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Ανακοίνωση  α/Υπηρεσίας FDA περί ανοίγματος αγοράς οστρακοειδών μεταξύ ΗΠΑ & 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αναφερόμενοι στην ανακοίνωση “FDA Finalizes First Food Safety Equivalence Determination 
- Resumption of Shellfish Trade with Spain and Netherlands” της α/Υπηρεσίας FDA / Food and 
Drug Administration (Υπουργείο HHS) από 23/9 τρ.έ., περί ανοίγματος αγοράς οστρακοειδών 
μεταξύ ΗΠΑ & ΕΕ, σημειώνουμε τα παρακάτω. 

Βάσει επιτυχούς σύναψης Συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ/FDA και Ε. Επιτροπής ανοίγει πλέον η 
αγορά οστρακοειδών ("molluscan shellfish" ως αναφέρονται, συμπεριλαμβανομένων oysters, 
clams, mussels, scallops) μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ. Ειδικότερα, όπως συμφωνήθηκε, αρχικά 
πρόσβαση στην αγορά ΕΕ επιτρέπεται σε ορισμένες α/επιχειρήσεις μόνο από τις Πολιτείες 
Washington και Massachusetts, ενώ κ.ά. επιχειρήσεις άλλων Πολιτειών θα αποκτήσουν 
πρόσβαση μελλοντικά, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια 
υγειονομικής ασφάλειας που καθορίσθηκαν από τις δύο πλευρές. Ως προς την πρόσβαση στην 
αγορά ΗΠΑ, επιτρέπονται πλέον σε Ισπανία και Ολλανδία εξαγωγές ακατέργαστων 
οστρακοειδών, από δημοσίευσης της Απόφασης (final determination) της FDA, 24/9, στην 
Εφημερίδα Federal Register. Επισημαίνεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση FDA, ότι για τα εν 
λόγω δύο κ-μ αποφασίσθηκε έγκριση ισοδυναμίας (equivalence) των εθνικών συστημάτων 
υγειονομικής ασφάλειας σε εν λόγω προϊόντα (έλεγχος παραγωγής σε πλαίσιο ΕΕ αλλά και 
επιπλέον μέτρα ειδικά για εξαγωγές σε ΗΠΑ) ως προς το ισχύον αντίστοιχο στις ΗΠΑ. 

Τονίζεται ότι η έγκριση ισοδυναμίας (2 κ-μ) ΕΕ - (2 Πολιτειών) ΗΠΑ σε εν λόγω προϊόντα είναι 
σημαντική εξέλιξη για περαιτέρω άρση των διατλαντικών περιορισμών εισαγωγών 
οστρακοειδών (σε ΕΕ από το 2010 και σε ΗΠΑ από τη δεκαετία 1980). Σημειώνεται δε ότι η εν 
λόγω εξέλιξη έπεται προταθέντος Κανονισμού "FDA Publishes Proposed Determination that 
European Union’s Shellfish Safety Program is Equivalent to U.S. System", από 3/2018.  

 

Για πληρέστερη πληροφόρηση αναφορικά με το εν θέματι ζήτημα, βλ. α) ανακοίνωση FDA 23/9 
https://www.fda.gov/food/cfsan-constituent-updates/fda-finalizes-first-food-safety-
equivalence-determination-resumption-shellfish-trade-spain-and, β) Απόφαση FDA σε Federal 
Register 24/9 https://www.federalregister.gov/documents/2018/03/09/2018-
04772/equivalence-determination-regarding-the-european-union-food-safety-control-system-
for-raw-bivalve. 
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