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Το παρόν έγγραφο έχει συνταχθεί για λόγους πληροφόρησης και μόνο.
Δεν έχει επικυρωθεί, ούτε με οποιονδήποτε τρόπο εγκριθεί από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εγγυάται την ακρίβεια των παρεχόμενων
πληροφοριών, ούτε αποδέχεται τυχόν ευθύνη που προκύπτει από τη
χρήση αυτών. Ως εκ τούτου, οι χρήστες θα πρέπει να λαμβάνουν όλες
τις απαραίτητες προφυλάξεις πριν από τη χρήση αυτών των
πληροφοριών, η οποία θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη
των χρηστών.
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Το παρόν έγγραφο απευθύνεται κατά κύριο λόγο στις αρμόδιες αρχές, στις
επιχειρήσεις προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, καθώς επίσης και σε εξαγωγείς
και εισαγωγείς ζώων υδατοκαλλιέργειας και των προϊόντων τους στα
Κράτη-Μέλη και σε Τρίτες χώρες, και έχει σαν στόχο να παράσχει μια
εισαγωγή στις απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου για τη διάθεση στην αγορά
και την εισαγωγή ζώων υδατοκαλλιέργειας, σύμφωνα με την Οδηγία
2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου και τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1251/2008 της
Επιτροπής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το παρόν έγγραφο βρίσκεται υπό διαρκή εξέλιξη και πρόκειται να
επικαιροποιηθεί, προκειμένου να λάβει υπόψη την εμπειρία και τις
πληροφορίες που προέρχονται από τα Κράτη-Μέλη, τις αρμόδιες αρχές και
τους ιδιώτες υπεύθυνους επιχειρήσεων από Τρίτες Χώρες, από τους
εισαγωγείς, καθώς επίσης και από το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών
Θεμάτων της Επιτροπής.
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1.

Εισαγωγή
Το παρόν έγγραφο έχει σαν στόχο να παράσχει μια εισαγωγή στις απαιτήσεις
υγειονομικού ελέγχου για τη διάθεση στην αγορά, την εισαγωγή και τη
διαμετακόμιση ζώων υδατοκαλλιέργειας, όπως αυτές ορίζονται στην Οδηγία
2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά με τις απαιτήσεις
υγειονομικού ελέγχου για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας και των προϊόντων τους και
σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση ορισμένων ασθενειών των υδρόβιων
ζώων1 και στον Κανονισμό (ΕΚ) αρ.1251/2008 της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου
2008 για την εφαρμογή της Οδηγίας 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου, όσον αφορά τους
όρους και τις απαιτήσεις πιστοποίησης για τη διάθεση στην αγορά και την εισαγωγή
ζώων υδατοκαλλιέργειας και των προϊόντων τους στην Κοινότητα, καθώς και για την
κατάρτιση καταλόγου ειδών-φορέων2.
Ο σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να παράσχει:






καθοδήγηση όσον αφορά τις απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου σχετικά με τη
μετακίνηση ζώων υδατοκαλλιέργειας, για παράδειγμα ποιά είδη ζώων, ποιές
κατηγορίες εκμεταλλεύσεων και ποιές κατηγορίες μετακινήσεων καλύπτονται
(Κεφάλαιο 2)



καθοδήγηση σχετικά με τον εντοπισμό των κανόνων για διάφορες κατηγορίες
αποστολών, μέσα στη νομοθεσία (Κεφάλαια 3 και 4)



απαντήσεις σε κάποιες συχνές ερωτήσεις (FAQ) (Κεφάλαιο 5)

Το παρόν έγγραφο δεν αποσκοπεί στην παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης
περιγραφής των κανονισμών και, ως εκ τούτου, δεν δύναται να υποκαταστήσει
αυτήν καθεαυτή την ανάγνωση της νομοθεσίας.
Το έγγραφο απευθύνεται κατά κύριο λόγο στις αρμόδιες αρχές, στις επιχειρήσεις
παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, καθώς και στους εξαγωγείς και τους
εισαγωγείς ζώων υδατοκαλλιέργειας και των προϊόντων τους σε Κράτη-Μέλη και σε
Τρίτες Χώρες.
Το παρόν έγγραφο ωστόσο, δεν έχει επίσημη νομική ισχύ και σε περίπτωση
αμφισβητήσεων, η τελική ευθύνη για την ερμηνεία του νόμου έγκειται στο
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
2.

ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/88/ΕΚ

2.1.

Εισαγωγή
Το αντικείμενο της Οδηγίας 2006/88/ΕΚ ορίζεται στο Άρθρο 1 αυτής, το οποίο
περιλαμβάνει τρία κύρια στοιχεία/πυλώνες:
(α) τις υγειονομικές απαιτήσεις που πρέπει να εφαρμόζονται για τη διάθεση στην
αγορά, την εισαγωγή και τη διαμετακόμιση ζώων υδατοκαλλιέργειας και των
προϊόντων τους,
1
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(β) τα ελάχιστα προληπτικά μέτρα που αποσκοπούν στην αύξηση της
συνειδητοποίησης και της ετοιμότητας των αρμόδιων αρχών, των επιχειρηματικών
φορέων παραγωγής υδατοκαλλιέργειας και άλλων που σχετίζονται με τον εν λόγω
κλάδο, όσον αφορά ασθένειες σε ζώα υδατοκαλλιέργειας, και
(γ) τα ελάχιστα μέτρα ελέγχου που πρέπει να εφαρμόζονται στην περίπτωση
υπόνοιας ή εστίας ορισμένων ασθενειών σε υδρόβια ζώα.
Το παρόν έγγραφο καθοδήγησης περιορίζεται στην πραγματοποίηση μιας εισαγωγής
στις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1(α) της Οδηγίας.
Η Οδηγία 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου ρυθμίζει τις απαιτήσεις υγειονομικού
ελέγχου που πρέπει να εφαρμόζονται για τη διάθεση στην αγορά και για την
εισαγωγή και τη διαμετακόμιση ζώων υδατοκαλλιέργειας και εφαρμόζεται με την
επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια υγεία, τη διατήρηση των ειδών, την
εισαγωγή μη ιθαγενών ειδών κ.λπ.
Οι κανόνες για την υγιεινή και των έλεγχο των τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων
των ζώων υδατοκαλλιέργειας και των προϊόντων αυτών που προορίζονται για
κατανάλωση από τον άνθρωπο, ορίζονται στους ακόλουθους Κανονισμούς του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου: (ΕΚ) αρ. 852/2004, της 29ης
Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων3, (ΕΚ) αρ. 853/2004, της 29ης Απριλίου
2004, που θεσπίζει συγκεκριμένους υγειονομικούς κανόνες για τρόφιμα ζωικής
προέλευσης4 και (ΕΚ) αρ. 854/2004 της 29ης Απριλίου 2004, που θεσπίζει
συγκεκριμένους κανόνες για την οργάνωση επισήμων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής
προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο5.
Οι γενικοί κανόνες για την πραγματοποίηση επισήμων ελέγχων θεσπίζονται στον
Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τους επίσημους ελέγχους που
πραγματοποιούνται προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιβεβαίωση συμμόρφωσης
προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων, και προς τους κανόνες για την
υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων.
2.2.

«Ζώα υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα τους» και η διάθεσή τους στην αγορά.
Η Οδηγία 2006/88/ΕΚ θεσπίζει τις υγειονομικές απαιτήσεις που πρέπει να
εφαρμόζονται για τη διάθεση στην αγορά, την εισαγωγή και τη διαμετακόμιση
«ζώων υδατοκαλλιέργειας και των προϊόντων τους».
Ο όρος «ζώα υδατοκαλλιέργειας» ορίζεται στο Άρθρο 3(1)(β) της Οδηγίας ως:
«οποιοδήποτε υδρόβιο ζώο σε όλα τα στάδια του βίου του, περιλαμβανομένων των
αυγών και του σπέρματος/των γαμετών, των υδρόβιων ζώων που εκτρέφονται σε
εκμετάλλευση ή περιοχή καλλιέργειας μαλακίων, περιλαμβανομένων των υδρόβιων
ζώων που προέρχονται από άγρια κατάσταση και προορίζονται για μια
εκμετάλλευση ή περιοχή καλλιέργειας μαλακίων»
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Ο Όρος «Υδρόβια ζώα» περιλαμβάνει (βλέπε Άρθρο 3(1)(ε)):
(i)
ψάρια που ανήκουν στης υπερομοταξία Άγναθα και στις ομοταξίες
Χονδριχθύες και Οστεϊχθύες
(ii)

μαλάκια που ανήκουν στο φύλο Mollusca, και

(iii) καρκινοειδή που ανήκουν στο υποφύλο Crustacea
Η Οδηγία καλύπτει υδρόβια ζώα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση,
διακοσμητικά υδρόβια ζώα, με εξαίρεση εκείνων που φυλάσσονται σε ενυδρεία μηεμπορικού χαρακτήρα και υδρόβια ζώα που φυλάσσονται για άλλους σκοπούς.
«Εκμετάλλευση» σημαίνει «κάθε χώρος εργασίας, περίκλειστη περιοχή ή
εγκατάσταση που λειτουργεί στο πλαίσιο μιας επιχείρησης παραγωγής προϊόντων
υδατοκαλλιέργειας όπου καλλιεργούνται ζώα υδατοκαλλιέργειας με σκοπό τη
διάθεσή τους στην αγορά, εξαιρουμένων των χώρων όπου διατηρούνται προσωρινά
σε αναμονή της θανάτωσης χωρίς να τρέφονται άγρια υδρόβια ζώα που συλλέγονται
ή αλιεύονται με σκοπό την κατανάλωση από τον άνθρωπο» (Άρθρο 3(1)(η)).
Η εξαίρεση που αναφέρεται στο τελευταίο τμήμα του παραπάνω ορισμού, πρέπει να
αντιμετωπιστεί υπό το πρίσμα του Άρθρου 2(1)(β), το οποίο δηλώνει ρητώς ότι η
Οδηγία 2006/88ΕΚ δεν εφαρμόζεται σε άγρια υδρόβια ζώα που συλλέγονται ή
αλιεύονται με σκοπό την άμεση εισαγωγή τους στην τροφική αλυσίδα.
Ο όρος «χώρος καλλιέργειας μαλακίων» ορίζεται στο Άρθρο 3(1)(ι) της Οδηγίας
2006/88/ΕΚ ως «περιοχή παραγωγής ή περιοχή μετεγκατάστασης στην οποία όλες οι
επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας λειτουργούν υπό ένα κοινό
σύστημα βιοασφάλειας».
Η «Περιοχή παραγωγής» ορίζεται στο Παράρτημα I του Κανονισμού (ΕΚ) 853/2004
ως «θαλάσσιες ή υποθαλάσσιες περιοχές ή περιοχές εκβολής ποταμού, όπου
βρίσκονται, είτε φυσικοί χώροι ανάπτυξης δίθυρων μαλακίων, είτε τόποι που
χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια δίθυρων μαλακίων, στις οποίες γίνεται η
αλίευση ζώντων δίθυρων μαλακίων».
Η «Περιοχή μετεγκατάστασης» ορίζεται στο Άρθρο 3(1)(ιε) της Οδηγίας 2006/88/ΕΚ
ως «περιοχές γλυκού νερού, θαλάσσιες ή λιμνοθαλάσσιες περιοχές ή περιοχές
εκβολής ποταμού, με σαφώς καθορισμένα όρια με σημαντήρες, πασσάλους ή
οποιοδήποτε άλλο μόνιμα στερεωμένο υλικό, που προορίζονται αποκλειστικά για το
φυσικό καθαρισμό ζώντων μαλακίων».
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Η «Διάθεση στην αγορά» ορίζεται στο Άρθρο 3(1)(ιβ) της Οδηγίας 2006/88/ΕΚ ως
«η πώληση, όπου περιλαμβάνεται η προσφορά για πώληση ή οποιαδήποτε άλλη
μορφή μεταβίβασης, δωρεάν ή όχι και κάθε μορφή μετακίνησης ζώων
υδατοκαλλιέργειας».
Η Οδηγία καλύπτει μόνο τις μετακινήσεις ζώων που διεξάγονται από τους
υπεύθυνους επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας. Τα ζώα που
μετακινούνται ελεύθερα στο φυσικό περιβάλλον δεν καλύπτονται από τους κανόνες
που διέπουν τη διάθεση στην αγορά. Ωστόσο, η γενική υποχρέωση των υπεύθυνων
επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας για τη διασφάλιση ορθής
υγιεινής πρακτικής, απαιτεί τη λήψη κατάλληλων μέτρων, ούτως ώστε να
αποφευχθούν ανεπιθύμητες μετακινήσεις ή η διαφυγή των ζώων.
Ο Πίνακας 1 αποτελεί μια σύνοψη των κατηγοριών διάθεσης στην
αγορά/μετακίνησης υδρόβιων ζώων, που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της
Οδηγίας. Η σύνοψη αυτή βασίζεται στις διατάξεις των Άρθρων 1,2 και 3 της
Οδηγίας 2006/88/ΕΚ.
Πίνακας 1
Σύνοψη του πεδίου εφαρμογής της Οδηγίας 2006/88/ΕΚ για τη μετακίνηση των ζώων
Υδρόβια ζώα που προέρχονται από:
Εκμετάλλευση/Χώρος
μαλακίων
Κινήσεις ζώων που καλύπτονται
από την Οδηγία

Υδρόβια ζώα που προορίζονται για :

καλλιέργειας Εκμετάλλευση/Χώρος
μαλακίων

καλλιέργειας

Εκμετάλλευση/Χώρος
μαλακίων

καλλιέργειας

Άγρια φύση
Εκμετάλλευση/Χώρος
μαλακίων

καλλιέργειας Άγρια
φύση
αποθέματος)

Εκμετάλλευση/Χώρος
μαλακίων

καλλιέργειας

(εμπλουτισμός

Ανθρώπινη κατανάλωση

Άγρια φύση/ Εκμετάλλευση/Χώρος
καλλιέργειας μαλακίων
Εμπορικά ενυδρεία
Άγρια φύση(α)
Κινήσεις ζώων που δεν
καλύπτονται από την Οδηγία

Άγρια φύση(α)

Άγρια φύση/ Εκμετάλλευση/Χώρος
καλλιέργειας μαλακίων
Μη εμπορικά ενυδρεία
Ανθρώπινη κατανάλωση (άμεση
είσοδος στην τροφική αλυσίδα)
Άγρια φύση
Σκοπούς παραγωγής ιχθυαλεύρων,
ιχθυοτροφών και ιχθυελαίων
Άγρια φύση
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(α)

Γενικά, δεν καλύπτονται οι ελεύθερες μετακινήσεις ζώων στη φύση, ωστόσο σε περιπτώσεις όπου
ανιχνεύεται καταγεγραμμένη νόσος στη φύση, το Άρθρο 40 της Οδηγίας 2006/88/ΕΚ υποχρεώνει τα
Κράτη-Μέλη να παρακολουθούν την κατάσταση και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, τα οποία μπορεί
να περιλαμβάνουν περιορισμούς στις μετακινήσεις.

2.3.

Διαφορετικοί τύποι εκμεταλλεύσεων και χώρων καλλιέργειας μαλακίων
Η Οδηγία 2006/88/ΕΚ κάνει διαχωρισμό μεταξύ διαφόρων τύπων εκμεταλλεύσεων.
Ορισμένες διατάξεις εφαρμόζονται σε όλες τις εκμεταλλεύσεις και τους χώρους
καλλιέργειας μαλακίων, ενώ άλλες, εφαρμόζονται μόνο σε έναν συγκεκριμένο τύπο
εκμετάλλευσης.
Για παράδειγμα, τα κέντρα αποστολής και καθαρισμού και οι παρόμοιες επιχειρήσεις
πρέπει να θεωρούνται εκμεταλλεύσεις για το σκοπό του πεδίου εφαρμογής της
Οδηγίας 2006/88/ΕΚ, περιλαμβανομένων των απαιτήσεων πιστοποίησης του
Άρθρου 14, αλλά δεν καλύπτονται από τις γενικές απαιτήσεις για τη διάθεση στην
αγορά των Άρθρων 15 ως 17 της Οδηγίας 2006/88/ΕΚ, καθώς θεσπίζονται ειδικές
διατάξεις για τέτοιου τύπου εκμεταλλεύσεις στα Άρθρα 18 και 19.
Ο Πίνακας 2 παρέχει μια σύνοψη των διαφόρων τύπων εκμεταλλεύσεων/χώρων
καλλιέργειας μαλακίων στα οποία αναφέρεται η Οδηγία και η εφαρμοστική
νομοθεσία, σε συνάρτηση με τις σχετικές διατάξεις για τη διάθεση στην αγορά και
την εισαγωγή, που εφαρμόζονται για την είσοδο των ζώων υδατοκαλλιέργειας σε
αυτούς τους τύπους εκμεταλλεύσεων/χώρων καλλιέργειας μαλακίων.
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Πίνακας 2
Διάφοροι τύποι εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο της Οδηγίας 2006/88/ΕΚ
Απαιτήσεις όσον αφορά
τη διάθεση στην αγορά Απαιτήσεις όσον αφορά την
για την είσοδο σε εισαγωγή/διαμετακόμιση για την
διάφορους
τύπους είσοδο σε διάφορους τύπους
Διάταξη στην οποία ορίζεται/ εκμεταλλεύσεων
εκμεταλλεύσεων

Τύπος εκμετάλλευσης

περιλαμβάνεται
Εκμετάλλευση (που δεν εμπίπτει σε κάποια Άρθ. 3(1)(η)
από τις παρακάτω κατηγορίες)
2006/88/ΕΚ

της

Οδηγίας Άρθ.
15-17
της Άρθ. 10 του Κανονισμού ΕΚ
Οδηγίας 2006/88/ΕΚ
Αρ.1251/2008

Άρθ.
3(1)(ι)
2006/88/ΕΚ

της

Οδηγίας

Χώρος καλλιέργειας μαλακίων

Άρθ. 3(1)(ιε)
2006/88/ΕΚ

της

Οδηγίας

Περιοχές μετεγκατάστασης

Ανοικτές διακοσμητικές εγκαταστάσεις

Άρθ. 2 του Κανονισμού ΕΚ Αρ.
1251/2008

Άρθ. 21 της Οδηγίας
Άρθ.
2(2)
της
Οδηγίας 2006/88/ΕΚ
Κλειστές
διακοσμητικές
εγκαταστάσεις 2006/88/ΕΚ
Άρθ.
4
του
(καταστήματα ζώων συντροφιάς, κήποι, Άρθ. 2 του Κανονισμού ΕΚ Αρ. Κανονισμού ΕΚ Αρ. Άρθ. 11 του Κανονισμού ΕΚ Αρ.
τεχνητές λίμνες κήπων, εμπορικά ενυδρεία)
1251/2008
1251/2008
1251/2008
Παράρτημα I του Κανονισμού ΕΚ
Αρ.853/2004:
Άρθ. 18(2)(β) και 19(2)
Κέντρα αποστολής, κέντρα καθαρισμού και Σημείο 2.7 «Κέντρα αποστολής» της
Οδηγίας Άρθ. 12 του Κανονισμού ΕΚ Αρ.
παρόμοιες επιχειρήσεις
Σημείο 2.8 «Κέντρα καθαρισμού» 2006/88/ΕΚ
1251/2008
Εγκαταστάσεις που δεν είναι επιχειρήσεις
παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας,
αλλά στις οποίες διατηρούνται υδρόβια ζώα
που δεν προορίζονται για διάθεση στην Άρθ. 4(4)(α)
αγορά (π.χ. ερευνητικές εγκαταστάσεις)
2006/88/ΕΚ

Εγκαταστάσεις ψυχαγωγικής αλιείας
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Οδηγίας * Άρθ. 15-17 της Άρθ. 10 του Κανονισμού ΕΚ Αρ.
Οδηγίας 2006/88/ΕΚ
1251/2008

Άρθρα 3(1)(ιδ) και 4(4)(β) της
Οδηγίας 2006/88/ΕΚ

Επιχειρήσεις
παραγωγής
προϊόντων Άρθρο 4(4)(γ)
υδατοκαλλιέργειας, που διαθέτουν στην 2006/88/ΕΚ
αγορά ζώα υδατοκαλλιέργειας, αποκλειστικά
και μόνο για κατανάλωση από τον άνθρωπο,
σύμφωνα με το Άρθρο 1(3)(γ) του
Κανονισμού ΕΚ 853/2004.

Εγκαταστάσεις καραντίνας

της

της

Οδηγίας

Απόφαση
της
Επιτροπής
2008/946/ΕΚ για την εφαρμογή
της Οδηγίας 2006/88/ΕΚ του
Συμβουλίου, σχετικά με τις
απαιτήσεις καραντίνας για τα ζώα Άρθρα 17 και 20 της
υδατοκαλλιέργειας7
Οδηγίας 2006/88/ΕΚ

ΕΕ L 337, 16.12.2008, σ. 94
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Κανονισμός ΕΚ Αρ. 1251/2008
της Επιτροπής (τα υποδείγματα
πιστοποιητικών ορίζονται στα
μέρη Α και Β του Παραρτήματος
IV)

* Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το Άρθρο 4(4) της Οδηγίας 2006/88/ΕΚ, «οι διατάξεις της παρούσας
Οδηγίας θα εφαρμόζονται κατ’αναλογία, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, τα χαρακτηριστικά και την
κατάσταση της εν λόγω εγκατάστασης ή εγκατάστασης ψυχαγωγικής αλιείας ή επιχείρησης, καθώς και
τον κίνδυνο διάδοσης ασθενειών των υδρόβιων ζώων σε άλλους πληθυσμούς υδρόβιων ζώων ως
αποτέλεσμα της λειτουργίας τους».

3.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΖΩΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Το Κεφάλαιο III της Οδηγίας 2006/88/ΕΚ θεσπίζει τις υγειονομικές απαιτήσεις
ελέγχου για τη διάθεση στην αγορά ζώων υδατοκαλλιέργειας. Οι διατάξεις αυτές
συμπληρώνονται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου III του Κανονισμού (ΕΚ) Αρ.
1251/2008.
Για ορισμένες μετακινήσεις ισχύουν γενικές απαιτήσεις που σχετίζονται με το γενικό
υγειονομικό καθεστώς των ζώων που μετακινούνται, όπως η απαίτηση ότι τα ζώα θα
πρέπει να είναι κλινικά υγιή (Άρθρο 15 της Οδηγίας 2006/88/ΕΚ)
Το Άρθρο 13 της Οδηγίας υποχρεώνει τα Κράτη-Μέλη να διασφαλίσουν ότι
λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης ασθενειών κατά τη μεταφορά ζώων
υδατοκαλλιέργειας.
Τα Άρθρα 15 έως 21 της Οδηγίας θεσπίζουν τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τη
διάθεση στην αγορά, ούτως ώστε να προληφθεί η εξάπλωση των μη-εξωτικών
ασθενειών που απαριθμούνται στο Μέρος II του Παραρτήματος IV της Οδηγίας
(βλέπε Πίνακα 3), όπως τροποποιήθηκε από την Εκτελεστική Οδηγία 2014/22/ΕΕ.

Πίνακας 3. Ασθένειες που απαριθμούνται στο Μέρος II του Παραρτήματος IV της Οδηγίας
2006/88/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την Εκτελεστική Οδηγία 2014/22/ΕΕ
Ασθένειες
ψαριών

Ασθένειες
μαλακίων

Εξωτικές ασθένειες
Επιζωοτική αιμοποιητική νέκρωση

Λοίμωξη από Bonamia exitiosa
Λοίμωξη από Perkinsus marinus
Λοίμωξη από Microcytos mackini

Ασθένειες
καρκινοειδών Σύνδρομο Taura
Σύνδρομο της κίτρινης κεφαλής

Μη-εξωτικές ασθένειες
Λοιμώδης αιμορραγική σηψαιμία (ΛΑΣ)
Λοιμώδης αιμοποιητική νέκρωση (ΛΑΝ)
Ιός του έρπητα του ψαριού σαζάνι (νόσος KHV)
Λοιμώδης αναιμία του σολωμού (ISA)
Λοίμωξη από Marteilia refringens
Λοίμωξη από Bonamia ostreae
Σύνδρομο των λευκών κηλίδων

Η βασική αρχή των κανόνων για τη διάθεση στην αγορά ζώων υδατοκαλλιέργειας
είναι ότι εκείνα που προορίζονται για άλλο Κράτος-Μέλος, ζώνη ή διαμέρισμα, που
έχει χαρακτηριστεί απαλλαγμένο από μια μη εξωτική ασθένεια ή που υπόκειται σε
εποπτεία ή πρόγραμμα εκρίζωσης για την εν λόγω ασθένεια, πρέπει να προέρχονται
από ένα Κράτος-Μέλος, ζώνη ή διαμέρισμα αυτού, που έχει χαρακτηριστεί
[10]

απαλλαγμένο από την ασθένεια, εφόσον τα ζώα είναι ευπαθή ή μπορεί να
λειτουργήσουν ως φορείς για την εν λόγω ασθένεια. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει
ότι τα ζώα υδατοκαλλιέργειας που ανήκουν σε είδη τα οποία δεν είναι ούτε ευπαθή,
ούτε θεωρούνται φορείς για την εν λόγω ασθένεια, μπορούν να εισαχθούν ελεύθερα
σε μια περιοχή απαλλαγμένη από την ασθένεια, ανεξάρτητα από το υγειονομικό
καθεστώς του τόπου προέλευσης.
Ως εκ τούτου, το αν μια προγραμματισμένη μετακίνηση βρίσκεται σε συμφωνία με
τους υγειονομικούς κανόνες που διέπουν τη διάθεση στην αγορά, θα καθορίζεται από
τους ακόλουθους τρεις παράγοντες:
(1)

Το υγειονομικό καθεστώς του τόπου προορισμού, όσον αφορά τις μη εξωτικές
ασθένειες. Το σχετικό ερώτημα θα είναι το εξής: Έχει ο τόπος προορισμού
χαρακτηριστεί απαλλαγμένος ή υπόκειται σε πρόγραμμα επιτήρησης ή
εκρίζωσης για οποιαδήποτε από τις καταγεγραμμένες μη εξωτικές ασθένειες;

(2)

Τα εν λόγω είδη. Το σχετικό ερώτημα θα είναι το εξής: Ανήκουν τα ζώα της
αποστολής σε είδη που είτε είναι ευπαθή, είτε θεωρούνται φορείς για τις μη
εξωτικές ασθένειες, για τις οποίες ο τόπος προορισμού έχει χαρακτηριστεί
απαλλαγμένος ή υπόκειται σε πρόγραμμα επιτήρησης ή εκρίζωσης;
Τα ευπαθή είδη απαριθμούνται στο Τμήμα II του Παραρτήματος IV της
Οδηγίας 2006/88/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την Εκτελεστική Οδηγία
2014/22/ΕΕ.
Το Παράρτημα I του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1251/2008 θεσπίζει έναν κατάλογο
ειδών φορέων και τις συνθήκες υπό τις οποίες τα είδη αυτά θα θεωρούνται
φορείς. Σύμφωνα με το Άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 1251/2008, τα ζώα
υδατοκαλλιέργειας που ανήκουν σε είδη που απαριθμούνται στη στήλη 2 του
πίνακα ο οποίος περιέχεται στο Παράρτημα I του εν λόγω Κανονισμού,
θεωρούνται φορείς για τους σκοπούς του Άρθρου 17 της Οδηγίας, μόνο αν τα
ζώα αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις στήλες 3 και 4 του εν
λόγω πίνακα.

(3)

Το υγειονομικό καθεστώς του τόπου προέλευσης, όσον αφορά τις μη εξωτικές
ασθένειες. Αν η απάντηση στα ερωτήματα που τίθενται τόσο στην παράγραφο
1, όσο και στην παράγραφο 2 είναι θετική, τότε το ζήτημα είναι αν ο τόπος
προέλευσης έχει χαρακτηριστεί απαλλαγμένος από τις εν λόγω μη εξωτικές
ασθένειες.

Το Μέρος Α του Παραρτήματος III της Οδηγίας 2006/88/ΕΚ παρέχει μια σύνοψη
των δυνατών επιλογών μετακίνησης ζώων υδατοκαλλιέργειας, που προορίζονται για
καλλιέργεια και εμπλουτισμό του αποθέματος, ανάλογα με το υγειονομικό καθεστώς
του τόπου προελεύσεως, περιλαμβανομένων των συνθηκών για τις οποίες απαιτείται
πιστοποίηση.
Υπάρχει ωστόσο, ένα πλήθος εξαιρέσεων στη γενική αρχή που περιγράφεται
παραπάνω. Για παράδειγμα, στις περιπτώσεις άγριων υδρόβιων ζώων, τα οποία είναι
ευπαθή στις σχετικές ασθένειες και προορίζονται για καλλιέργεια καθώς και
καλλιεργούμενων ειδών φορέων, τα ζώα επιτρέπεται να εισαχθούν σε
εκμεταλλεύσεις περιοχών απαλλαγμένων από ασθένεια και περιοχών όπου
εφαρμόζεται πρόγραμμα επιτήρησης ή εκρίζωσης, εφόσον υποβληθούν σε
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καραντίνα, ανεξάρτητα από το υγειονομικό καθεστώς του τόπου προέλευσης. Η
Απόφαση 2008/946/ΕΚ της Επιτροπής θεσπίζει λεπτομερείς απαιτήσεις σχετικά με
την καραντίνα για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας.
Επιπρόσθετα, όσον αφορά ζώα υδατοκαλλιέργειας που προορίζονται για ανθρώπινη
κατανάλωση, πολλά είδη αποστολών εξαιρούνται από τις απαιτήσεις υγειονομικού
ελέγχου, π.χ. εκσπλαχνισμένα ψάρια.
Σύμφωνα με το Άρθρο 14(1) και (2) της Οδηγίας, η διάθεση στην αγορά ζώων
υδατοκαλλιέργειας υπόκειται, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε υγειονομική
πιστοποίηση. Ο Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1251/2008 θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες
σχετικά με το πότε μια μετακίνηση απαιτεί πιστοποιητικό και τα Παραρτήματα του
Κανονισμού ορίζουν τα υποδείγματα πιστοποιητικών που πρέπει να
χρησιμοποιηθούν. Ως γενική αρχή, πιστοποίηση απαιτείται στις περιπτώσεις εκείνες
στις οποίες υφίστανται απαιτήσεις μετακίνησης ειδικές για μία ασθένεια.
Επιπλέον, οι ακόλουθες μετακινήσεις ζώων υδατοκαλλιέργειας
κοινοποίηση μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος TRACES:

απαιτούν

α. Μετακινήσεις μεταξύ Κρατών-Μελών, στις οποίες απαιτείται υγειονομικό
πιστοποιητικό (Άρθρο 14(3)(α) της Οδηγίας 2006/88/ΕΚ).
β. Όλες οι μετακινήσεις μεταξύ Κρατών-Μελών ζώντων ζώων υδατοκαλλιέργειας
με σκοπό την καλλιέργεια ή τον εμπλουτισμό του αποθέματος (Άρθρο 14(3)(β) της
Οδηγίας 2006/88/ΕΚ).
γ. Οι μετακινήσεις μεταξύ Κρατών-Μελών ορισμένων διακοσμητικών υδρόβιων
ζώων που προορίζονται για κλειστές διακοσμητικές εγκαταστάσεις (βλέπε Άρθρο
4(1) του Κανονισμού (ΕΚ) Αρ. 1251/2008 για τις συγκεκριμένες απαιτήσεις).
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η μετακίνηση δεν απαιτεί πιστοποιητικό, η
κοινοποίηση στο σύστημα TRACES, θα πρέπει να γίνεται με τη συμπλήρωση του
μέρους I του υποδείγματος πιστοποιητικού.
Οι κανόνες που σχετίζονται με τη διάθεση στην αγορά και καθορίζονται στην
Οδηγία 2006/88/ΕΚ, μπορούν να διαχωριστούν σε έξι ομάδες, με βάση κυρίως τη
χρήση για την οποία προορίζονται τα ζώα της αποστολής στον τόπο προορισμού. Οι
ομάδες αυτές απαριθμούνται παρακάτω από το α. έως το στ. Ο Πίνακας 4 παρέχει
μια σύνοψη σχετικά με την εντόπιση των συγκεκριμένων απαιτήσεων για καθεμία
από αυτές τις έξι ομάδες αποστολών, στην Οδηγία 2006/88/ΕΚ και στον Κανονισμό
ΕΚ Αρ.1251/2008.
α. Ζώα υδατοκαλλιέργειας που προορίζονται για καλλιέργεια.
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β. Ζώα υδατοκαλλιέργειας που προορίζονται για εμπλουτισμό του αποθέματος.
γ. Άγρια υδρόβια ζώα που προορίζονται για καλλιέργεια.

9

δ. Ζώα υδατοκαλλιέργειας που προορίζονται για περαιτέρω μεταποίηση πριν από
την κατανάλωση από τον άνθρωπο.
ε. Ζώντα μαλάκια και καρκινοειδή, που προορίζονται για κέντρα αποστολής, κέντρα
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καθαρισμού και παρόμοιες επιχειρήσεις.
στ. Διακοσμητικά υδρόβια ζώα, που προέρχονται από ή προορίζονται για κλειστές
διακοσμητικές εγκαταστάσεις.

9

Για εκπαιδευτικούς λόγους, ο Κανονισμός (ΕΚ) 1251/2008 αναφέρεται σαφώς σε περιοχές
μετεγκατάστασης, εγκαταστάσεις ψυχαγωγικής αλιείας και ανοικτές διακοσμητικές εγκαταστάσεις.
Αυτά είναι παραδείγματα σχετικά με το τι πρέπει να θεωρείται καλλιέργεια, σύμφωνα με τα Άρθρα 15,
16 και 17.
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Πίνακας 4. Σύνοψη των κανόνων που διέπουν τη διάθεση στην αγορά
α.
Ζώα
υδατοκαλλιέργειας
που
προορίζονται
για
καλλιέργεια,
περιοχές
μετεγκατάστασης,
εγκαταστάσεις
ψυχαγωγικής
αλιείας και ανοικτές
διακοσμητικές
εγκαταστάσεις

β.

γ.
Άγρια υδρόβια ζώα
που προορίζονται
για
καλλιέργεια,
περιοχές
μετεγκατάστασης,
ψυχαγωγικές
εγκαταστάσεις
αλιείας,
ανοικτές
διακοσμητικές
εγκαταστάσεις

δ.

ε.

Ζώα
υδατοκαλλιέργεια
ς
που
προορίζονται για
περαιτέρω
μεταποίηση πριν
την κατανάλωση
από τον άνθρωπο

Ζώντα μαλάκια
Ζώα
και καρκινοειδή
υδατοκαλλιέργει
που προορίζονται
ας
που
για
κέντρα
προορίζονται για
αποστολής/
εμπλουτισμό του
κέντρα
αποθέματος
καθαρισμού
Άρθ. 5 του
Άρθ.
7
του
1. Ποιες μετακινήσεις Άρθ.
5
του Κανονισμού
Άρθ.
5
του Άρθ.
6
του Κανονισμού
απαιτούν
Κανονισμού (ΕΚ) (ΕΚ)
Αρ. Κανονισμού (ΕΚ) Κανονισμού (ΕΚ) (ΕΚ)
Αρ.
πιστοποίηση;
Αρ. 1251/2008
1251/2008
Αρ. 1251/2008
Αρ. 1251/2008
1251/2008
2. Ποιο υπόδειγμα
πιστοποιητικού
πρέπει
να Μέρος Α του Παραρτήματος II του Κανονισμού (ΕΚ) Αρ. Μέρος Β του Παραρτήματος II του
χρησιμοποιηθεί;
1251/2008
Κανονισμού (ΕΚ) Αρ. 1251/2008
Άρθ. 15(4) της
Οδηγίας
Άρθ. 15(1) και (2)
Άρθ.
15
της
2006/88/ΕΚ
της
Οδηγίας
Οδηγίας
2006/88/ΕΚ
2006/88/ΕΚ
Μέρος II.1του
υποδείγματος
3.
Γενικές Μέρος II.1 του
Μέρος II.1 του
πιστοποιητικού
υγειονομικές
υποδείγματος
υποδείγματος
Μέρος
II.1 του υποδείγματος
απαιτήσεις
πιστοποιητικού
πιστοποιητικού
πιστοποιητικού

4.
Απαιτήσεις
μεταφοράς

6. Απαιτήσεις για
είδη-φορείς
των
καταγεγραμμένων μη
εξωτικών
ασθενειών10

Άρθ. 4(2) του
Κανονισμού
(ΕΚ)
Αρ.1251/2008

υποδείγματος

Μέρος ΙΙ.2 του Μέρος ΙΙ.2 του Άρθ. 4(1) του
υποδείγματος
υποδείγματος
Κανονισμού (ΕΚ)
πιστοποιητικού
πιστοποιητικού Αρ. 1251/2008

Μέρος ΙΙ.3 του Μέρος ΙΙ.3 του
υποδείγματος
υποδείγματος
πιστοποιητικού
πιστοποιητικού

Απόφαση
Απόφαση
2008/946/ΕΚ
2008/946/ΕΚ
Καμία
Υπόδειγμα πιστοποιητικού που καθορίζεται στο Μέρος ΙΙ.6
του υποδείγματος πιστοποιητικού σχετικά με SVC, BKD,
IPN,GS και SAV και στο Μέρος ΙΙ.7 σχετικά με OsHV-1
7.
Πρόσθετες μvar (μόνο όταν προορίζονται για Κράτη- Μέλη με
εγγυήσεις
πρόσθετες εγγυήσεις, βάσει της Απόφασης 2010/221/ΕΕ)11
8. Απαιτήσεις για
ζώα
υδατοκαλλιέργειας
που εγκαταλείπουν
περιοχές οι οποίες
υπόκεινται σε μέτρα
ελέγχου
για
ασθένειες,
περιλαμβανομένων
προγραμμάτων
εκρίζωσης

Άρθ. 21 της
Οδηγίας
2006/88/ΕΚ

της

Μέρος II.3 του
πιστοποιητικού

Άρθ. 18
Οδηγίας
2006/88/ΕΚ

Κανένα

της Άρθ. 19 της Άρθ. 21
Οδηγίας
Οδηγίας
2006/88/ΕΚ
2006/88/ΕΚ

Μέρος
II.4
πιστοποιητικού

Άρθ.
20
της
Άρθ. 15(4) και Οδηγίας
Άρθ.16 της Οδηγίας 16 της Οδηγίας 2006/88/ΕΚ
2006/88/ΕΚ
2006/88/ΕΚ
5. Απαιτήσεις για
Μέρος ΙΙ.2 του
είδη ευπαθή στις Μέρος ΙΙ.2 του Μέρος ΙΙ.2 του υποδείγματος
καταγεγραμμένες μη υποδείγματος
υποδείγματος
πιστοποιητικού
εξωτικές ασθένειες10 πιστοποιητικού
πιστοποιητικού Απόφαση 2008/946
Άρθ.
17
της Άρθ. 15(4) και
Οδηγίας
17 της Οδηγίας
2006/88/ΕΚ
2006/88/ΕΚ

Καμία

της

Άρθ. 13 της Οδηγίας 2006/88/ΕΚ

υποδείγματος

Διακοσμητικά
υδρόβια ζώα από/
προς
κλειστές
εγκαταστάσεις

Άρθ. 13
Οδηγίας
2006/88/ΕΚ

Άρθ. 13 της Οδηγίας 2006/88/ΕΚ
του

στ.

Καμία

Καμία

Καμία

Καμία

Καμία

Καμία

Καθορίζεται από την Αρμόδια Αρχή
του ΚΜ ως μέρος των μέτρων
ελέγχου
Καθορίζεται από την Αρμόδια Αρχή του ΚΜ ως μέρος των
μέτρων ελέγχου
Άρθ. 8(2), (3) και (4) του
Κανονισμού (ΕΚ) Αρ. 1251/2008
Αρθ. 8(1) και (2) του Κανονισμού (ΕΚ) Αρ. 1251/2008
Μέρος ΙΙ.4 του υποδείγματος
Μέρος ΙΙ.5 του υποδείγματος πιστοποιητικού που ορίζεται πιστοποιητικού που ορίζεται στο
στο Μέρος Α του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) Μέρος Β του Παραρτήματος ΙΙ του
Αρ. 1251/2008
Κανονισμού (ΕΚ) Αρ. 1251/2008
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Καμία

10

11

Σχετικό, μόνο όταν η αποστολή προορίζεται για άλλο Κράτος-Μέλος, ζώνη ή διαμέρισμα, το οποίο έχει
χαρακτηριστεί απαλλαγμένο, ή υπόκειται σε πρόγραμμα επιτήρησης ή εκρίζωσης για μία ή
περισσότερες από τις μη εξωτικές ασθένειες. Τα δεδομένα σχετικά με το υγειονομικό καθεστώς κάθε
εκμετάλλευσης και περιοχής καλλιέργειας μαλακίων στην Κοινότητα, είναι διαθέσιμα στο
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm.
Επί του παρόντος, τα παρακάτω Κράτη-Μέλη έχουν πρόσθετες εγγυήσεις όσον αφορά μία ή
περισσότερες από τις αναφερθείσες ασθένειες: Δανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Σουηδία και Ην. Βασίλειο.
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4.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΖΩΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Στο Κεφάλαιο IV της Οδηγίας 2006/88/ΕΚ θεσπίζονται οι βασικές αρχές για την
εισαγωγή και τη διαμετακόμιση των ζώων υδατοκαλλιέργειας μέσα στην Κοινότητα
από Τρίτες Χώρες. Τα άρθρα 22 και 23 καθορίζουν τις διατάξεις σχετικά με τις
Τρίτες Χώρες από τις οποίες επιτρέπεται η εισαγωγή και η διαμετακόμιση στην
Κοινότητα. Το άρθρο 24 αναφέρει ότι όλες οι αποστολές ζώων υδατοκαλλιέργειας
και των προϊόντων τους πρέπει να συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό για
την είσοδό τους στην Κοινότητα. Το άρθρο 25 παρέχει τη νομική βάση για τη
θέσπιση περισσότερο λεπτομερών κανόνων όσον αφορά την εισαγωγή και τη
διαμετακόμιση.
Στο Κεφάλαιο IV του Κανονισμού (ΕΚ) Αρ. 1251/2008 θεσπίζονται περισσότερο
λεπτομερείς κανόνες για την εισαγωγή, ενώ στο Κεφάλαιο V θεσπίζονται οι
διατάξεις για τη διαμετακόμιση μέσω του εδάφους της Κοινότητας. Τα υποδείγματα
των υγειονομικών πιστοποιητικών καθορίζονται στο Παράρτημα IV του Κανονισμού
(ΕΚ) Αρ. 1251/2008 όσον αφορά τα ζώα υδατοκαλλιέργειας που προορίζονται για
καλλιέργεια κ.λπ και κλειστές διακοσμητικές εγκαταστάσεις. Τα υποδείγματα των
πιστοποιητικών για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων που αφορούν
προϊόντα αλιείας και δίθυρα μαλάκια, εχινόδερμα, χιτωνοφόρα και θαλάσσια
γαστερόποδα, περιλαμβανομένων των ζώων υδατοκαλλιέργειας που προορίζονται
για ανθρώπινη κατανάλωση, καθορίζονται στο Παράρτημα VI του Κανονισμού (ΕΚ)
Αρ. 2074/2005 της Επιτροπής της 5ης Δεκεμβρίου 2005, για τη θέσπιση μέτρων
εφαρμογής για ορισμένα προϊόντα βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) Αρ. 853/2004 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την οργάνωση επισήμων
ελέγχων βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) Αρ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου και του Κανονισμού (ΕΚ) Αρ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την παρέκκλιση από τον Κανονισμό (ΕΚ)
Αρ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την
τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) Αρ. 853/2004 και (ΕΚ) Αρ. 854/200412.
Οι κατάλογοι των Τρίτων Χωρών ορίζονται στο Παράρτημα III του Κανονισμού
(ΕΚ) Αρ. 1251/200813 (εισαγωγή για καλλιέργεια κ.λπ) και στην Απόφαση
2006/766/ΕΚ14 της Επιτροπής της 6ης Νοεμβρίου 2006, η οποία καθορίζει τις Τρίτες
Χώρες και τα εδάφη τους, εκ των οποίων επιτρέπονται οι εισαγωγές δίθυρων
μαλακίων, εχινοδέρμων, χιτωνοφόρων, θαλάσσιων γαστερόποδων και προϊόντων
αλιείας (εισαγωγή για ανθρώπινη κατανάλωση). Ορισμένα διακοσμητικά υδρόβια
ζώα μπορεί να προέρχονται από οποιαδήποτε Τρίτη Χώρα, η οποία ανήκει στον
Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων (ΟΙΕ).
Ορισμένες μεταβατικές διατάξεις θεσπίζονται στο Άρθρο 20 του Κανονισμού (ΕΚ)
Αρ. 1251/2008 και στο Άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΚ) Αρ. 1250/2008. Δείτε επίσης
τις σημειώσεις στον Πίνακα 5 παρακάτω.

12
13

14

ΕΕ L 338, 22.12.2005, σ. 27, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ.
1250/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L337, 16.12.2008, σ. 31).
Σημειώνεται επίσης ο Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1252/2008 της 12ης Δεκεμβρίου 2008 κατά
παρέκκλιση του Κανονισμού (ΕΚ) Αρ. 1251/2008 που αναστέλλει τις εισαγωγές αποστολών
ορισμένων ζώων υδατοκαλλιέργειας από τη Μαλαισία στην Κοινότητα. (ΕΕ L 337,
16.12.2008, σ. 76).
ΕΕ L 320, 18.11.2006, σ. 53.
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Οι κανόνες για την εισαγωγή και τη διαμετακόμιση κάνουν τη διάκριση ανάμεσα σε
τρεις διαφορετικές κατηγορίες αποστολών, με βάση τον σκοπό και τον τόπο
προορισμού τους στην Κοινότητα.
i. Ζώα υδατοκαλλιέργειας περιλαμβανομένων των διακοσμητικών υδρόβιων ζώων,
που προορίζονται για καλλιέργεια, περιοχές μετεγκατάστασης, εγκαταστάσεις
ψυχαγωγικής αλιείας και ανοικτές διακοσμητικές εγκαταστάσεις.
Δεν έχει οριστεί υπόδειγμα πιστοποιητικού εισαγωγής για σκοπούς εμπλουτισμού
του αποθέματος, διότι σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Κανονισμού (ΕΚ) Αρ.
1251/2008, η απελευθέρωση εισαγόμενων ζώων υδατοκαλλιέργειας στη φύση δεν
επιτρέπεται, παρά μόνο έπειτα από άδεια της αρμόδιας αρχής του τόπου
προορισμού.
ii. Διακοσμητικά υδρόβια ζώα που προορίζονται για κλειστές εγκαταστάσεις.
Ο όρος κλειστές διακοσμητικές εγκαταστάσεις ορίζεται στο Άρθρο 2 του Κανονισμού.
iii. Κατανάλωση από τον άνθρωπο.
Οι αποστολές ζώων υδατοκαλλιέργειας που προορίζονται για κατανάλωση από τον
άνθρωπο καλύπτουν τόσο τις αποστολές που προορίζονται για περαιτέρω
μεταποίηση πριν από την ανθρώπινη κατανάλωση, όσο και τις αποστολές που
προορίζονται για κέντρα αποστολής, κέντρα καθαρισμού και παρόμοιες
επιχειρήσεις.
Ωστόσο, αν τα ζώα υδατοκαλλιέργειας προορίζονται για περιοχή μετεγκατάστασης ή
για εκ νέου βύθιση σε Κοινοτικά ύδατα, θα πρέπει να θεωρείται ότι τα ζώα
προορίζονται για καλλιέργεια και να εφαρμόζονται οι απαιτήσεις εισαγωγής για
καλλιέργεια.
Ορισμένες αποστολές ζώων υδατοκαλλιέργειας που εισάγονται για ανθρώπινη
κατανάλωση δεν υπόκεινται σε συγκεκριμένες υγειονομικές απαιτήσεις, σύμφωνα με
τη σημείωση 2 του μέρους II του υποδείγματος πιστοποιητικού που καθορίζεται στο
Προσάρτημα IV του Παραρτήματος VI του Κανονισμού (ΕΚ) Αρ. 2074/2005 για
προϊόντα αλιείας και στο Προσάρτημα V του Παραρτήματος VI του ιδίου
Κανονισμού, για ζώντα δίθυρα μαλάκια, εχινόδερμα, χιτωνοφόρα και θαλάσσια
γαστερόποδα. Ωστόσο, οι εν λόγω αποστολές πρέπει να προέρχονται από μία εκ των
Τρίτων Χωρών που είναι εγκεκριμένες με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και να
συνοδεύονται από το ανωτέρω πιστοποιητικό, στο οποίο κρατούνται μόνο οι
βεβαιώσεις για τη δημόσια υγεία.
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Οι αποστολές ζώων υδατοκαλλιέργειας που προορίζονται για ανθρώπινη
κατανάλωση και δεν υπόκεινται σε συγκεκριμένες υγειονομικές απαιτήσεις, είναι οι
εξής:
 ψάρια, τα οποία θανατώνονται και εκσπλαγχνίζονται πριν από την αποστολή,

 ζώα υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα τους, τα οποία διατίθενται στην αγορά
για ανθρώπινη κατανάλωση χωρίς περαιτέρω μεταποίηση, υπό την προϋπόθεση
ότι συσκευάζονται σε συσκευασίες λιανικής πώλησης, οι οποίες συμμορφώνονται
με τις διατάξεις για τις εν λόγω συσκευασίες που καθορίζονται στον Κανονισμό
(ΕΚ) Αρ. 853/2004,

 μη βιώσιμα μαλάκια και καρκινοειδή, δηλαδή μαλάκια και καρκινοειδή, τα
οποία δεν δύνανται πλέον να επιβιώσουν ως ζώντα ζώα αν επέστρεφαν στο
περιβάλλον από το οποίο προήλθαν,

 ζώντα δίθυρα μαλάκια και καρκινοειδή που προορίζονται για εγκαταστάσεις
μεταποίησης εγκεκριμένες σύμφωνα με το Άρθρο 4(2) της Οδηγίας 2006/88/ΕΚ,
ή για κέντρα αποστολής, κέντρα καθαρισμού ή παρόμοιες επιχειρήσεις, οι οποίες
είναι εξοπλισμένες με σύστημα επεξεργασίας λυμάτων, αδρανοποιώντας τους εν
λόγω παθογόνους μικροοργανισμούς, ή, όπου τα λύματα υπόκεινται σε άλλου
είδους επεξεργασία, μειώνοντας τον κίνδυνο μετάδοσης ασθενειών στα φυσικά
ύδατα σε αποδεκτό επίπεδο,

 ζώντα δίθυρα μαλάκια και καρκινοειδή, που προορίζονται για περαιτέρω
μεταποίηση πριν από την κατανάλωση από τον άνθρωπο, χωρίς προσωρινή
αποθήκευση στον τόπο μεταποίησης, και συσκευάζονται και επισημαίνονται για
αυτόν τον σκοπό, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ.853/2004 του
Συμβουλίου.

Ο Πίνακας 5 αποτελεί μια σύνοψη της νομοθεσίας, στην οποία θεσπίζονται οι
απαιτήσεις για καθεμία από αυτές τις κατηγορίες των αποστολών. Οι απαιτήσεις για
την εισαγωγή και τη διαμετακόμιση βασίζονται στις ίδιες αρχές με τις απαιτήσεις για
τη διάθεση στην αγορά. Τα σημεία 4 έως 7 του εν λόγω πίνακα αναφέρονται στις
απαιτήσεις σχετικά με εξωτικές και μη εξωτικές ασθένειες. Οι ασθένειες αυτές
απαριθμούνται στο Μέρος II του Παραρτήματος IV της Οδηγίας 2006/88/ΕΚ, όπως
τροποποιήθηκε από την Εκτελεστική Οδηγία 2014/22/ΕΕ (βλέπε πίνακα 3 του
παρόντος εγγράφου).
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Πίνακας 5 Σύνοψη των κανόνων για την εισαγωγή και τη διαμετακόμιση
i. Προορίζονται για
καλλιέργεια,
μετεγκατάσταση,
εγκαταστάσεις
ψυχαγωγικής αλιείας
και ανοικτές
διακοσμητικές
εγκαταστάσεις
(εισαγωγή και
διαμετακόμιση)

ii. Προορίζονται για
κλειστές
διακοσμητικές
εγκαταστάσεις
(εισαγωγή και
διαμετακόμιση)

iii. Προορίζονται για ανθρώπινη
κατανάλωση

εισαγωγή

1. Από ποιες
Τρίτες Χώρες
επιτρέπεται η
εισαγωγή ζώων
υδατοκαλλιέργει
ας;

Χώρες/εδάφη
που
απαριθμούνται
στο
Παράρτημα III του
Κανονισμού (ΕΚ) Αρ.
1251/2008 (α)

Για ψάρια ευπαθών
ειδών:
χώρες/εδάφη
που
απαριθμούνται
στο
Παράρτημα III του
Κανονισμού
(ΕΚ)
Αρ.1251/2008(α)

διαμετακόμιση
(ισχύει για ζώντα ζώα
υδατοκαλλιέργειας,
αυγά ψαριών και μη
εκσπλαγχνισμένα ψάρια,
βλέπε Άρθρο 16 του
Κανονισμού (ΕΚ) Αρ.
1251/2008)

Χώρες/εδάφη
που
απαριθμούνται
σε
καταλόγους,
καταρτισμένους
σύμφωνα με το Άρθρο
11(1) του Κανονισμού
(ΕΚ) Αρ. 854/2004
(Σήμερα
ισχύει:
Απόφαση
766/2006/ΕΚ
της
Επιτροπής)

Χώρες/εδάφη
που
απαριθμούνται
σε
καταλόγους,
καταρτισμένους
σύμφωνα με το Άρθρο
11(1) του Κανονισμού
(ΕΚ) Αρ. 854/2004
(Πλέον:
Απόφαση
766/2006/ΕΚ
της
Επιτροπής)

Για ψάρια μη ευπαθών
ειδών, Μαλάκια και
Καρκινοειδή:
Χώρες/εδάφη που
ανήκουν στον
Παγκόσμιο Οργανισμό
για την Υγεία των
Ζώων (ΟΙΕ)
2. Ποιο
Μέρος
Α
του Μέρος
Β
του
υπόδειγμα
Παραρτήματος IV του Παραρτήματος IV του
πιστοποιητικού; Κανονισμού (ΕΚ) Αρ. Κανονισμού (ΕΚ) Αρ.
1251/2008
1251/2008

3. Γενικές
υγειονομικές
απαιτήσεις

Μέρος
II.1
υποδείγματος
πιστοποιητικού

4. Απαιτήσεις
Μέρος
II.2
για είδη ευπαθή υποδείγματος
στις
πιστοποιητικού
καταγεγραμμένε
ς εξωτικές
ασθένειες

Κανονισμός (ΕΚ) Αρ.
2074/2005:
Προσάρτημα IV του
Παραρτήματος VI για
αλιευτικά προϊόντα,
Προσάρτημα V του
Παραρτήματος VI για
ζώντα δίθυρα μαλάκια,
εχινόδερμα, χιτωνοφόρα
και θαλάσσια
γαστερόποδα

του Μέρος
II.1
υποδείγματος
πιστοποιητικού

του

του Μέρος
II.2
υποδείγματος
πιστοποιητικού(α)

του Μέρος
II.2.1
υποδείγματος
πιστοποιητικού
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Καμία

Μέρος
Γ
του
Παραρτήματος IV του
Κανονισμού (ΕΚ) Αρ.
1251/2008

Καμία
του Μέρος II.2.1 του

υποδείγματος
πιστοποιητικού που
ορίζεται στα
Προσαρτήματα IV και V
του Παραρτήματος VI
του Καν.(ΕΚ)
Αρ.2074/2005

5. Απαιτήσεις για Μέρος II.4 του Μέρος
II.3
είδη ευπαθή στις υποδείγματος
υποδείγματος
καταγεγραμμένες πιστοποιητικού
πιστοποιητικού
μη
εξωτικές
ασθένειες

του Μέρος
II.2.2
υποδείγματος
πιστοποιητικού

του Μέρος
II.2.2
του
υποδείγματος
πιστοποιητικού
που
καθορίζεται
στα
Προσαρτήματα IV και V
του Παραρτήματος VI
του Κανονισμού (ΕΚ)
Αρ. 2074/2005

6. Απαιτήσεις για Μέρος II.3 του Καμία
είδη-φορείς στις υποδείγματος
καταγεγραμμένες πιστοποιητικού
εξωτικές
ασθένειες

Καμία

Καμία

7. Απαιτήσεις για Μέρος II.5 του Καμία
είδη-φορείς στις υποδείγματος
καταγεγραμμένες πιστοποιητικού
μη
εξωτικές
ασθένειες

Καμία

Καμία

Μέρος
II.5
του Καμία
υποδείγματος
πιστοποιητικού, όσον
αφορά τις ασθένειες
SVC, BKD, IPN και
GS
(μόνο
όταν
προορίζονται
για
Κράτη-Μέλη
με
πρόσθετες εγγυήσεις)

Καμία

8.
Πρόσθετες Μέρος II.7 του
εγγυήσεις
υποδείγματος
πιστοποιητικού,
όσον αφορά τις
ασθένειες
SVC,
BKD, IPN και GS
(μόνο
όταν
προορίζονται
για
Κράτη-Μέλη
με
πρόσθετες
εγγυήσεις)

9. Απαιτήσεις για Μέρος II.6 του Μέρος
II.4
μεταφορά
και υποδείγματος
υποδείγματος
σήμανση
πιστοποιητικού
πιστοποιητικού

(α)

του Μέρος
II.2.3
υποδείγματος
πιστοποιητικού

του Μέρος
II.2.3
του
υποδείγματος
πιστοποιητικού
που
καθορίζεται
στα
Προσαρτήματα IV και V
του Παραρτήματος VI
του Κανονισμού (ΕΚ)
Αρ. 2074/2005

Να σημειωθεί επίσης ο Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1252/2008 της Επιτροπής της 12 ης Δεκεμβρίου
2008 κατά παρέκκλιση του Κανονισμού (ΕΚ) Αρ. 1251/2008, ο οποίος αναστέλλει τις εισαγωγές
στην Κοινότητα αποστολών ορισμένων ζώων υδατοκαλλιέργειας από τη Μαλαισία.

[20]

5.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

5.1.

Πρέπει μια αποστολή ζώων υδατοκαλλιέργειας, η οποία μετακινείται εντός ενός
Κράτους-Μέλους, ζώνης ή διαμερίσματος απαλλαγμένου ασθένειας να
συνοδεύεται από πιστοποιητικό;
Όχι. Οι απαιτήσεις πιστοποίησης ισχύουν μόνο για αποστολές, οι οποίες εισάγονται
σε περιοχές απαλλαγμένες ασθένειας. Ωστόσο, οι μετακινήσεις μεταξύ δυο
γεωγραφικά ξεχωριστών ζωνών ή διαμερισμάτων απαλλαγμένων ασθένειας
απαιτούν πιστοποίηση, ανεξαρτήτως από το αν εντοπίζονται στο ίδιο Κράτος-Μέλος.

5.2.

Μπορούν τα διακοσμητικά υδρόβια ζώα που προορίζονται τόσο για κλειστές,
όσο και για ανοικτές εγκαταστάσεις εντός της Κοινότητας, να τοποθετηθούν
μαζί, σε μία αποστολή, συνοδευόμενη από ένα κοινό πιστοποιητικό;
Ναι. Το Μέρος Α του Παραρτήματος IV του Κανονισμού (ΕΚ) Αρ. 1251/2008
καθορίζει το υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού που πρέπει να χρησιμοποιείται
για ζώα (ψάρια, μαλάκια και καρκινοειδή), τα οποία προορίζονται για καλλιέργεια,
μετεγκατάσταση, εγκαταστάσεις ψυχαγωγικής αλιείας και ανοικτές διακοσμητικές
εγκαταστάσεις. Το Μέρος Β του Παραρτήματος IV του ίδιου Κανονισμού, καθορίζει
το υπόδειγμα πιστοποιητικού που πρέπει να χρησιμοποιείται για διακοσμητικά
υδρόβια ζώα (ψάρια, μαλάκια και καρκινοειδή), τα οποία προορίζονται για κλειστές
διακοσμητικές εγκαταστάσεις.
Μια αποστολή μπορεί να περιέχει διακοσμητικά υδρόβια ζώα, των οποίων ο τελικός
προορισμός να είναι τόσο οι ανοικτές, όσο και οι κλειστές εγκαταστάσεις εντός της
Κοινότητας. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να χρησιμοποιείται το υπόδειγμα
πιστοποιητικού που καθορίζεται στο Μέρος Α του Παραρτήματος IV. Ωστόσο, θα
πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα ζώα που καλύπτονται από ένα κοινό πιστοποιητικό,
θα πρέπει να έχουν τον ίδιο τόπο ως πρώτο προορισμό εντός της Κοινότητας και ότι,
σύμφωνα με το Άρθρο 4(2) του Κανονισμού (ΕΚ) Αρ. 1251/2008, δεν επιτρέπεται η
απελευθέρωση διακοσμητικών υδρόβιων ζώων από κλειστές σε ανοικτές
εγκαταστάσεις, παρά μόνο έπειτα από άδεια της αρμόδιας αρχής.

5.3.

Μπορεί μια αποστολή διακοσμητικών υδρόβιων ζώων που περιέχει πολλά είδη,
να συνοδεύεται από ένα κοινό πιστοποιητικό;
Μια αποστολή διακοσμητικών υδρόβιων ζώων μπορεί να περιέχει πολλά είδη και
μπορεί να συνοδεύεται από ένα κοινό πιστοποιητικό, υπό την προϋπόθεση ότι
ικανοποιούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:








Το ίδιο υπόδειγμα πιστοποιητικού ισχύει για όλα τα ζώα της αποστολής.



Οι βεβαιώσεις του Μέρους Ι του πιστοποιητικού, εφαρμόζονται σε όλα τα ζώα
της αποστολής.



Πρέπει να είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν οι απαραίτητες βεβαιώσεις για όλα
τα ζώα της αποστολής, στις υγειονομικές βεβαιώσεις του τμήματος ΙΙ των
πιστοποιητικών.



Οι ίδιοι κωδικοί ΕΣ εφαρμόζονται σε όλα τα ζώα της αποστολής (0301: ζώντα
ψάρια, 030110: διακοσμητικά ψάρια, 0306: καρκινοειδή, 0307: μαλάκια).
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5.4.

Πώς θα πρέπει να συμπληρώνεται το πεδίο Ι.31 (για ενδοενωσιακό εμπόριο) /
Ι.28 (για εισαγωγή) του Μέρους Ι του υποδείγματος πιστοποιητικού, όσον
αφορά τον προσδιορισμό των ειδών που περιλαμβάνονται στην αποστολή, όταν
χρησιμοποιείται το σύστημα TRACES;
Στο πεδίο Ι.31/Ι.28 του Μέρους Ι του υποδείγματος πιστοποιητικού απαιτείται ο
προσδιορισμός των ειδών που περιλαμβάνονται στην αποστολή. Όταν
χρησιμοποιείται το σύστημα TRACES προκειμένου να συμπληρωθούν τα
πιστοποιητικά, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει το είδος, από έναν κατάλογο ειδών που
περιλαμβάνεται στο σύστημα.
Ο κατάλογος περιέχει περίπου 600 είδη, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, τα
πιο συχνά εμπορευόμενα/εισαγόμενα είδη που κατέχουν κωδικό TARIC, όλα τα είδη
τα οποία, είτε είναι ευπαθή, είτε δύνανται να δράσουν ως διαβιβαστές (φορείς) των
ασθενειών, για τις οποίες μπορεί να ισχύουν ειδικές υγειονομικές απαιτήσεις, καθώς
και είδη που αφορούν τα επίπεδα προσμίξεων στα τρόφιμα. Σε ορισμένες
περιπτώσεις, τα είδη αναφέρονται ως xxx.spp, όπως για παράδειγμα Onchorhynchus
spp. και Thunnus spp. Σε άλλες περιπτώσεις περιλαμβάνονται μόνο τα ονόματα των
γενών ή των οικογενειών.
Όταν συμπληρώνεται ένα πιστοποιητικό, η επιλογή που πρέπει να χρησιμοποιείται,
πρέπει να είναι η πιο ακριβής για το είδος, το οποίο περιλαμβάνεται στην αποστολή.
Αν το είδος ή το γένος του ή η οικογένειά του δεν υπάρχουν στον κατάλογο, πρέπει
να χρησιμοποιείται η επιλογή «άλλο ψάρι»/ «άλλο μαλάκιο»/ «άλλο καρκινοειδές».
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