρκικές αρμόδιες αρχές υπέβαλαν πληροφορίες σχετικά με τα διορθωτικά 
μέτρα που έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν για την αντιμετώπιση των εν λόγω ελλείψεων. Ωστόσο, κάποιες από τις εν λόγω 
ελλείψεις, κυρίως σχετικά με τις επιδόσεις των εργαστηρίων, εξακολουθούν να υπάρχουν. 

(3)  Λόγω της φύσης των προϊόντων, η εφαρμογή του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 743/2013 θα πρέπει, συνεπώς, να 
παραταθεί έως ότου υπάρξουν επαρκείς εγγυήσεις, έως ότου δοκιμές διενεργηθείσες από τα κράτη μέλη αποδείξουν τη 
συμμόρφωση των αποστολών και έως ότου έλεγχος παρακολούθησης επιβεβαιώσει ότι είναι εφικτό να αρθούν τα μέτρα. 

(4)  Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, 
τροφίμων και ζωοτροφών, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Στο άρθρο 5 δεύτερο εδάφιο του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 743/2013, η ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2017» αντικα
θίσταται από την ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2021». 

Άρθρο 2 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

19.12.2017 L 337/26 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    

(1) ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9. 
(2) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 743/2013 της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 2013, για τη θέσπιση προστατευτικών μέτρων όσον αφορά τις 

εισαγωγές δίθυρων μαλακίων από την Τουρκία που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (ΕΕ L 205 της 1.8.2013, σ. 1). 



Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος 
μέλος. 

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2017. 

Για την Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος 
Jean-Claude JUNCKER  

19.12.2017 L 337/27 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    
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