
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 ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από
τον άνθρωπο (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, χιτωνόζωων, θαλάσσιων γαστερόποδων και
αλιευτικών προϊόντων από τρίτες χώρες.

(2) Με την απόφαση 97/20/ΕΚ της Επιτροπής (2) θεσπίστηκε ο
κατάλογος 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 γαστερόποδα 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 σπλάχνα 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,
εχινόδερμα, χιτωνόζωα και θαλάσσια γαστερόποδα είναι
ισοδύναμοι με αυτούς που προβλέπονται από τη σχετική
κοινοτική νομοθεσία.

(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
ισοδύναμοι με αυτούς που προβλέπονται από τη σχετική
κοινοτική 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
σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική
αλυσίδα 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 απόφασης.

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 περιλαμβάνονται στον κατάλογο που αναφέρεται στην
παράγραφο 1.

Άρθρο 2

Εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων

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



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.

Βρυξέλλες, 6 Νοεμβρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Μέλος της Επιτροπής

L 320/54 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.11.2006



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατάλογος τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές δίθυρων μαλακίων, εχινόδερμων, χιτωνόζωων και
θαλάσσιων γαστεροπόδων σε οιαδήποτε μορφή για κατανάλωση από τον άνθρωπο

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

AU — ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

CL — ΧΙΛΗ (1)

JM — ΤΖΑΜΑΪΚΑ (2)

JP — ΙΑΠΩΝΙΑ (1)

KR — ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ (1)

MA — ΜΑΡΟΚΟ

NZ — ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ

PE — ΠΕΡΟΥ (1)

TH — ΤΑΪΛΑΝΔΗ (1)

TN — ΤΥΝΗΣΙΑ

TR — ΤΟΥΡΚΙΑ

UY — ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ

VN — ΒΙΕΤΝΑΜ (1)
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(1) Μόνον κατεψυγμένα ή επεξεργασμένα δίθυρα μαλάκια,
εχινόδερμα, χιτωνόζωα και θαλάσσια γαστερόποδα.

(2) Μόνον θαλάσσια γαστερόποδα.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατάλογος τρίτων χωρών και εδαφών από όπου επιτρέπονται οι εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων, σε οποιαδήποτε
μορφή, τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση

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

AE — ΕΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

AG — ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ (1)

AL — ΑΛΒΑΝΙΑ

AM — ΑΡΜΕΝΙΑ (2)

AN — ΟΛΛΑΝΔΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΛΕΣ

AR — ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

AU — ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

BD — ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ

BG — ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (3)

BR — ΒΡΑΖΙΛΙΑ

BS — ΜΠΑΧΑΜΕΣ

BY — ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ

BZ — ΜΠΕΛΙΖΕ

CA — ΚΑΝΑΔΑΣ

CH — ΕΛΒΕΤΙΑ

CI — ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ

CL — ΧΙΛΗ

CN — ΚΙΝΑ

CO — ΚΟΛΟΜΒΙΑ

CR — ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ

CU — ΚΟΥΒΑ

CV — ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ

DZ — ΑΛΓΕΡΙΑ

EC — ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ

EG — ΑΙΓΥΠΤΟΣ

FK — ΝΗΣΟΙ ΦΩΚΛΑΝΤ

GA — ΓΚΑΜΠΟΝ

GD — ΓΡΕΝΑΔΑ

GH — ΓΚΑΝΑ

GL — ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ

GM — ΓΚΑΜΠΙΑ

GN — ΓΟΥΙΝΕΑ ΚΟΝΑΚΡΥ (4) (5)

GT – ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ

GY — ΓΟΥΙΑΝΑ

HK — ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ

HN — ΟΝΔΟΥΡΑ

HR — ΚΡΟΑΤΙΑ

ID — ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ

IN — ΙΝΔΙΑ

IR — ΙΡΑΝ

JM — ΤΖΑΜΑΪΚΑ

JP — ΙΑΠΩΝΙΑ

KE — ΚΕΝΥΑ

KR — ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ

KZ — ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

LK — ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ

MA — ΜΑΡΟΚΟ (6)

MG — ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ

MR — ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ

MU — ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

MV — ΜΑΛΔΙΒΕΣ

MX — ΜΕΞΙΚΟ

MY — ΜΑΛΑΙΣΙΑ

MZ — ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ
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(1) Μόνον ζωντανά μαλακόστρακα.
(2) Μόνον για ζωντανές ποταμοκαραβίδες μη εκτρεφόμενες.
(3) Ισχύει μόνον έως ότου αυτή η προσχωρούσα χώρα γίνει κράτος

μέλος της Κοινότητας.

(4) Μόνον ιχθύες που δεν έχουν υποστεί καμία άλλη προετοιμασία ή
μεταποίηση εκτός από αφαίρεση της κεφαλής, εκσπλαχνισμό,
ψύξη ή κατάψυξη.

(5) Δεν εφαρμόζεται η μειωμένη συχνότητα των φυσικών ελέγχων, η
οποία προβλέπεται από την απόφαση 94/360/ΕΚ της Επιτροπής
(ΕΕ L 158 της 25.6.1994, σ. 41).

(6) Τα μεταποιημένα δίθυρα μαλάκια του είδους Acanthocardia
tuberculatum πρέπει να συνοδεύονται από: α) πρόσθετη
υγειονομική βεβαίωση σύμφωνα με το υπόδειγμα που
παρατίθεται στο παράρτημα 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 αποτελέσματα της δοκιμής που αποδεικνύει ότι τα
μαλάκια δεν περιέχουν παραλυτική τοξίνη PSP σε επίπεδο
δυνάμενο να ανιχνευθεί με τη βιολογική μέθοδο ανάλυσης.



NA — ΝΑΜΙΜΠΙΑ

NC — ΝΕΑ ΚΑΛΗΔΟΝΙΑ

NG — ΝΙΓΗΡΙΑ

NI — ΙΚΑΡΑΓΟΥΑ

NZ — ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ

OM — ΟΜΑΝ

PA — ΠΑΝΑΜΑΣ

PE — ΠΕΡΟΥ

PG — ΠΑΠΟΥΑΣΙΑ-ΝΕΑ ΓΟΥΙΝΕΑ

PH — ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ

PF — ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ

PM — ΣΑΙΝ ΠΙΕΡ και ΜΙΚΕΛΟΝ

PK — ΠΑΚΙΣΤΑΝ

RO — ΡΟΥΜΑΝΙΑ (1)

RU — ΡΩΣΙΑ

SA — ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

SC — ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ

SG — ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

SN — ΣΕΝΕΓΑΛΗ

SR — ΣΟΥΡΙΝΑΜ

SV — ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ

TH — ΤΑΪΛΑΝΔΗ

TN — ΤΥΝΗΣΙΑ

TR — ΤΟΥΡΚΙΑ

TW — ΤΑΪΒΑΝ

TZ — ΤΑΝΖΑΝΙΑ

UA — ΟΥΚΡΑΝΙΑ

UG — ΟΥΓΚΑΝΤΑ

US — ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

UY — ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ

VE — ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

VN — ΒΙΕΤΝΑΜ

XM — ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (2)

XS — ΣΕΡΒΙΑ (2) (3)

YE — ΥΕΜΕΝΗ

YT — ΜΑΓΙΟΤ

ZA — ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

ZW — ZIMΠΑΜΠΟΥΕ
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(1) Ισχύει μόνον έως ότου αυτή η προσχωρούσα χώρα γίνει κράτος
μέλος της Κοινότητας.

(2) Μόνον ολόκληρα νωπά ψάρια προερχόμενα από άγρια θαλάσσια
αλιεύματα.

(3) Εξαιρουμένου του Κοσσυφοπεδίου, όπως ορίζεται στο ψήφισμα
1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της
10ης Ιουνίου 1999.


