
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/838 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 17ης Μαΐου 2017 

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 όσον αφορά τις ζωοτροφές για τη βιολογική 
παραγωγή ζώων υδατοκαλλιέργειας 

(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. 834/2007 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή και 
την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 (1), και ιδίως το άρθρο 15 
παράγραφος 2 και το άρθρο 16 παράγραφος 1, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1)  Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 θεσπίζονται βασικές απαιτήσεις όσον αφορά τη βιολογική παραγωγή ζώων 
υδατοκαλλιέργειας καθώς και όσον αφορά τις ζωοτροφές. Λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή των εν λόγω 
απαιτήσεων ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής (2). 

(2)  Στο άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο δ) σημείο i) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 ορίζεται ότι τα ψάρια και τα 
μαλακόστρακα τρέφονται με ζωοτροφές οι οποίες καλύπτουν τις διατροφικές απαιτήσεις των ζώων στα διάφορα στάδια 
της ανάπτυξής τους. 

(3)  Το άρθρο 25ιβ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 ορίζει ειδικούς κανόνες για τις ζωοτροφές όσον αφορά ορισμένα 
ζώα υδατοκαλλιέργειας που αναφέρονται στα τμήματα 6, 7 και 9 του παραρτήματος XIΙΙα του εν λόγω κανονισμού. Οι 
κανόνες που ορίζονται στο εν λόγω άρθρο έχουν ως στόχο να προτιμώνται φυσικές ζωοτροφές, εφόσον είναι διαθέσιμες. 

(4)  Σύμφωνα με το άρθρο 25ιβ παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008, τα ζώα πρέπει να τρέφονται με 
φυσικές ζωοτροφές που είναι διαθέσιμες στις δεξαμενές και στις λίμνες. Το άρθρο 25ιβ παράγραφος 2, του εν λόγω 
κανονισμού επιτρέπει, σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμοι φυσικοί διατροφικοί πόροι σε επαρκείς ποσότητες, να 
χρησιμοποιούνται βιολογικές ζωοτροφές φυτικής προέλευσης ή φύκια. Στο άρθρο 25ιβ παράγραφος 3 στοιχεία α) 
και β) του εν λόγω κανονισμού καθορίζονται τα ανώτατα ποσοστά ιχθυαλεύρου και ιχθυελαίου που μπορεί να περιέχει 
το σιτηρέσιο του γατόψαρου και της γαρίδας σε περίπτωση χρησιμοποίησης συμπληρωματικών ζωοτροφών. 

(5)  Κατά το στάδιο της εκκόλαψης οι φυσικώς διαθέσιμες ζωοτροφές είναι περιορισμένες ή ανύπαρκτες. Τα κράτη μέλη 
ανέφεραν στην Επιτροπή ότι οι κανόνες σχετικά με τη διατροφή της γαρίδας της οικογένειας Penaeidae, και ειδικότερα 
της γαρίδας μαύρος τίγρης, (Penaeus monodon), όπως προβλέπεται στο άρθρο 25ιβ παράγραφος 3 στοιχείο β) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008, αναμένεται να οδηγήσουν σε κακή διατροφή και σε αύξηση της θνησιμότητας εάν 
εφαρμόζονται σε νεανικά στάδια σε περιβάλλον εκκόλαψης. 

(6)  Το άρθρο 25ιβ παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 προβλέπει τα εν λόγω ζώα να τρέφονται με 
φυσικές ζωοτροφές που είναι διαθέσιμες στις δεξαμενές και στις λίμνες. Ο κανόνας που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο 
θα πρέπει να αφορά μόνον τα στάδια της τέλειας ανάπτυξης κατά τη διάρκεια των οποίων τα ζώα διατηρούνται σε 
δεξαμενές και σε λίμνες και όχι σε περιβάλλον εκκόλαψης όπου οι φυσικές ζωοτροφές είναι ανεπαρκείς. Αυτό έχει 
ιδιαίτερη σημασία από τις 31 Δεκεμβρίου 2016, ημερομηνία από την οποία, σύμφωνα με το άρθρο 25ε παράγραφος 3 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008, δεν μπορούν να εισάγονται πλέον στην εκμετάλλευση μη βιολογικά ιχθύδια 
υδατοκαλλιέργειας. Πριν από την ημερομηνία αυτή, επιτρεπόταν η εισαγωγή ενός ποσοστού μη βιολογικών ιχθυδίων σε 
μια βιολογική εκμετάλλευση, ύστερα από ένα στάδιο εκκόλαψης στο πλαίσιο μη βιολογικής διαχείρισης. 

(7)  Επιπλέον, η ομάδα εμπειρογνωμόνων για την παροχή τεχνικών συμβουλών στον τομέα της βιολογικής παραγωγής 
(«EGTOP»), που συστάθηκε με την απόφαση 2009/427/ΕΚ της Επιτροπής (3), επιβεβαίωσε ότι οι ειδικοί κανόνες που 
περιέχονται στο άρθρο 25ιβ παράγραφος 3 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 είναι κατάλληλοι 
μόνον για τα στάδια της τέλειας ανάπτυξης (4). Η EGTOP θεωρεί ότι οι περιορισμοί όσον αφορά τα ιχθυάλευρα και τα 
ιχθυέλαια που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο δεν επιτρέπουν την τήρηση των διατροφικών απαιτήσεων των ζώων κατά 
τα πρώτα στάδια της ζωής τους, ενώ βρίσκονται σε περιβάλλον εκκόλαψης. 
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(1) ΕΕ L 189 της 20.7.2007, σ. 1. 
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον 
βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων (ΕΕ L 250 της 18.9.2008, σ. 1). 

(3) Απόφαση 2009/427/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Ιουνίου 2009, όσον αφορά τη σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων για την παροχή τεχνικών 
συμβουλών στον τομέα της βιολογικής παραγωγής (ΕΕ L 139 της 5.6.2009, σ. 29). 

(4) Τελική έκθεση: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/sites/orgfarming/files/final_report_egtop_on_aquaculture_part-c_en.pdf 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/sites/orgfarming/files/final_report_egtop_on_aquaculture_part-c_en.pdf


(8)  Η Επιτροπή υπογράμμισε την ανάγκη τροποποίησης των κανόνων για τις ζωοτροφές ορισμένων ζώων υδατοκαλλιέργειας 
διευκρινίζοντας ότι οι εν λόγω κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται μόνον στα στάδια της τέλειας ανάπτυξης. Για να 
καταλήξει στο συμπέρασμα αυτό, η Επιτροπή έλαβε υπόψη τη διάταξη σύμφωνα με την οποία τα ζώα τρέφονται με 
ζωοτροφές οι οποίες καλύπτουν τις διατροφικές απαιτήσεις των ζώων στα διάφορα στάδια της ανάπτυξής τους, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο δ) σημείο i) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, τον σκοπό του 
άρθρου 25ιβ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 να χρησιμοποιούνται, κατά προτίμηση, φυσικές ζωοτροφές, εφόσον 
είναι διαθέσιμες και τη γνώμη της EGTOP. 

(9)  Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2008 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. 

(10)  Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής βιολογικής παραγωγής, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Το άρθρο 25ιβ παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«1. Κατά τα στάδια της τέλειας ανάπτυξης, τα ζώα υδατοκαλλιέργειας που αναφέρονται στο παράρτημα XIΙΙα 
τμήματα 6, 7 και 9 τρέφονται με φυσικές ζωοτροφές που είναι διαθέσιμες στις δεξαμενές και στις λίμνες.». 

Άρθρο 2 

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

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

Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2017. 

Για την Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος 
Jean-Claude JUNCKER  
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