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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) Αριθ......../2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για τον έλεγχο της σαλµονέλας και

άλλων τροφιµογενών ζωονοσογόνων παραγόντων,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 152 παράγραφος 4

σηµείο β),

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

Αφού ζήτησαν τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 3,

                                                
1 ΕΕ C 304 Ε, 30.10.2001, σ. 260.
2 ΕΕ C 94, 18.4.2002, σ. 18.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαΐου 2002 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί

την Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της  (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην
Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της   (δεν έχει ακόµη
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Τα ζώντα ζώα και τα τρόφιµα ζωικής προέλευσης απαριθµούνται στον κατάλογο του

Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης. Η κτηνοτροφία και η διάθεση στην αφορά τροφίµων ζωικής

προέλευσης αποτελούν σηµαντική πηγή εισοδήµατος για τους κτηνοτρόφους. Η εφαρµογή

κτηνιατρικών µέτρων µε στόχο τη βελτίωση του επιπέδου της δηµόσιας υγείας καθώς και της

υγείας των ζώων στην Κοινότητα υποβοηθά την ορθολογική ανάπτυξη του κτηνοτροφικού

τοµέα.

(2) Η προστασία της υγείας των ανθρώπων από ασθένειες και λοιµώξεις που µπορούν να

µεταδοθούν άµεσα ή έµµεσα µεταξύ ζώων και ανθρώπων (ζωονόσοι) είναι υψίστης

σηµασίας.

(3) Οι ζωονόσοι που µεταδίδονται µέσω των τροφίµων µπορούν να προκαλέσουν παθήσεις στους

ανθρώπους, καθώς και οικονοµικές ζηµίες στην παραγωγή τροφίµων και στη βιοµηχανία

τροφίµων.

(4) Οι ζωονόσοι που µεταδίδονται από άλλες πηγές εκτός των τροφίµων, ιδίως από πληθυσµούς

αγρίων ζώων και ζώων συντροφιάς, αποτελούν επίσης πηγή ανησυχίας.
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(5) Οι ζωονόσοι που ενδηµούν σε επίπεδο πρωτογενούς παραγωγής πρέπει να ελέγχονται

επαρκώς ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισµού.

Στην περίπτωση ωστόσο πρωτογενούς παραγωγής που καταλήγει στον απ�ευθείας

εφοδιασµό του τελικού καταναλωτή ή των τοπικών καταστηµάτων µε µικρές ποσότητες

πρωτογενών προϊόντων, από τον υπεύθυνο επιχείρησης τροφίµων που τις παράγει, η

προστασία της δηµόσιας υγείας είναι σκόπιµο να γίνεται µέσω της εθνικής νοµοθεσίας. Στη

συγκεκριµένη περίπτωση υπάρχει στενή σχέση µεταξύ παραγωγού και καταναλωτή. Μια

τέτοια παραγωγή µάλλον δεν θα πρέπει να επηρεάζει σηµαντικά τον µέσο επιπολασµό των

ζωονόσων στους ζωικούς πληθυσµούς ολόκληρης της Κοινότητας. Οι γενικές προδιαγραφές

δειγµατοληψίας και ανάλυσης πιθανόν να µην είναι εύχρηστες ή κατάλληλες για

παραγωγούς µε πολύ µικρό αριθµό ζώων, οι οποίοι ενδεχοµένως βρίσκονται σε περιοχές

που υπόκεινται σε ιδιαίτερους γεωγραφικούς περιορισµούς.

(6) Η οδηγία 92/117/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 1992 για τα µέτρα προστασίας

από ορισµένες ζωονόσους και ορισµένους ζωονοσογόνους παράγοντες στα ζώα και στα

προϊόντα ζωικής προέλευσης, προκειµένου να αποφευχθούν οι εστίες λοιµώξεων και

δηλητηριάσεων που οφείλονται στα τρόφιµα 1, προέβλεπε τη δηµιουργία συστηµάτων

παρακολούθησης ορισµένων ζωονόσων και την καθιέρωση ελέγχων της σαλµονέλας σε

ορισµένα σµήνη πουλερικών.

(7) Η ως άνω οδηγία απαιτούσε από τα κράτη µέλη να υποβάλουν στην Επιτροπή τα εθνικά

µέτρα που είχαν λάβει για την επίτευξη των στόχων της οδηγίας και να καταρτίζουν

προγράµµατα για την παρακολούθηση της σαλµονέλας στα πουλερικά. Εντούτοις, η

οδηγία 97/22/ΕΚ 2 για την τροποποίηση της οδηγίας 92/117/ΕΟΚ, ανέστειλε την απαίτηση

αυτή εν αναµονή της επανεξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 15α της οδηγίας

92/117/ΕΟΚ.

                                                
1 ΕΕ L 62, 15.3.1993, σ. 38. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/72/ΕΚ

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 210, 10.8.1999, σ. 12).
2 ΕΕ L 113, 30.4.1997, σ. 9.
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(8) ∆ιάφορα κράτη µέλη έχουν ήδη υποβάλει τα προγράµµατά τους για την παρακολούθηση της

σαλµονέλας, τα οποία έχουν λάβει την έγκριση της Επιτροπής. Επιπλέον, απαιτείτο από όλα

τα κράτη µέλη, να εφαρµόζουν, από την 1η Ιανουαρίου 1998, τα στοιχειώδη µέτρα που

προβλέπονται για τη σαλµονέλα στο παράρτηµα ΙΙΙ τµήµα Ι της οδηγίας 92/117/ΕΟΚ και να

θεσπίσουν κανόνες µε τους οποίους να διευκρινίζονται τα προς λήψη µέτρα µε σκοπό την

αποφυγή της µόλυνσης µιας γεωργικής εκµετάλλευσης από σαλµονέλα.

(9) Τα εν λόγω στοιχειώδη µέτρα επικεντρώνονταν στην παρακολούθηση και τον έλεγχο της

σαλµονέλας σε σµήνη αναπαραγωγής του είδους Gallus gallus. Στις περιπτώσεις κατά τις

οποίες οι δοκιµές ανίχνευαν και επιβεβαίωναν την παρουσία οροτύπων της Salmonella

enteritidis ή της Salmonella typhimurium στα ληφθέντα δείγµατα, η οδηγία 92/117/ΕΟΚ

καθόριζε ειδικά µέτρα για τον έλεγχο της µόλυνσης.

(10) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος ορισµένων ζωονόσων σε πληθυσµούς ζώων έχει προβλεφθεί

µε άλλες κοινοτικές νοµοθετικές πράξεις. Συγκεκριµένα, η οδηγία 64/432/ΕΟΚ του

Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1964, περί προβληµάτων υγειονοµικού ελέγχου στον τοµέα

των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών 1, αφορά τη φυµατίωση και τη

βρουκέλωση των βοοειδών, και η οδηγία 91/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου

1991 σχετικά µε το καθεστώς υγειονοµικού ελέγχου που διέπει το ενδοκοινοτικό εµπόριο

αιγοπροβάτων 2, αφορά τη βρουκέλωση των αιγοπροβάτων. Ο παρών κανονισµός δεν θα

πρέπει να δηµιουργήσει περιττές επικαλύψεις στις ήδη ισχύουσες ως άνω απαιτήσεις.

(11) Επιπλέον, µελλοντική νοµοθεσία για την υγιεινή των τροφίµων θα πρέπει να καλύπτει ειδικά

στοιχεία που απαιτούνται για την πρόληψη, τον έλεγχο και την παρακολούθηση ζωονόσων

και ζωονοσογόνων παραγόντων, και να περιλαµβάνει ειδικές απαιτήσεις για την

µικροβιολογική ποιότητα των τροφίµων.

                                                
1 ΕΕ 121, 29.7.1964, σ. 1977. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)

αριθ. 1226/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 179, 9.7.2002, σ. 13).
2 ΕΕ L 46 της 19.2.1991 σ. 19. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

2002/261/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 91 της 6.4.2002, σ. 31).
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(12) Η οδηγία 92/117/ΕΟΚ προβλέπει τη συλλογή στοιχείων σχετικά µε την εµφάνιση ζωονόσων

και ζωονοσογόνων παραγόντων σε ζωοτροφές, ζώα, τρόφιµα και ανθρώπους. Το εν λόγω

σύστηµα συλλογής στοιχείων, παρά το γεγονός ότι δεν είναι εναρµονισµένο και, κατά

συνέπεια, δεν επιτρέπει τη σύγκριση µεταξύ κρατών µελών, παρέχει µια βάση για την

αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης όσον αφορά τις ζωονόσους και τους

ζωονοσογόνους παράγοντες στην Κοινότητα.

(13) Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του συστήµατος συλλογής στοιχείων, ορισµένοι ζωονοσογόνοι

παράγοντες και συγκεκριµένα η Salmonella spp. και το Campylobacter spp., προκαλούν τα

περισσότερα κρούσµατα ζωονόσων στους ανθρώπους. Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα κρούσµατα

σαλµονέλωσης στον άνθρωπο ακολουθούν πτωτική τάση, ιδίως όσον αφορά τη Salmonella

enteritidis και τη Salmonella typhimurium, γεγονός που αντικατοπτρίζει την επιτυχία των

µέτρων ελέγχου που έχουν ληφθεί στην Κοινότητα. Εντούτοις, σύµφωνα µε υποθέσεις,

εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά κρούσµατα που δεν έχουν αναφερθεί και, κατά συνέπεια,

τα συλλεχθέντα στοιχεία δεν παρέχουν απαραίτητα πλήρη εικόνα της κατάστασης.

(14) Στη γνώµη που εξέδωσε για τις ζωονόσους στις 12 Απριλίου του 2000, η Επιστηµονική

Επιτροπή για τα Κτηνιατρικά Μέτρα σε σχέση µε τη ∆ηµόσια Υγεία έκρινε ότι τα

υφιστάµενα µέτρα για τον έλεγχο των τροφιµογενών ζωονοσογόνων λοιµώξεων ήταν

ανεπαρκή και ότι τα επιδηµιολογικά στοιχεία που συγκεντρώνονταν από τα κράτη µέλη δεν

ήταν πλήρη ούτε πλήρως συγκρίσιµα. Ως εκ τούτου, η εν λόγω επιτροπή συνέστησε να

βελτιωθούν οι σχετικές µε την παρακολούθηση ρυθµίσεις και προσδιόρισε ορισµένες

επιλογές διαχείρισης των κινδύνων.

(15) Εποµένως, πρέπει να βελτιωθούν τα υφιστάµενα συστήµατα ελέγχου για συγκεκριµένους

ζωονοσογόνους παράγοντες. Ταυτόχρονα, οι κανόνες που καθορίζονται στην οδηγία �/�

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της �.. για την παρακολούθηση των

ζωονόσων και των ζωονοσογόνων παραγόντων, για την τροποποίηση της απόφασης

90/424/ΕΟΚ του Συµβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 92/117/ΕΟΚ του Συµβουλίου 1,

θα αντικαταστήσουν τα συστήµατα παρακολούθησης και συλλογής στοιχείων, τα οποία

θεσπίστηκαν µε την οδηγία 92/117/ΕΟΚ.

                                                
1 Βλέπε σελίδα ..... της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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(16) Κατ� αρχήν, οι έλεγχοι θα πρέπει να καλύπτουν ολόκληρη την τροφική αλυσίδα «από το

αγρόκτηµα στο τραπέζι».

(17) Οι κανόνες που διέπουν τους εν λόγω ελέγχους θα πρέπει γενικά να είναι εκείνοι που

προβλέπονται στην κοινοτική νοµοθεσία για τις ζωοτροφές, την υγεία των ζώων και την

υγιεινή των τροφίµων.

(18) Εντούτοις, για ορισµένες ζωονόσους και ζωονοσογόνους παράγοντες, είναι απαραίτητο να

προβλεφθούν ειδικές απαιτήσεις για τους ελέγχους.

(19) Οι εν λόγω ειδικές απαιτήσεις θα πρέπει να βασίζονται σε στόχους για τη µείωση του

επιπολασµού των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων παραγόντων.

(20) Οι στόχοι θα πρέπει να καθοριστούν για τις ζωονόσους και τους ζωονοσογόνους παράγοντες

σε ζωικούς πληθυσµούς, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως την συχνότητά τους και την

επιδηµιολογική τάση στους πληθυσµούς των ζώων και των ανθρώπων, τις ζωοτροφές και τα

τρόφιµα, τη σοβαρότητα που έχουν για τους ανθρώπους, τις δυνητικές οικονοµικές συνέπειές

τους, τις επιστηµονικές γνώµες, καθώς και την ύπαρξη ενδεδειγµένων µέτρων για τη µείωση

του επιπολασµού τους. Μπορούν να καθοριστούν στόχοι για άλλους τοµείς της τροφικής

αλυσίδας, εφόσον χρειασθεί.

(21) Για να διασφαλιστεί η έγκαιρη επίτευξη των στόχων, τα κράτη µέλη θα πρέπει να

καταρτίσουν ειδικά προγράµµατα ελέγχου, τα οποία θα πρέπει να εγκριθούν από την

Κοινότητα.

(22) Η κύρια ευθύνη για την ασφάλεια των τροφίµων ανήκει στις επιχειρήσεις τροφίµων και

ζωοτροφών. Κατά συνέπεια, τα κράτη µέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν την κατάρτιση

προγραµµάτων ελέγχου σε επίπεδο επιχειρήσεων.
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(23) Στο πλαίσιο των προγραµµάτων ελέγχου τους, τα κράτη µέλη και οι επιχειρήσεις τροφίµων

και ζωοτροφών ενδέχεται να επιθυµούν τη χρησιµοποίηση ειδικών µεθόδων ελέγχου.

Εντούτοις, ορισµένες µέθοδοι µπορεί να µην είναι αποδεκτές, ιδίως εάν εµποδίζουν την

επίτευξη του στόχου γενικά, παρακωλύουν ειδικότερα την εφαρµογή των απαραίτητων

συστηµάτων δοκιµής, ή προκαλούν δυνητικούς κινδύνους για τη δηµόσια υγεία. Κατά

συνέπεια, θα πρέπει να προβλεφθούν οι κατάλληλες διαδικασίες που θα επιτρέπουν στην

Κοινότητα να αποφασίζει ότι ορισµένες µέθοδοι ελέγχου δεν θα πρέπει να χρησιµοποιούνται

στο πλαίσιο των προγραµµάτων ελέγχου.

(24) Ενδέχεται επίσης να υπάρχουν ή να αναπτυχθούν µέθοδοι ελέγχου οι οποίες, µολονότι δεν

εµπίπτουν στο πεδίο κάποιας ειδικής κοινοτικής νοµοθεσίας για την έγκριση προϊόντων,

συµβάλλουν στην επίτευξη στόχων που αφορούν τη µείωση του επιπολασµού συγκεκριµένων

ζωονόσων και ζωονοσογόνων παραγόντων. Θα πρέπει εποµένως να είναι δυνατόν να

εγκρίνεται η χρήση των εν λόγω µεθόδων σε κοινοτικό επίπεδο.

(25) Έχει ουσιαστική σηµασία να διασφαλιστεί ότι ο ανεφοδιασµός των γεωργικών

εκµεταλλεύσεων µε ζώα πραγµατοποιείται από αγέλες ή σµήνη που έχουν υποβληθεί σε

ελέγχους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού. Όταν έχει τεθεί σε ισχύ ένα

ειδικό πρόγραµµα ελέγχου, τα αποτελέσµατα των δοκιµών θα πρέπει να κοινοποιούνται στον

αγοραστή των ζώων. Για το σκοπό αυτόν, θα πρέπει να προστεθούν ειδικές απαιτήσεις στην

αντίστοιχη κοινοτική νοµοθεσία για το ενδοκοινοτικό εµπόριο και τις εισαγωγές από τρίτες

χώρες, ιδίως όσον αφορά την αποστολή ζωντανών ζώων και αυγών για επώαση. Η οδηγία

64/432/ΕΟΚ του Συµβουλίου, η οδηγία 72/462/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου

1972 περί των υγειονοµικών προβληµάτων και των υγειονοµικών µέτρων κατά τις εισαγωγές

ζώων του βοείου και χοιρείου είδους και νωπών κρεάτων προελεύσεως τρίτων χωρών 1 και η

οδηγία 90/539/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1990 σχετικά µε τους όρους

κτηνιατρικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές

πουλερικών και αυγών για επώαση από τρίτες χώρες 2 θα πρέπει να τροποποιηθούν

αναλόγως.

                                                
1 ΕΕ L 302, 31.12.1972, σ. 28. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση

2002/995/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 353, 30.12.2002, σ. 1).
2 ΕΕ L 303, 31.10.1990, σ. 6. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την

απόφαση 2001/867/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 323, 17.12.2001, σ. 29).
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(26) Η έκδοση του παρόντος κανονισµού δεν θα πρέπει να θίξει τις συµπληρωµατικές εγγυήσεις οι

οποίες συµφωνήθηκαν για τη Φινλανδία και τη Σουηδία κατά την προσχώρησή τους στην

Κοινότητα και επιβεβαιώθηκαν από τις αποφάσεις αριθ. 94/968/ΕΚ 1, 95/50/ΕΚ 2,

95/160/ΕΚ 3, 95/161/ΕΚ 4, 95/168/ΕΚ 5, 95/409/ΕΚ 6, 95/410/ΕΚ 7 και 95/411/ΕΚ 8. Ο παρών

κανονισµός θα πρέπει να προβλέπει διαδικασία για την παροχή, κατά τη διάρκεια

µεταβατικής περιόδου, εγγυήσεων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος που έχει εγκεκριµένο εθνικό

πρόγραµµα ελέγχου το οποίο υπερβαίνει τις στοιχειώδεις κοινοτικές απαιτήσεις για τη

σαλµονέλα. Τα αποτελέσµατα των δοκιµών που διενεργούνται σε ζωντανά ζώα και αυγά

επώασης, τα οποία αποτελούν αντικείµενο συναλλαγών µε ένα τέτοιο κράτος µέλος, θα

πρέπει να πληρούν τα κριτήρια του εθνικού του προγράµµατος ελέγχου. Μελλοντική

κοινοτική νοµοθεσία για την υγιεινή των τροφίµων ζωικής προέλευσης θα πρέπει να

προβλέπει παρόµοια διαδικασία για το κρέας και τα επιτραπέζια αυγά.

(27) Οι τρίτες χώρες οι οποίες εξάγουν προς την Κοινότητα πρέπει να εφαρµόζουν, για τον έλεγχο

των ζωονόσων, µέτρα ισοδύναµα προς τα µέτρα της Κοινότητας.

                                                
1 ΕΕ L 371 της 31.12.1994, σ. 36.
2 ΕΕ L 53, 9.3.1995, σ. 31.
3 ΕΕ L 105, 9.5.1995, σ. 40. Απόφαση που τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση

97/278/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 110, 26.4.1997, σ. 77).
4 ΕΕ L 105, 9.5.1995, σ. 44. Απόφαση που τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση

97/278/ΕΚ της Επιτροπής.
5 ΕΕ L 109, 16.5.1995, σ. 44. Απόφαση που τροποποιήθηκε από την απόφαση 97/278/ΕΚ της

Επιτροπής.
6 ΕΕ L 243, 11.10.1995, σ. 21. Απόφαση που τροποποιήθηκε από την απόφαση 98/227/ΕΚ της

Επιτροπής (ΕΕ L 87, 21.3.1998, σ. 14).
7 ΕΕ L 243, 11.10.1995, σ. 25. Απόφαση που τροποποιήθηκε από την απόφαση 98/227/ΕΚ.
8 ΕΕ L 243, 11.10.1995, σ. 29. . Απόφαση που τροποποιήθηκε από την απόφαση 98/227/ΕΚ.
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(28) Όσον αφορά τον έλεγχο της σαλµονέλας, οι διαθέσιµες πληροφορίες δείχνουν ότι τα

προϊόντα πουλερικών αποτελούν σηµαντική πηγή σαλµονέλωσης στον άνθρωπο. Συνεπώς, τα

µέτρα ελέγχου θα πρέπει να ισχύουν για την παραγωγή αυτών των προϊόντων, επεκτείνοντας

έτσι τα µέτρα που εισήχθησαν µε την οδηγία 92/117/ΕΟΚ. Όσον αφορά την παραγωγή

επιτραπέζιων αυγών, θα πρέπει να θεσπισθούν ειδικά µέτρα για τη διάθεση στην αγορά

προϊόντων που προέρχονται από σµήνη στα οποία οι δοκιµές για τη σχετική Salmonella δεν

ήταν αρνητικές. Όσον αφορά το κρέας πουλερικών, ο στόχος είναι να διατίθεται στην αγορά

κρέας πουλερικών µε την εύλογη βεβαιότητα ότι δεν είναι µολυσµένο από τη σχετική

Salmonella. Είναι απαραίτητη µία µεταβατική περίοδος προκειµένου οι υπεύθυνοι των

επιχειρήσεων τροφίµων να προσαρµοστούν στα προβλεπόµενα µέτρα. Η περίοδος αυτή

µπορεί να προσαρµοστεί περαιτέρω, ιδίως υπό το πρίσµα επιστηµονικών αξιολογήσεων του

κινδύνου.

(29) Είναι σκόπιµο να οριστούν εθνικά και κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς για την παροχή

γενικών κατευθύνσεων και βοήθειας σε θέµατα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του

παρόντος κανονισµού.

(30) Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος κανονισµού, θα πρέπει

να προβλεφθεί η οργάνωση κοινοτικών ελέγχων και επιθεωρήσεων σύµφωνα µε άλλες

κοινοτικές νοµοθετικές ρυθµίσεις στον τοµέα αυτόν.

(31) Θα πρέπει να καθιερωθούν κατάλληλες διαδικασίες για την τροποποίηση ορισµένων

διατάξεων του παρόντος κανονισµού, προκειµένου να ληφθεί υπόψη η τεχνική και

επιστηµονική πρόοδος, και για την έγκριση µέτρων εφαρµογής και µεταβατικών µέτρων.
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(32) Προκειµένου να ληφθεί υπόψη η τεχνική και επιστηµονική πρόοδος, θα πρέπει να

εξασφαλίζεται στενή και ουσιαστική συνεργασία µεταξύ της Επιτροπής και των κρατών

µελών στο πλαίσιο της µόνιµης επιτροπής η οποία συστάθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.

178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Ιανουαρίου 2002 για

τον καθορισµό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, για την

ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια Τροφίµων και τον καθορισµό διαδικασιών

σε θέµατα ασφάλειας των τροφίµων 1.

(33) Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να θεσπιστούν

σύµφωνα µε την απόφαση του Συµβουλίου 1999/468/ΕΚ της 28ης Ιουνίου 1999 για τον

καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή 2,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής

1. Σκοπός του παρόντος κανονισµού είναι να εξασφαλιστεί η λήψη κατάλληλων και

αποτελεσµατικών µέτρων για τον έλεγχο της σαλµονέλας και άλλων ζωονοσογόνων παραγόντων,

ώστε να µειωθεί η εξάπλωσή τους καθώς και ο κίνδυνος που δηµιουργούν για τη δηµόσια υγεία.

                                                
1 ΕΕ L 31, 1.2.2002. σ. 1.
2 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.
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2. Ο παρών κανονισµός καλύπτει :

(α) την υιοθέτηση στόχων για τον περιορισµό του επιπολασµού συγκεκριµένων ζωονόσων σε

πληθυσµούς ζώων :

(i) στο επίπεδο της πρωτογενούς παραγωγής και

(ii) όταν αυτό είναι σκόπιµο για τη συγκεκριµένη ζωονόσο ή το συγκεκριµένο

ζωονοσογόνο παράγοντα, σε άλλα στάδια της τροφικής αλυσίδας,

συµπεριλαµβανοµένων των τροφίµων και των ζωοτροφών,

(β) την έγκριση ειδικών προγραµµάτων ελέγχου που καταρτίζονται από τα κράτη µέλη και τους

υπευθύνους των επιχειρήσεων τροφίµων και ζωοτροφών,

(γ) την έγκριση ειδικών κανόνων που αφορούν ορισµένες µεθόδους ελέγχου που εφαρµόζονται

για τη µείωση του επιπολασµού των ζωονόσων και ζωονοσογόνων παραγόντων,

(δ) την έγκριση κανόνων που αφορούν το ενδοκοινοτικό εµπόριο και τις εισαγωγές, από τρίτες

χώρες, ορισµένων ζώων και προϊόντων των ζώων αυτών.

3. Ο παρών κανονισµός δεν εφαρµόζεται στην πρωτογενή παραγωγή:

(α) που προορίζεται για ιδιωτική οικιακή χρήση, ή

(β) που καταλήγει στον απ�ευθείας εφοδιασµό, από τον παραγωγό, του τελικού καταναλωτή ή

των τοπικών καταστηµάτων λιανικής που προµηθεύουν απ�ευθείας τον τελικό καταναλωτή,

µε µικρές ποσότητες πρωτογενών προϊόντων.
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4. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν δυνάµει της εθνικής νοµοθεσίας τους κανόνες που διέπουν τις

δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 σηµείο (β). Οι εν λόγω εθνικοί κανόνες

µεριµνούν για την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισµού.

5. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη ειδικότερων κοινοτικών διατάξεων για

την υγεία των ζώων, τη διατροφή των ζώων, την υγιεινή των τροφίµων, τις µεταδοτικές ανθρώπινες

ασθένειες, την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας, τη γενετική τεχνολογία και τις

σπογγώδεις µεταδοτικές εγκεφαλοπάθειες.

Άρθρο 2

Ορισµοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, εφαρµόζονται οι ακόλουθοι ορισµοί :

1) οι ορισµοί που θεσπίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 178/2002,

2) οι ορισµοί που θεσπίζονται στην οδηγία ../../ΕΚ και

3) οι εξής ορισµοί :

(α) «αγέλη» : ένα ζώο ή οµάδα ζώων που διατηρείται σε εκµετάλλευση ως επιδηµιολογική

µονάδα, και

(β) «σµήνος» : το σύνολο των πουλερικών της ίδιας κατάστασης από άποψη υγείας, τα

οποία εκτρέφονται στον ίδιο τόπο ή στον ίδιο περιφραγµένο χώρο και αποτελούν µια

επιδηµιολογική µονάδα· για τα πουλερικά που εκτρέφονται σε κλωβοστοιχίες, ο όρος

αυτός περιλαµβάνει όλα τα πτηνά που εκτρέφονται στον ίδιο χώρο.



14857/1/02 REV 1 LAM/av 13
DG B EL

Άρθρο 3

Αρµόδιες αρχές

1. Κάθε κράτος µέλος ορίζει αρµόδια αρχή ή αρµόδιες αρχές για τους σκοπούς του παρόντος

κανονισµού και ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή. Εάν ένα κράτος µέλος ορίσει περισσότερες από

µία αρµόδιες αρχές :

(α) γνωστοποιεί στην Επιτροπή την αρµόδια αρχή η οποία θα λειτουργεί ως σηµείο επαφής για

τις επαφές µε την Επιτροπή, και

(β) µεριµνά ώστε οι αρµόδιες αρχές να συνεργάζονται προκειµένου να εξασφαλίζεται η ορθή

εφαρµογή των απαιτήσεων του παρόντος κανονισµού.

2. Η αρµόδια αρχή ή αρχές είναι υπεύθυνη/ες ιδιαίτερα για :

(α) την κατάρτιση των προγραµµάτων που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και την

προετοιµασία των τυχόν τροποποιήσεων που αποδεικνύονται απαραίτητες, ιδίως υπό το

πρίσµα των δεδοµένων και των αποτελεσµάτων που έχουν ληφθεί,

(β) τη συλλογή των στοιχείων που απαιτούνται για την αξιολόγηση των µέσων που

χρησιµοποιούνται και των αποτελεσµάτων που λαµβάνονται κατά την εφαρµογή των εθνικών

προγραµµάτων ελέγχου τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 5 και για την ετήσια υποβολή των

εν λόγω στοιχείων και αποτελεσµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των αποτελεσµάτων τυχόν

µελετών, στην Επιτροπή, µε βάση τους κανόνες που προβλέπονται σύµφωνα µε το άρθρο 9

παράγραφος 1 της οδηγίας �/�/ΕΚ,

(γ) τη διεξαγωγή τακτικών ελέγχων στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων τροφίµων και,

ενδεχοµένως, ζωοτροφών µε σκοπό τον έλεγχο της συµµόρφωσης προς τον παρόντα

κανονισµό.
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KΕΦΑΛΑΙΟ II

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Άρθρο 4

Κοινοτικοί στόχοι για τη µείωση του επιπολασµού των ζωονόσων

και των ζωονοσογόνων παραγόντων

1. Οι κοινοτικοί στόχοι για τη µείωση του επιπολασµού των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων

παραγόντων που απαριθµούνται στο παράρτηµα I στήλη 1 στους πληθυσµούς ζώων που

απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι στήλη 2, καθορίζονται λαµβάνοντας υπόψη ιδίως :

(α) την πείρα που αποκτάται στο πλαίσιο υφιστάµενων εθνικών µέτρων, και

(β) τα στοιχεία που διαβιβάζονται στην Επιτροπή ή στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας των

Τροφίµων στο πλαίσιο ισχυουσών κοινοτικών απαιτήσεων, ιδίως στο πλαίσιο στοιχείων που

προβλέπονται στην οδηγία �/�/ΕΚ και ιδίως το άρθρο 5 της εν λόγω οδηγίας.

Οι στόχοι και οι τυχόν τροποποιήσεις τους καθορίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που

προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2.

2. Οι στόχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαµβάνουν τουλάχιστον :

(α) αριθµητική έκφραση :

(i) του µέγιστου ποσοστού των επιδηµιολογικών µονάδων που παραµένουν θετικές, ή/και
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(ii) του ελάχιστου ποσοστού µείωσης του αριθµού επιδηµιολογικών µονάδων που

παραµένουν θετικές,

(β) τη µέγιστη προθεσµία εντός της οποίας πρέπει να επιτευχθεί ο στόχος,

(γ) τον ορισµό των επιδηµιολογικών µονάδων που αναφέρονται στο σηµείο α),

(δ) τον ορισµό των προγραµµάτων δοκιµών που απαιτούνται για την επαλήθευση της επίτευξης

του στόχου, και

(ε) τον ορισµό, κατά περίπτωση, οροτύπων που έχουν σηµασία για τη δηµόσια υγεία ή άλλων

υποτύπων ζωονόσων ή ζωονοσογόνων παραγόντων που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι,

στήλη 1, λαµβάνοντας υπόψη τα γενικά κριτήρια που απαριθµούνται στην παράγραφο 6,

σηµείο γ) καθώς και τα τυχόν ειδικά κριτήρια που θεσπίζονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ.

3. Οι κοινοτικοί στόχοι καθορίζονται για πρώτη φορά πριν από τις σχετικές ηµεροµηνίες που

αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι, στήλη 4.

4. (α) Όταν ορίζει κάθε κοινοτικό στόχο, η Επιτροπή υποβάλλει και ανάλυση των

αναµενόµενων εξόδων και κερδών. H ανάλυση αυτή λαµβάνει ειδικότερα υπόψη τα

κριτήρια που προβλέπονται στην παράγραφο 6 σηµείο γ).Τα κράτη µέλη παρέχουν στην

Επιτροπή, εφόσον τους ζητηθεί, την αναγκαία βοήθεια για την προετοιµασία της εν

λόγω ανάλυσης.

(β) Πριν προτείνει έναν έκαστο κοινοτικό στόχο, η Επιτροπή πραγµατοποιεί διαβουλεύσεις

µε τα κράτη µέλη στα πλαίσια της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 14

παράγραφος 1 όσον αφορά τα αποτελέσµατα της ανάλυσής της.

(γ) Βάσει των αποτελεσµάτων της θετικής ανάλυσης κόστους/οφέλους και της

διαβούλευσης µε τα κράτη µέλη, η Επιτροπή προτείνει κοινοτικούς στόχους όπου

χρειάζεται.
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5. Εντούτοις, κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 2 σηµείο ε) και 4, εφαρµόζονται στα

πουλερικά για µια µεταβατική περίοδο οι ακόλουθοι κανόνες:

Ο κοινοτικός στόχος για τα σµήνη αναπαραγωγής του Gallus gallus κατά την εν λόγω µεταβατική

περίοδο καλύπτει τους πέντε συχνότερους ορότυπους σαλµονέλας στη σαλµονέλωση του

ανθρώπου. Οι ορότυποι εντοπίζονται βάσει των στοιχείων που συλλέγονται µέσω κοινοτικών

συστηµάτων παρακολούθησης και εκφράζονται ως σταθµισµένος µέσος όρος των στοιχείων που

αφορούν τα τρία τελευταία έτη για τα οποία υπάρχουν στοιχεία. Οι κοινοτικοί στόχοι που αφορούν

τις ωοπαραγωγές όρνιθες, τα κοτόπουλα πάχυνσης και τις γαλοπούλες καλύπτουν κατά τη

µεταβατική περίοδο τη Salmonella Enteritidis και τη Salmonella Typhimurium. Σε περίπτωση

ωστόσο που παραστεί ανάγκη, οι στόχοι αυτοί δύνανται να επεκταθούν σε πέντε το πολύ

οροτύπους, βάσει των αποτελεσµάτων µιας ανάλυσης εξόδων/κερδών που πραγµατοποιείται

δυνάµει της παραγράφου 4.

Η µεταβατική περίοδος ισχύει για κάθε κοινοτικό στόχο που αφορά τη µείωση της παρουσίας

σαλµονέλας στα πουλερικά. Είναι τριετής για κάθε περίπτωση χωριστά και αρχίζει να ισχύει κατά

την ηµεροµηνία που εµφαίνεται στο Παράρτηµα Ι, στήλη 5.

6. (α) Το Παράρτηµα Ι µπορεί να τροποποιηθεί, µε τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2,

για τους σκοπούς που αναφέρονται στο σηµείο β), αφού ληφθούν υπόψη τα κριτήρια που

αναφέρονται στο σηµείο γ).

(β) Οι τροποποιήσεις του Παραρτήµατος Ι µπορούν να µεταβάλλουν το πεδίο των απαιτήσεων

όσον αφορά τη θέσπιση κοινοτικών στόχων συµπληρώνοντας, περιορίζοντας ή

τροποποιώντας :

(i) τις ζωονόσους ή ζωονοσογόνους παράγοντες,

(ii) τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, ή/και

(iii) τους σχετικούς ζωικούς πληθυσµούς.
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(γ) Τα κριτήρια που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για την τροποποίηση του

Παραρτήµατος Ι περιλαµβάνουν, όσον αφορά τη συγκεκριµένη ζωονόσο ή

ζωονοσογόνο παράγοντα :

(i) τη συχνότητά τους στους πληθυσµούς των ζώων και των ανθρώπων, στις 

ζωοτροφές και στα τρόφιµα,

(ii) τη σοβαρότητα των επιπτώσεων για τους ανθρώπους,

(iii) τις οικονοµικές συνέπειες για την υγεία των ζώων και του ανθρώπου και για τις

επιχειρήσεις ζωοτροφών και τροφίµων,

(iv) τις επιδηµιολογικές τάσεις στους πληθυσµούς των ζώων και των ανθρώπων, στις

ζωοτροφές και τα τρόφιµα,

(v) τις επιστηµονικές γνώµες,

(vi) τις τεχνολογικές εξελίξεις, ιδίως όσον αφορά την πρακτικότητα των διαθέσιµων

εναλλακτικών δυνατοτήτων ελέγχου, και

(vii) τις απαιτήσεις και τάσεις όσον αφορά τα συστήµατα εκτροφής και τις µεθόδους

παραγωγής.

7. Το Παράρτηµα ΙΙΙ δύναται να τροποποιείται ή να συµπληρώνεται σύµφωνα µε τη

διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2.

8. Η Επιτροπή επανεξετάζει την υλοποίηση των κοινοτικών στόχων, όταν δε προτείνει

περαιτέρω στόχους λαµβάνει υπ�όψη την επανεξέταση αυτή.

9. Τα µέτρα που λαµβάνονται για τη µείωση του επιπολασµού των ζωονόσων και των

ζωονοσογόνων παραγόντων που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι υλοποιούνται σύµφωνα µε τους

κανόνες που καθορίζονται στον παρόντα κανονισµό και µε οποιουσδήποτε άλλους κανόνες

θεσπίζονται σύµφωνα µε αυτόν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άρθρο 5

Εθνικά προγράµµατα ελέγχου

1. Για να επιτύχουν τους κοινοτικούς στόχους που προβλέπονται στο άρθρο 4, τα κράτη µέλη

καταρτίζουν εθνικά προγράµµατα ελέγχου για κάθε ζωονόσο και ζωονοσογόνο παράγοντα που

απαριθµείται στο Παράρτηµα Ι. Τα εθνικά προγράµµατα ελέγχου λαµβάνουν υπόψη τη γεωγραφική

κατανοµή των ζωονόσων στην επικράτεια του κάθε κράτους µέλους και τις δηµοσιονοµικές

επιπτώσεις της καθιέρωσης ουσιαστικών ελέγχων για τους παραγωγούς του πρωτογενούς τοµέα και

τους υπευθύνους επιχειρήσεων ζωοτροφών και τροφίµων.

2. Τα εθνικά προγράµµατα ελέγχου είναι διαρκή και καλύπτουν περίοδο τουλάχιστον τριών

συναπτών ετών.

3. Τα εθνικά προγράµµατα ελέγχου :

(α) προβλέπουν την ανίχνευση ζωονόσων και ζωονοσογόνων παραγόντων, σύµφωνα µε τις

απαιτήσεις και τους στοιχειώδεις κανόνες δειγµατοληψίας που ορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ,

(β) καθορίζουν τις αντίστοιχες αρµοδιότητες των αρµόδιων αρχών και των υπευθύνων των

επιχειρήσεων τροφίµων και ζωοτροφών,

(γ) διευκρινίζουν τα µέτρα ελέγχου που πρέπει να λαµβάνονται ύστερα από την ανίχνευση

ζωονόσων και ζωονοσογόνων παραγόντων, ιδίως για την προστασία της δηµόσιας υγείας,

συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής των ειδικών µέτρων που καθορίζονται στο

Παράρτηµα II,
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(δ) επιτρέπουν την αξιολόγηση της προόδου που σηµειώθηκε στο πλαίσιο των διατάξεών τους,

καθώς και την αναθεώρηση των εν λόγω προγραµµάτων, ιδίως µε βάση τα αποτελέσµατα της

ανίχνευσης των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων παραγόντων.

4. Τα εθνικά προγράµµατα ελέγχου καλύπτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στάδια της τροφικής

αλυσίδας :

(α) παραγωγή ζωοτροφών,

(β) πρωτογενής παραγωγή ζώων,

(γ) µεταποίηση και παρασκευή τροφίµων ζωικής προέλευσης.

5. Τα εθνικά προγράµµατα ελέγχου περιέχουν, ανάλογα µε την περίπτωση, τις διατάξεις που

θεσπίζονται για τις µεθόδους δοκιµών και τα κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογούνται τα

αποτελέσµατα των δοκιµών στις οποίες υποβάλλονται τα ζώα και τα αυγά επώασης στην εθνική

επικράτεια του εκάστοτε κράτους µέλους, ως µέρος των επίσηµων ελέγχων που προβλέπονται στο

Παράρτηµα II, Μέρος A.

6. Οι απαιτήσεις και οι στοιχειώδεις κανόνες δειγµατοληψίας που ορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ

µπορούν να τροποποιούνται, να προσαρµόζονται ή να συµπληρώνονται µε τη διαδικασία του

άρθρου 14 παράγραφος 2, αφού ληφθούν υπόψη ιδίως τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 4

παράγραφος 6 σηµείο γ).

7. Εντός έξι µηνών από τον καθορισµό των κοινοτικών στόχων που προβλέπονται στο

άρθρο 4, τα κράτη µέλη υποβάλλουν τα εθνικά προγράµµατα ελέγχου στην Επιτροπή και

καθορίζουν τα µέτρα που πρόκειται να εφαρµοστούν.
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Άρθρο 6

Έγκριση των εθνικών προγραµµάτων ελέγχου

1. Αφού ένα κράτος µέλος υποβάλλει εθνικό πρόγραµµα ελέγχου σύµφωνα µε το άρθρο 5, η

Επιτροπή διαθέτει δύο µήνες εντός των οποίων ζητεί οποιοδήποτε άλλο συναφές και απαραίτητο

στοιχείο από το εν λόγω κράτος µέλος. Το κράτος µέλος παρέχει τα πρόσθετα αυτά στοιχεία εντός

δύο µηνών από την παραλαβή του αιτήµατος αυτού. Εντός δύο µηνών από την παραλαβή των

πρόσθετων στοιχείων ή, εάν δεν ζητήσει άλλα στοιχεία, εντός έξι µηνών από την υποβολή του

εθνικού προγράµµατος ελέγχου, η Επιτροπή εξακριβώνει εάν αυτό συµφωνεί µε τους σχετικούς

κανόνες, συµπεριλαµβανοµένου ειδικότερα του παρόντος κανονισµού.

2. Όταν η Επιτροπή βεβαιωθεί για την καταλληλότητα ενός εθνικού προγράµµατος ελέγχου,

ή κατόπιν αιτήµατος του κράτους µέλους που το υπέβαλε, το πρόγραµµα εξετάζεται χωρίς

αδικαιολόγητη καθυστέρηση, προκειµένου να εγκριθεί µε τη διαδικασία του άρθρου 14

παράγραφος 2.

3. Με τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2, µπορούν να εγκρίνονται τροποποιήσεις σε

πρόγραµµα, το οποίο έχει προηγουµένως εγκριθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 2, προκειµένου να

ληφθεί υπόψη η εξέλιξη της κατάστασης στο συγκεκριµένο κράτος µέλος, ιδίως µε βάση τα

αποτελέσµατα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 σηµείο δ).

Άρθρο 7

Προγράµµατα ελέγχου των υπευθύνων των επιχειρήσεων τροφίµων και ζωοτροφών

1. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίµων και ζωοτροφών, ή οι οργανώσεις που τους

εκπροσωπούν, µπορούν να καταρτίζουν προγράµµατα ελέγχου που καλύπτουν, όσο είναι δυνατόν,

όλα τα στάδια παραγωγής, µεταποίησης και διανοµής.
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2. Εάν επιθυµούν να αποτελέσει το οικείο πρόγραµµα ελέγχου µέρος εθνικού προγράµµατος

ελέγχου, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίµων και ζωοτροφών ή οι αντιπροσωπευτικές

οργανώσεις τους υποβάλλουν προς έγκριση τα προγράµµατα ελέγχου που έχουν καταρτίσει, καθώς

και τυχόν τροποποιήσεις τους, στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους στο οποίο είναι

εγκατεστηµένοι. Εάν οι σχετικές δραστηριότητες πραγµατοποιούνται σε διαφορετικά κράτη µέλη,

τα προγράµµατα εγκρίνονται χωριστά για κάθε κράτος µέλος.

3. Η αρµόδια αρχή µπορεί να εγκρίνει τα προγράµµατα ελέγχου που υποβάλλονται σύµφωνα

µε την παράγραφο 2, µόνον εφόσον έχει διαπιστώσει ότι τα προγράµµατα ελέγχου πληρούν τις

σχετικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ και τους στόχους του σχετικού εθνικού

προγράµµατος ελέγχου.

4. Τα κράτη µέλη τηρούν ενηµερωµένους καταλόγους των εγκεκριµένων προγραµµάτων

ελέγχου των υπευθύνων των επιχειρήσεων τροφίµων και ζωοτροφών ή των αντιπροσωπευτικών

οργανώσεών τους. Τα κράτη µέλη θέτουν τους εν λόγω καταλόγους στη διάθεση της Επιτροπής,

όταν αυτή τους ζητήσει.

5. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίµων και ζωοτροφών ή οι αντιπροσωπευτικές

οργανώσεις τους κοινοποιούν τακτικά τα αποτελέσµατα των προγραµµάτων ελέγχου στις αρµόδιες

αρχές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άρθρο 8

Ειδικές µέθοδοι ελέγχου

1. Με πρωτοβουλία της Επιτροπής ή κατόπιν αιτήσεως κράτους µέλους και µε τη διαδικασία

του άρθρου 14 παράγραφος 2 :

(α) µπορεί να αποφασίζεται ότι δύνανται ή πρέπει να εφαρµοστούν ειδικές µέθοδοι ελέγχου για

τη µείωση του επιπολασµού των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων παραγόντων στο στάδιο

της πρωτογενούς παραγωγής ζώων και σε άλλα στάδια της τροφικής αλυσίδας,

(β) µπορούν να εγκρίνονται κανόνες σχετικά µε τους όρους χρησιµοποίησης των µεθόδων που

αναφέρονται στο σηµείο α),

(γ) µπορούν να εγκρίνονται λεπτοµερείς κανόνες σχετικά µε τα απαιτούµενα έγγραφα και

διαδικασίες, καθώς και τις στοιχειώδεις απαιτήσεις για τις µεθόδους που αναφέρονται στο

σηµείο α), και

(δ) µπορεί να αποφασίζεται ότι ορισµένες ειδικές µέθοδοι ελέγχου δεν πρέπει να

χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο των προγραµµάτων ελέγχου.

2. Οι διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σηµεία (α), (β) και (γ) δεν ισχύουν για τις

µεθόδους που χρησιµοποιούν ουσίες ή τεχνικές οι οποίες καλύπτονται από την κοινοτική

νοµοθεσία για τη διατροφή των ζώων, τα πρόσθετα τροφίµων ή τα κτηνιατρικά φάρµακα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΜΠΟΡΙΟ

Άρθρο 9

Ενδοκοινοτικό εµπόριο

1. Το αργότερο από τις ηµεροµηνίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα I, στήλη 5, τα σµήνη

και οι αγέλες προέλευσης των ειδών που απαριθµούνται στη στήλη 2 υποβάλλονται σε δοκιµασία

για τις ζωονόσους και τους ζωονοσογόνους παράγοντες που απαριθµούνται στη στήλη 1, πριν από

οποιαδήποτε αποστολή ζωντανών ζώων ή αυγών επώασης από την επιχείρηση τροφίµων από όπου

προέρχονται. Η ηµεροµηνία και το αποτέλεσµα της δοκιµασίας περιλαµβάνεται στα σχετικά

υγειονοµικά πιστοποιητικά τα οποία προβλέπονται στην κοινοτική νοµοθεσία.

2. Με τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2, το κράτος µέλος προορισµού µπορεί, για

µία µεταβατική περίοδο, να απαιτεί τα αποτελέσµατα των δοκιµών που πρέπει να αναφέρονται στα

σχετικά υγειονοµικά πιστοποιητικά για αποστολές ζώων και αυγών επώασης τα οποία υπόκεινται

σε δοκιµασία στο κράτος µέλος αποστολής, να πληρούν τα ίδια κριτήρια, όσον αφορά τη

σαλµονέλα, µε εκείνα που καθορίζονται στο εγκεκριµένο εθνικό του πρόγραµµα, σύµφωνα µε το

άρθρο 5 παράγραφος 5, για αντίστοιχες αποστολές µέσα στην επικράτειά του.

Η άδεια αυτή µπορεί να αποσύρεται µε την ίδια διαδικασία.

3. Τα ειδικά µέτρα για τη σαλµονέλα, τα οποία εφαρµόζονταν στα ζώντα ζώα που

αποστέλλονται στη Φινλανδία και τη Σουηδία πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος

κανονισµού, εξακολουθούν να ισχύουν ως εάν είχαν επιτραπεί σύµφωνα µε την παράγραφο 2.
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4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 παράγραφος 6, µπορούν να θεσπίζονται, µε τη διαδικασία

του άρθρου 14 παράγραφος 2, ειδικοί κανόνες σχετικά µε τον καθορισµό, από τα κράτη µέλη, των

κριτηρίων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 5 και στην παράγραφο 2 ανωτέρω.

Άρθρο 10

Εισαγωγές από τρίτες χώρες

1. Από τις ηµεροµηνίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα I, στήλη 5, η εγγραφή ή η

διατήρηση µιας τρίτης χώρας στους καταλόγους τρίτων χωρών από τις οποίες, όπως προβλέπεται

από την κοινοτική νοµοθεσία για το σχετικό είδος ή κατηγορία, τα κράτη µέλη επιτρέπεται να

εισάγουν τα ζώα ή τα αυγά επώασης τα οποία καλύπτονται από τον παρόντα κανονισµό, υπόκειται

στην υποβολή, από την ενδιαφερόµενη τρίτη χώρα στην Επιτροπή, προγράµµατος ισοδύναµου µε

εκείνα που προβλέπονται στο άρθρο 5 και στην έγκρισή του σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. Το εν

λόγω πρόγραµµα περιέχει λεπτοµέρειες για τις παρεχόµενες από την εν λόγω χώρα εγγυήσεις, όσον

αφορά τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους για ζωονόσους και ζωονοσογόνους παράγοντες. Οι

εγγυήσεις αυτές πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναµες µε τις εγγυήσεις που προβλέπονται στον

παρόντα κανονισµό. Το Γραφείο Τροφίµων και Κτηνιατρικών Θεµάτων της Επιτροπής

παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς κατά πόσον ισοδύναµα προγράµµατα ελέγχου εφαρµόζονται σε

τρίτες χώρες.

2. Τα εν λόγω προγράµµατα εγκρίνονται µε τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2, µε

την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται αντικειµενικά η ισοδυναµία των µέτρων που περιγράφονται σε

αυτά, µε τις σχετικές προδιαγραφές που ισχύουν δυνάµει κοινοτικών κανόνων. Με την εν λόγω

διαδικασία, είναι δυνατόν να επιτρέπονται εναλλακτικές εγγυήσεις αντί για εκείνες που

προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό, υπό τον όρο ότι δεν είναι ευνοϊκότερες σε σχέση µε

εκείνες που ισχύουν στο ενδοκοινοτικό εµπόριο.
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3. Για τις τρίτες χώρες µε τις οποίες έχουν καθιερωθεί τακτικές εµπορικές συναλλαγές,

εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 7 και του άρθρου 6 παράγραφος 1 σχετικά µε

τις χρονικές περιόδους για την υποβολή και την έγκριση των προγραµµάτων. Για τρίτες χώρες που

βρίσκονται στη διαδικασία καθιέρωσης ή ανανέωσης εµπορικών συναλλαγών, ισχύουν οι χρονικές

περίοδοι που προβλέπονται στο άρθρο 6.

4. Οι αγέλες και τα σµήνη από όπου προέρχονται τα είδη που απαριθµούνται στο

Παράρτηµα I, στήλη 2 υποβάλλονται σε δοκιµή πριν από κάθε διακίνηση των ζωντανών ζώων ή

των αυγών επώασης από την επιχείρηση προέλευσής τους. Τα ζωικά κεφάλαια και οι αγέλες

υποβάλλονται σε δοκιµές για τις ζωονόσους και ζωονοσογόνους παράγοντες που απαριθµούνται

στο Παράρτηµα Ι, στήλη 1 ή, εάν είναι αναγκαίο για να επιτευχθεί ο στόχος των ισοδύναµων

εγγυήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, σε δοκιµές για ζωονόσους και ζωονοσογόνους

παράγοντες όπως ορίζονται σύµφωνα µε την διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2. Η

ηµεροµηνία και το αποτέλεσµα της δοκιµής αναγράφονται στα σχετικά πιστοποιητικά εισαγωγής.

Τα υποδείγµατα αυτών των πιστοποιητικών, τα οποία καθορίζονται από την κοινοτική νοµοθεσία,

τροποποιούνται ανάλογα.

5. Με τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2, µπορεί να επιτρέπεται στο κράτος µέλος

του τελικού προορισµού να απαιτεί όπως τα αποτελέσµατα της δοκιµής, που αναφέρεται στην

παράγραφο 4, πληρούν τα ίδια κριτήρια µε εκείνα που καθορίζονται δυνάµει του εθνικού

προγράµµατός του, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 5. Η άδεια µπορεί να αποσύρεται και, µε

την επιφύλαξη του άρθρου 5 παράγραφος 6, µπορούν να καθορίζονται ειδικοί κανόνες σχετικά µε

αυτά τα κριτήρια, µε τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2.

6. Η εγγραφή ή η διατήρηση τρίτης χώρας στους καταλόγους τρίτων χωρών από τις οποίες,

όπως προβλέπεται από την κοινοτική νοµοθεσία για τη σχετική κατηγορία προϊόντων, τα κράτη

µέλη επιτρέπεται να εισάγουν τα προϊόντα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισµό, υπόκειται

στην υποβολή από την ενδιαφερόµενη τρίτη χώρα στην Επιτροπή, εγγυήσεων ισοδύναµων µε

εκείνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Άρθρο 11

Εργαστήρια αναφοράς

1. Με τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2, ορίζονται κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς

για την ανάλυση και τη διεξαγωγή δοκιµών όσον αφορά τις ζωονόσους και τους ζωονοσογόνους

παράγοντες που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι, στήλη 1.

2. Οι αρµοδιότητες και τα καθήκοντα των κοινοτικών εργαστηρίων αναφοράς, ιδίως όσον

αφορά το συντονισµό των δραστηριοτήτων τους µε εκείνες των εθνικών εργαστηρίων αναφοράς,

καθορίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2.

3. Τα κράτη µέλη ορίζουν τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς για την ανάλυση και τη διεξαγωγή

δοκιµών όσον αφορά τις ζωονόσους και τους ζωονοσογόνους παράγοντες που αναφέρονται στο

Παράρτηµα Ι, στήλη 1. Τα ονόµατα και οι διευθύνσεις των εργαστηρίων κοινοποιούνται στην

Επιτροπή.

4. Ορισµένες αρµοδιότητες και καθήκοντα των εθνικών εργαστηρίων αναφοράς, ιδίως όσον

αφορά το συντονισµό των δραστηριοτήτων τους µε εκείνες των σχετικών εργαστηρίων στα κράτη

µέλη που ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 12, παράγραφος 1 σηµείο α), δύνανται να καθορίζονται

µε τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2.
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Άρθρο 12

Έγκριση εργαστηρίων, ποιοτικές απαιτήσεις

και εγκεκριµένες µέθοδοι δοκιµής

1. Τα εργαστήρια που συµµετέχουν σε προγράµµατα ελέγχου σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 7,

για τους σκοπούς της ανάλυσης δειγµάτων και για την ανίχνευση της παρουσίας των ζωονόσων και

των ζωονοσογόνων παραγόντων που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι, στήλη 1:

(α) ορίζονται από την αρµόδια αρχή, και

(β) εφαρµόζουν σύστηµα διασφάλισης ποιότητας, το οποίο πληροί τις προδιαγραφές του

ισχύοντος προτύπου EN/ISO το αργότερο 24 µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος

κανονισµού ή εντός 24 µηνών από την προσθήκη νέων ζωονόσων ή ζωονοσογόνων

παραγόντων στο Παράρτηµα Ι, στήλη 1.

2. Τα εργαστήρια συµµετέχουν τακτικά σε συλλογικές δοκιµές που διοργανώνει ή συντονίζει

το εθνικό εργαστήριο αναφοράς.

3. Οι δοκιµές για την παρουσία των ζωονόσων και ζωονοσογόνων παραγόντων που

αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι, στήλη 1 διενεργούνται µε χρήση των µεθόδων και των

πρωτοκόλλων που συνιστούν οι διεθνείς οργανισµοί τυποποίησης, ως µεθόδων αναφοράς.

Επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται εναλλακτικές µέθοδοι εφόσον έχουν επικυρωθεί σύµφωνα µε

διεθνώς αναγνωρισµένους κανόνες και προσφέρουν αποτελέσµατα ισοδύναµα µε εκείνα που

επιτυγχάνονται µε τη σχετική µέθοδο αναφοράς.

Όταν αυτό απαιτείται, είναι δυνατόν να εγκρίνονται, µε τη διαδικασία του άρθρου 14

παράγραφος 2, άλλες µέθοδοι δοκιµών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Άρθρο 13

Μέτρα εφαρµογής και µεταβατικά µέτρα

Με τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2 µπορούν να εγκρίνονται κατάλληλα µεταβατικά

µέτρα ή µέτρα εφαρµογής, συµπεριλαµβανοµένων των αναγκαίων τροποποιήσεων στα σχετικά

υγειονοµικά πιστοποιητικά.

Άρθρο 14

∆ιαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία

των ζώων, η οποία συγκροτείται µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 178/2002.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5

και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε

τρεις µήνες.

3. Η Επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.
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Άρθρο 15

∆ιαβούλευση µε την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας των Τροφίµων

Η Επιτροπή ζητά τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας των Τροφίµων για κάθε θέµα που

εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, και που µπορεί να έχει σηµαντικές

επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία, ιδίως, προτού προτείνει κοινοτικούς στόχους σύµφωνα µε το

άρθρο 4 ή ειδικές µεθόδους ελέγχου σύµφωνα µε το άρθρο 8.

Άρθρο 16

΄Εκθεση σχετικά µε τις δηµοσιονοµικές ρυθµίσεις

1. Εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού, η Επιτροπή υποβάλλει

έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.

2. Η έκθεση αυτή περιλαµβάνει :

(α) τις ισχύουσες σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο ρυθµίσεις για τη χρηµατοδότηση των

λαµβανοµένων µέτρων ελέγχου των ζωονόσων και ζωονοσογόνων παραγόντων, και

(β) την επίδραση των ρυθµίσεων αυτών στην αποτελεσµατικότητα των λαµβανόµενων µέτρων.

3. Εφόσον ενδείκνυται, η Επιτροπή συνοδεύει την έκθεσή της µε τις ανάλογες προτάσεις.

4. Τα κράτη µέλη παρέχουν στην Επιτροπή, εφόσον τους ζητηθεί, την αναγκαία βοήθεια για

την κατάρτιση της έκθεσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 17

Κοινοτικοί έλεγχοι

1. Εµπειρογνώµονες της Επιτροπής διενεργούν επιτόπιους ελέγχους, σε συνεργασία µε τις

αρµόδιες αρχές των κρατών µελών, για να εξασφαλίζεται ότι οι διατάξεις του παρόντος

κανονισµού, οι κανόνες που καθορίζονται δυνάµει αυτού και τα τυχόν µέτρα διασφάλισης

εφαρµόζονται οµοιόµορφα. Ένα κράτος µέλος στο έδαφος του οποίου διεξάγονται έλεγχοι, παρέχει

στους εµπειρογνώµονες την αναγκαία βοήθεια για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων τους. Η

Επιτροπή ενηµερώνει την αρµόδια αρχή σχετικά µε τα αποτελέσµατα των διεξαχθέντων ελέγχων.

2. Οι κανόνες εφαρµογής του παρόντος άρθρου, ιδίως δε εκείνοι που διέπουν τη διαδικασία

συνεργασίας µε τις εθνικές αρµόδιες αρχές, θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 14,

παράγραφος 2.

Άρθρο 18

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρµόζεται έξι µήνες µετά την έναρξη ισχύος του.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος

µέλος.

΄Εγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Συγκεκριµένες ζωονόσοι και ζωονοσογόνοι παράγοντες, για τους οποίους πρέπει να

καθοριστούν κοινοτικοί στόχοι για τον περιορισµό του επιπολασµού, σύµφωνα µε το άρθρο 4

1. Ζωονόσος/
ζωονοσογόνος
παράγοντας

2. Ζωικός
πληθυσµός

3. Στάδιο της
τροφικής
αλυσίδας

4. Ηµεροµηνία
µέχρι την οποία
πρέπει να
καθοριστεί ο
στόχος *

5. Ηµεροµηνία
µετά την οποία
πρέπει να
διενεργείται
δοκιµή

Όλοι οι ορότυποι
σαλµονέλας, που
έχουν σηµασία για
τη δηµόσια υγεία

Σµήνη
αναπαραγωγής
του Gallus gallus

Πρωτογενής
παραγωγή

12 µήνες µετά την
έναρξη ισχύος
του παρόντος
κανονισµού

18 µήνες µετά
την ηµεροµηνία
που ορίζεται στη
στήλη 4

Όλοι οι ορότυποι
σαλµονέλας, που
έχουν σηµασία για
τη δηµόσια υγεία 

Ωοπαραγωγές
όρνιθες

Πρωτογενής
παραγωγή

24 µήνες µετά την
έναρξη ισχύος
του παρόντος
κανονισµού

18 µήνες µετά
την ηµεροµηνία
που ορίζεται στη
στήλη 4

Όλοι οι ορότυποι
σαλµονέλας, που
έχουν σηµασία για
τη δηµόσια υγεία 

Kοτόπουλα
πάχυνσης

Πρωτογενής
παραγωγή

36 µήνες µετά την
έναρξη ισχύος
του παρόντος
κανονισµού

18 µήνες µετά
την ηµεροµηνία
που ορίζεται στη
στήλη 4

Όλοι οι ορότυποι
σαλµονέλας, που
έχουν σηµασία για
τη δηµόσια υγεία

Γαλοπούλες Πρωτογενής
παραγωγή

48 µήνες µετά την
έναρξη ισχύος
του παρόντος
κανονισµού

18 µήνες µετά
την ηµεροµηνία
που ορίζεται στη
στήλη 4

Όλοι οι ορότυποι
σαλµονέλας, που
έχουν σηµασία για
τη δηµόσια υγεία

Αγέλες χοίρων
σφαγής

Σφαγή 48 µήνες µετά την
έναρξη ισχύος
του παρόντος
κανονισµού

18 µήνες µετά
την ηµεροµηνία
που ορίζεται στη
στήλη 4

Όλοι οι ορότυποι
σαλµονέλας, που
έχουν σηµασία για
τη δηµόσια υγεία

Αγέλες χοίρων
αναπαραγωγής

Πρωτογενής
παραγωγή

60 µήνες µετά την
έναρξη ισχύος
του παρόντος
κανονισµού

18 µήνες µετά
την ηµεροµηνία
που ορίζεται στη
στήλη 4

* Οι ηµεροµηνίες αυτές προϋποθέτουν ότι θα υπάρχουν συγκρίσιµα στοιχεία περί επιπολασµού
τουλάχιστον 6 µήνες πριν από τον καθορισµό του στόχου. Εάν τα στοιχεία αυτά δεν είναι
διαθέσιµα, η ηµεροµηνία καθορισµού του στόχου θα µετατεθεί ανάλογα.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Έλεγχος των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων παραγόντων

που απαριθµούνται στο Παράρτηµα I

Α. Γενικές απαιτήσεις για τα εθνικά προγράµµατα ελέγχου

Το πρόγραµµα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τη φύση της συγκεκριµένης ζωονόσου ή/και του

συγκεκριµένου ζωονοσογόνου παράγοντα, καθώς και την ιδιαίτερη κατάσταση που επικρατεί στο

κράτος µέλος. Πρέπει :

(α) να αναφέρει το στόχο του προγράµµατος, λαµβάνοντας υπόψη τη σηµασία της

συγκεκριµένης ζωονόσου ή του συγκεκριµένου ζωονοσογόνου παράγοντα,

(β) να πληροί τις στοιχειώδεις απαιτήσεις δειγµατοληψίας που καθορίζονται στο Μέρος Β,

(γ) να πληροί, όπου αρµόζει, τις ειδικές απαιτήσεις που καθορίζονται στα Μέρη Γ έως Ε, και

(δ) να προσδιορίζει τα ακόλουθα σηµεία :

1. Γενικά

1.1 Την εµφάνιση της συγκεκριµένης ζωονόσου ή του συγκεκριµένου ζωονοσογόνου

παράγοντα στο κράτος µέλος, µε ειδική αναφορά στα αποτελέσµατα που έχουν

προκύψει στο πλαίσιο της παρακολούθησης σύµφωνα µε το άρθρο 4 της οδηγίας αριθ.

..../..../ΕΚ.
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1.2 Τη γεωγραφική περιοχή, ή, ανάλογα µε την περίπτωση, τις επιδηµιολογικές µονάδες

στις οποίες θα υλοποιηθεί το πρόγραµµα.

1.3 Τη διάρθρωση και την οργάνωση των σχετικών αρµόδιων αρχών.

1.4 Τα εγκεκριµένα εργαστήρια στα οποία εξετάζονται τα δείγµατα που συλλέγονται στο

πλαίσιο του προγράµµατος.

1.5 Τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται κατά την εξέταση των ζωονόσων ή των

ζωονοσογόνων παραγόντων.

1.6 Τους επίσηµους ελέγχους (συµπεριλαµβανοµένων των προγραµµάτων δειγµατοληψίας)

σε ζωοτροφές, σµήνη ή/και αγέλες.

1.7 Τους επίσηµους ελέγχους (συµπεριλαµβανοµένων των προγραµµάτων δειγµατοληψίας)

σε άλλα στάδια της αλυσίδας παραγωγής τροφίµων.

1.8 Τα µέτρα που λαµβάνονται από τις αρµόδιες αρχές όσον αφορά τα ζώα ή τα προϊόντα,

στα οποία έχουν ανιχνευθεί ζωονόσοι ή ζωονοσογόνοι παράγοντες, ιδίως για την

προστασία της δηµόσιας υγείας· και οποιαδήποτε προληπτικά µέτρα που λαµβάνονται,

όπως ο εµβολιασµός.

1.9 Την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία, καθώς και τις τυχόν εθνικές διατάξεις όσον αφορά τις

δραστηριότητες περί των οποίων το άρθρο 1 παράγραφος 3 σηµείο (β).

1.10. Την τυχόν χρηµατοδοτική ενίσχυση που παρέχεται στις επιχειρήσεις τροφίµων και

ζωοτροφών στα πλαίσια του εθνικού προγράµµατος ελέγχου.
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2. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις τροφίµων και ζωοτροφών που καλύπτονται από το

πρόγραµµα

2.1 Τη δοµή της παραγωγής των εκάστοτε ειδών και προϊόντων τους.

2.2 Τη δοµή της παραγωγής ζωοτροφών.

2.3 Τους σχετικούς οδηγούς για τις ορθές ζωοτεχνικές πρακτικές ή άλλες κατευθυντήριες

γραµµές (υποχρεωτικές ή προαιρετικές) στις οποίες καθορίζονται τουλάχιστον :

- η υγιεινή διαχείριση στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις,

- τα µέτρα για την αποφυγή εισερχόµενων µολύνσεων που µεταδίδονται από ζώα,

ζωοτροφές, πόσιµο νερό ή από άτοµα που εργάζονται στο αγρόκτηµα, και

- η υγιεινή κατά τη µεταφορά ζώων προς και από τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις.

2.4 Τη συνήθη κτηνιατρική επίβλεψη των γεωργικών εκµεταλλεύσεων.

2.5 Την καταγραφή των γεωργικών εκµεταλλεύσεων.

2.6 Την τήρηση µητρώων στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις.

2.7 Τα έγγραφα που συνοδεύουν τα ζώα κατά την αποστολή.

2.8 Άλλα σχετικά µέτρα µε τα οποία εξασφαλίζεται η δυνατότητα εντοπισµού της

προέλευσης των ζώων.
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B. Στοιχειώδεις απαιτήσεις δειγµατοληψίας

1. Μετά την έγκριση του σχετικού προγράµµατος ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 5, οι

υπεύθυνοι επιχείρησης τροφίµων οφείλουν να αναθέτουν τη λήψη δειγµάτων και την

ανάλυση για την ανίχνευση των ζωονόσων ή των ζωονοσογόνων παραγόντων που

απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι, στήλη 1, τηρώντας τις στοιχειώδεις απαιτήσεις

δειγµατοληψίας που εκτίθενται στον ακόλουθο πίνακα.

1. Ζωονόσος /
ζωονοσογόνος
παράγοντας

2. Ζωικός
πληθυσµός

3. Φάσεις παραγωγής τις οποίες πρέπει να
καλύπτει η δειγµατοληψία

Όλοι οι ορότυποι
σαλµονέλας, που έχουν
σηµασία για τη
δηµόσια υγεία

Σµήνη αναπαραγωγής
του Gallus gallus :

- σµήνη εκτροφής

- ενήλικα σµήνη
αναπαραγωγής

= νεοσσοί µίας ηµέρας
= πτηνά 4 εβδοµάδων
= 2 εβδοµάδες πριν τη µετάβαση στη

φάση ωοτοκίας ή τη µονάδα ωοτοκίας

= κάθε δύο εβδοµάδες κατά την περίοδο
ωοτοκίας

Όλοι οι ορότυποι
σαλµονέλας, που έχουν
σηµασία για τη
δηµόσια υγεία

Ωοπαραγωγές όρνιθες :

- σµήνη εκτροφής

- σµήνη αναπαραγωγής

= νεοσσοί µίας ηµέρας
= πτηνά 2 εβδοµάδων πριν τη 

µετάβαση στη φάση ωοτοκίας ή τη 
µονάδα ωοτοκίας

= κάθε 15 εβδοµάδες κατά την περίοδο 
ωοτοκίας
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1. Ζωονόσος /
ζωονοσογόνος
παράγοντας

2. Ζωικός πληθυσµός 3. Φάσεις παραγωγής τις οποίες πρέπει να
καλύπτει η δειγµατοληψία

Όλοι οι ορότυποι
σαλµονέλας, που
έχουν σηµασία για τη
δηµόσια υγεία

Κοτόπουλα πάχυνσης = πτηνά µεταφερόµενα για σφαγή *

Όλοι οι ορότυποι
σαλµονέλας, που
έχουν σηµασία για τη
δηµόσια υγεία

Γαλοπούλες = πτηνά µεταφερόµενα για σφαγή *

Όλοι οι ορότυποι
σαλµονέλας, που
έχουν σηµασία για τη
δηµόσια υγεία

Αγέλες χοίρων:

- αναπαραγωγής

- σφαγής

= ζώα µεταφερόµενα για σφαγή ή 
σφάγια στο σφαγείο

= ζώα µεταφερόµενα για σφαγή ή 
σφάγια στο σφαγείο

* Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης των δειγµάτων πρέπει να είναι γνωστά πριν από τη

µεταφορά των ζώων για το σφαγείο. 

2. Οι απαιτήσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 1 δεν θίγουν τις απαιτήσεις της κοινοτικής

νοµοθεσίας σχετικά µε την επιθεώρηση προ της σφαγής.

3. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης πρέπει να καταγράφονται µαζί τις ακόλουθες 

πληροφορίες :

(α) ηµεροµηνία και τόπος δειγµατοληψίας· και

(β) στοιχεία του σµήνους / της αγέλης.

4. Εάν τα ζώα έχουν εµβολιαστεί, δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται ανοσολογικές

δοκιµασίες, εκτός εάν έχει αποδειχθεί ότι το χρησιµοποιούµενο εµβόλιο δεν επηρεάζει την

εφαρµοζόµενη µέθοδο δοκιµής.
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Γ. Ειδικές απαιτήσεις για τα σµήνη αναπαραγωγής του Gallus gallus

1. Τα µέτρα που θεσπίζονται στις παραγράφους 3 έως 5 πρέπει να λαµβάνονται όποτε η

ανάλυση δειγµάτων που πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το Μέρος Β, επισηµαίνει παρουσία

της Salmonella Εnteritidis ή της Salmonella Τyphimurium σε σµήνος αναπαραγωγής του

είδους Gallus gallus υπό τις συνθήκες που ορίζονται στην παράγραφο 2.

2. (α) Εάν η αρµόδια αρχή έχει εγκρίνει τη µέθοδο της ανάλυσης που χρησιµοποιείται για

δείγµατα τα οποία λαµβάνονται κατά τα οριζόµενα στο Μέρος Β, µπορεί να απαιτεί να

λαµβάνονται τα µέτρα που θεσπίζονται στις παραγράφους 3 έως 5 όποτε η ανάλυση αυτή

εντοπίζει την παρουσία της Salmonella Εnteritidis ή της Salmonella Τyphimurium.

(β) ∆ιαφορετικά, τα µέτρα που θεσπίζονται στις παραγράφους 3 έως 5 πρέπει να

λαµβάνονται όποτε η αρµόδια αρχή επιβεβαιώνει τυχόν υπόνοιες για παρουσία της

Salmonella Εnteritidis ή της Salmonella Τyphimurium, οι οποίες βασίζονται στην

ανάλυση δειγµάτων που πραγµατοποιείται κατά τα οριζόµενα στο µέρος Β.

3. Τα µη επωασθέντα αυγά του σµήνους πρέπει να καταστρέφονται.

Ωστόσο, τα αυγά αυτά µπορούν να χρησιµοποιούνται για ανθρώπινη κατανάλωση εφόσον

υποβάλλονται σε επεξεργασία η οποία εγγυάται την εξάλειψη της Salmonella Εnteritidis και

της Salmonella Τyphimurium σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία για την υγιεινή των

τροφίµων.
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4. Όλα τα πτηνά - συµπεριλαµβανοµένων των νεοσσών µιας ηµέρας - του σµήνους πρέπει να

σφάζονται ή να καταστρέφονται έτσι ώστε να µειώνεται όσο το δυνατόν περισσότερο ο

κίνδυνος της εξάπλωσης της σαλµονέλας. Η σφαγή πρέπει να διεξάγεται σύµφωνα µε την

κοινοτική νοµοθεσία για την υγιεινή των τροφίµων. Τα προϊόντα που προέρχονται από αυτά

τα πτηνά επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά προς ανθρώπινη κατανάλωση σύµφωνα µε

την κοινοτική νοµοθεσία για την υγιεινή των τροφίµων και, µόλις αρχίσει να ισχύει, µε το

Μέρος Ε. Εάν δεν προορίζονται για την ανθρώπινη κατανάλωση, τα προϊόντα αυτά πρέπει να

χρησιµοποιούνται ή να διατίθενται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.1774/2002 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2002, για τον

καθορισµό των υγειονοµικών κανόνων σχετικά µε τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν

προορίζονται για την κατανάλωση από τον άνθρωπο.1

5. Εφόσον σε εκκολαπτήριο εξακολουθούν να υπάρχουν αυγά επώασης από σµήνη στα οποία

υπάρχει Salmonella Εnteritidis ή Salmonella Τyphimurium, αυτά πρέπει να καταστρέφονται ή

να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002.

                                                
1 ΕΕ L 273, 10.10.2002, σ. 1.
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∆. Ειδικές απαιτήσεις για τα σµήνη ωοπαραγωγών ορνίθων

1. 72 µήνες µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού, τα αυγά δεν πρέπει να

χρησιµοποιούνται για άµεση ανθρώπινη κατανάλωση (ως επιτραπέζια αυγά) εκτός εάν

προέρχονται από σµήνος ωοπαραγωγών ορνίθων που προορίζεται για εµπορικούς σκοπούς,

υπάγεται σε εθνικό πρόγραµµα το οποίο καταρτίζεται βάσει του άρθρου 5 και δεν τελεί υπό

επίσηµο περιορισµό.

2. Τα αυγά που προέρχονται από σµήνη άγνωστης υγειονοµικής κατάστασης, σµήνη για τα

οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι είναι µολυσµένα ή από µολυσµένα σµήνη µπορούν να

χρησιµοποιούνται για ανθρώπινη κατανάλωση µόνον εάν υποβάλλονται σε επεξεργασία η

οποία εγγυάται την εξάλειψη όλων των οροτύπων σαλµονέλας που έχουν σηµασία για τη

δηµόσια υγεία σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία για την υγιεινή των τροφίµων.

3. Όταν τα πτηνά µολυσµένου σµήνους σφάζονται ή καταστρέφονται, πρέπει να λαµβάνονται

µέτρα ώστε να µειώνεται ο κίνδυνος της εξάπλωσης ζωονόσων όσο το δυνατό περισσότερο.

Η σφαγή πρέπει να διεξάγεται σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία για την υγιεινή των

τροφίµων. Τα προϊόντα που προέρχονται από αυτά τα πτηνά επιτρέπεται να διατίθενται στην

αγορά προς ανθρώπινη κατανάλωση σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία για την υγιεινή

των τροφίµων και, µόλις αρχίσει να ισχύει, µε το Μέρος Ε. Εάν δεν προορίζονται για την

ανθρώπινη κατανάλωση, τα προϊόντα αυτά πρέπει να χρησιµοποιούνται ή να διατίθενται

σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002.

E. Ειδικές απαιτήσεις για το νωπό κρέας

1. 84 µήνες µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού, το νωπό κρέας πουλερικών από

ζώα που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι δεν µπορεί να διατεθεί στην αγορά για ανθρώπινη

κατανάλωση εκτός εάν πληροί το ακόλουθο κριτήριο :

«Salmonella : απουσία στα 25 γραµµάρια».
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2. 72 µήνες µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού θα θεσπιστούν, µε τη διαδικασία

του άρθρου 14 παράγραφος 2, λεπτοµερείς κανόνες για το κριτήριο αυτό, οι οποίοι θα

προσδιορίζουν, ιδίως, τα προγράµµατα δειγµατοληψίας και τις µεθόδους ανάλυσης.

3. Το κριτήριο της παραγράφου 1 δεν ισχύει για το νωπό κρέας πουλερικών που προορίζεται για

βιοµηχανική θερµική επεξεργασία ή άλλη επεξεργασία ικανή να εξαλείψει τη σαλµονέλα

σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία για την υγιεινή των τροφίµων.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Συγκεκριµένα κριτήρια για τον προσδιορισµό οροτύπων σαλµονέλας

µε σηµασία για τη δηµόσια υγεία

Κατά τον προσδιορισµό των συγκεκριµένων οροτύπων σαλµονέλας που έχουν σηµασία για τη

δηµόσια υγεία και στους οποίους θα εφαρµόζονται οι κοινοτικοί στόχοι, πρέπει να λαµβάνονται

υπ�όψη τα ακόλουθα κριτήρια :

1. οι συχνότεροι ορότυποι σαλµονέλας στην σαλµονέλωση του ανθρώπου, βάσει των στοιχείων

που συλλέγονται µέσω κοινοτικών συστηµάτων παρακολούθησης και εκφράζονται ως

σταθµισµένος µέσος όρος των στοιχείων κατά τα τρία τελευταία έτη για τα οποία υπάρχουν

στοιχεία,

2. η πορεία της λοίµωξης (ήτοι η παρουσία του οροτύπου στους αφορώµενους ζωικούς

πληθυσµούς),

3. κατά πόσο ένας ορότυπος δείχνει ταχεία και πρόσφατη ικανότητα να εξαπλώνεται και να

προξενεί ασθένεια σε ανθρώπους και ζώα.

=====================
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Επιτροπή πρότεινε κανονισµό για τον έλεγχο των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων

παραγόντων τον Αύγουστο του 2001.

Tο Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε για την πρόταση τον Μάιο του 2002.

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε τον Φεβρουάριο του 2002. 1

Αφού εξέτασε τις γνώµες αυτές, το Συµβούλιο καθόρισε κοινή θέση στις 20 Φεβρουαρίου

2003.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Οι βασικοί στόχοι του προτεινόµενου κανονισµού είναι:

α) να δηµιουργηθεί ένα ευέλικτο πλαίσιο το οποίο θα επιτρέπει τη σταδιακή εφαρµογή

µιας πολιτικής µείωσης των παθογόνων παραγόντων µέσω εθνικών προγραµµάτων

ελέγχου,

β) να προβλεφθεί επιστηµονική και πολιτική διερεύνηση των στόχων για τη µείωση

συγκεκριµένων παθογόνων παραγόντων,

γ) να προβλεφθεί διαδικασία µέσω της οποίας η χρήση ειδικών µέτρων ελέγχου µπορεί να

καθίσταται υποχρεωτική, να υπόκειται σε όρους ή να απαγορεύεται,

δ) να εξασφαλισθεί ότι οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων γνωρίζουν το καθεστώς των

εκµεταλλεύσεων από τις οποίες προµηθεύονται ζωντανά ζώα και αυγά επώασης.

                                                
1 H Eπιτροπή των Περιφερειών αποφάσισε να µη γνωµοδοτήσει.
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ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Α. Εισαγωγή

Tο Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή συµφωνούν ότι στον

κανονισµό πρέπει να θεσπίζονται ορισµένες βασικές αρχές. Ειδικότερα, τα τρία

θεσµικά όργανα συµφωνούν ότι ο κανονισµός θα πρέπει:

● να παρέχει ένα ευέλικτο πλαίσιο το οποίο θα καθιστά δυνατή τη σταδιακή

επέκταση των µέτρων ελέγχου και σε άλλους ζωικούς πληθυσµούς και

παθογόνους παράγοντες, και

● κατ� αρχήν, να καλύπτει όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας.

Κατά συνέπεια, η κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο περιλαµβάνει αρκετές από

τις τροπολογίες που ενέκρινε το Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση. Η Επιτροπή

αποδέχεται τις τροπολογίες αυτές και τις λοιπές τροποποιήσεις της αρχικής της

πρότασης.

Β. Πεδίο εφαρµογής

Tο Συµβούλιο συµφωνεί ότι η παρακολούθηση των ζωονόσων και ζωονοσογόνων

παραγόντων πρέπει, κατ� αρχήν, να καλύπτει όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας,

συµπεριλαµβανοµένων των τροφίµων και των ζωοτροφών. Ως εκ τούτου, η κοινή θέση

συνάδει προς τις αντίστοιχες τροπολογίες του Κοινοβουλίου. 1

Προκειµένου να εξασφαλισθεί συνεκτικότητα µε την αρχή της επικουρικότητας, η κοινή

θέση αφήνει να ρυθµίζεται ο έλεγχος των ζωονόσων στο στάδιο της πρωτογενούς παραγωγής

από την εθνική νοµοθεσία όταν η παραγωγή αυτή είναι πολύ µικρής κλίµακας. 2 Tο

Συµβούλιο φρονεί ότι δεν είναι σκόπιµη η θέσπιση κοινοτικών κανόνων ελέγχου για τη

ρύθµιση των δραστηριοτήτων παραγωγής τροφίµων που έχουν µόνον έναν ανεπαίσθητο και

περιορισµένο αντίκτυπο στη δηµόσια υγεία. Ωστόσο, επιδίωξη της εθνικής νοµοθεσίας θα

πρέπει να είναι η επίτευξη των στόχων για την ασφάλεια των τροφίµων που ορίζονται στον

κανονισµό.

                                                
1 Τροπολογίες 11, 15 και 17 - 20. Άρθρο 3 παρ. 2 σηµείο γ), άρθρο 5 παρ. 3 σηµείο β) και

άρθρο 7.
2 Άρθρο 1 παρ. 3) σηµείο (β).
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Γ. Κοινοτικοί στόχοι

Tο Συµβούλιο συµφωνεί ότι :

● τα άρθρα πρέπει να περιλαµβάνουν περισσότερες λεπτοµέρειες ως προς τον καθορισµό

κοινοτικών στόχων για τη µείωση του επιπολασµού των ζωονόσων και των

ζωονοσογόνων παραγόντων,

● πρέπει να καθορισθούν στόχοι για όλους τους οροτύπους σαλµονέλας που έχουν

επίπτωση στη δηµόσια υγεία, ευθύς ως αυτό είναι πρακτικώς εφικτό, και

● είναι σκόπιµο να προβλεφθούν στόχοι και για τους χοίρους αναπαραγωγής και σφαγής.

Ωστόσο, το Συµβούλιο πιστεύει ότι, στη παρούσα φάση, δεν ενδείκνυται να προταθούν

στόχοι για πρόβατα ή µόσχους ή για άλλα βοοειδή.

Συνεπώς, η κοινή θέση συνάδει προς σχετική τροπολογία του Κοινοβουλίου 1 και εν µέρει

προς τις λοιπές τροπολογίες. 2

Επιπλέον, η κοινή θέση διασαφηνίζει το πεδίο εφαρµογής των κοινοτικών στόχων, οι οποίοι

εφαρµόζονται στους οροτύπους σαλµονέλας µε επίπτωση στη δηµόσια υγεία. ∆εδοµένου ότι

υπάρχουν παρά πολλά είδη οροτύπων σαλµονέλας, µε πολύ διαφορετικό αντίκτυπο στη

δηµόσια υγεία, είναι αναγκαίο να διευκρινισθεί ο τρόπος κατάρτισης καταλόγου των

οροτύπων σαλµονέλας που έχουν επίπτωση στη δηµόσια υγεία. Η κοινή θέση προβαίνει σε

αυτή τη διευκρίνιση ορίζοντας γενικά κριτήρια στα άρθρα και ειδικά κριτήρια στα

Παραρτήµατα. 3

                                                
1 Τροπολογίες 13 και 31. Άρθρο 4 παρ. (2).
2 Τροπολογίες 29, 32, 34, 36 και 38. Παραρτήµατα I και II.B.
3 Άρθρο 4 παρ.2 σηµείο ε).
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Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των κοινοτικών στόχων, η κοινή θέση ορίζει

ηµεροµηνίες σε συνάρτηση µε την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του κανονισµού. 1 Έτσι,

ανεξάρτητα από την τελική ηµεροµηνία έκδοσης του κανονισµού, εξασφαλίζεται η δέουσα

ισορροπία µεταξύ της ανάγκης να αποφευχθεί κάποια άσκοπη καθυστέρηση στην υλοποίηση

των στόχων και της ανάγκης να διατεθεί επαρκής χρόνος ώστε η εφαρµογή να είναι

πρακτικώς εφικτή. Η κοινή θέση προβλέπει επίσης έξι επιπλέον µήνες µεταξύ του

καθορισµού ενός στόχου και της υποχρεωτικής διεξαγωγής ελέγχου. Έτσι τα κράτη µέλη

διαθέτουν χρόνο για να προσαρµόζουν και να εφαρµόζουν τα εθνικά προγράµµατα ελέγχου.

Η κοινή θέση προβλέπει τη διεξαγωγή από την Επιτροπή ανάλυσης κόστους /οφέλους

προτού προτείνει κοινοτικούς στόχους. 2

Προβλέπονται µεταβατικές περίοδοι προκειµένου να µη δηµιουργηθεί υπερβολικός φόρτος

για τους πρωτογενείς παραγωγούς κατά τα πρώτα χρόνια εφαρµογής του κανονισµού. Κάθε

στόχος για τα πουλερικά θα εφαρµοσθεί, κατά τα πρώτα τρία χρόνια εφαρµογής του, µόνον

στους πλέον διαδεδοµένους οροτύπους σαλµονέλας (οι πέντε πλέον διαδεδοµένοι στη

σαλµωνέλλωση του ανθρώπου όσον αφορά τις όρνιθες αναπαραγωγής και οι δύο πλέον

διαδεδοµένοι στη σαλµωνέλλωση του ανθρώπου όσον αφορά τα άλλα πουλερικά). 3 Η

απαίτηση να διεξάγει η Επιτροπή ανάλυση κόστους/οφέλους δεν θα εφαρµοσθεί κατά τις εν

λόγω µεταβατικές περιόδους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η Επιτροπή διεξάγει ανάλυση

εκουσίως, και αν τα συµπεράσµατα το δικαιολογούν, θα είναι δυνατό, κατά τη µεταβατική

περίοδο, να γίνει επέκταση των απαιτήσεων για πουλερικά πέραν των ορνίθων

αναπαραγωγής στους πέντε πλέον διαδεδοµένους οροτύπους.

                                                
1 Παράρτηµα Ι.
2 Άρθρο 4 παρ. 4.
3 Άρθρο 4 παρ. 5.
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∆. Ειδικές απαιτήσεις ελέγχου

Το Συµβούλιο συµφωνεί ότι τα ειδικά µέτρα ελέγχου για τις ωοπαραγωγές όρνιθες θα πρέπει

να ισχύουν για όλους τους οροτύπους σαλµονέλας οι οποίοι ενέχουν σηµασία για τη δηµόσια

υγεία. Ωστόσο, εξακολουθεί να πιστεύει ότι δεν θα ήταν εφικτό να επεκταθούν

βραχυπρόθεσµα τα ειδικά µέτρα ελέγχου για τα σµήνη αναπαραγωγής πέραν των δυο πλέον

κοινών οροτύπων. Κατά συνέπεια, η κοινή θέση ενσωµατώνει µια από τις δύο σχετικές

κοινοβουλευτικές τροπολογίες 1, αλλά όχι και την άλλη 2.

Χάριν συνεπείας µε την προσέγγιση που υιοθετήθηκε για τους κοινοτικούς στόχους, η κοινή

θέση προβλέπει σχετικές ηµεροµηνίες για την εισαγωγή των ειδικών µέτρων ελέγχου,

διευκρινίζει δε ότι, µέσω της επιτροπολογίας, θα οριστούν λεπτοµερείς κανόνες για τον τρόπο

ελέγχου της συµµόρφωσης µε στόχο ένα κρέας πουλερικών χωρίς σαλµονέλα, το αργότερο

ένα έτος προτού αρχίσει να ισχύει η απαίτηση αυτή.

Ε. Επιτροπολογία

Το Συµβούλιο συµφωνεί ότι, καίτοι θα έπρεπε να είναι δυνατή η τροποποίηση τεχνικών

διατάξεων που περιέχονται στα Παραρτήµατα µέσω της επιτροπολογίας, τα κριτήρια που

διέπουν τις τροπολογίες αυτές θα πρέπει να εµφαίνονται στα άρθρα.

Η κοινή θέση είναι, εποµένως, συνεπής µε το στόχο των σχετικών κοινοβουλευτικών

τροπολογιών 3.

                                                
1 Τροπολογία 34. Παράρτηµα II.D.
2 Τροπολογία 33.
3 Τροπολογίες 12 & 30. Άρθρο 4 παρ. 6 σηµείο γ).
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ΣΤ. Ενδοκοινοτικό εµπόριο

Η κοινή θέση αποσαφηνίζει ότι τα ειδικά µέτρα για τη σαλµονέλα που ισχύουν σήµερα στα

ζώντα ζώα τα οποία αποστέλλονται στη Φινλανδία και στη Σουηδία θα εξακολουθήσουν να

εφαρµόζονται µετά την έναρξη ισχύος του κανονισµού 1.

Επιπλέον, όπως πρότεινε η Επιτροπή, ο κανονισµός θα περιέχει µηχανισµό ο οποίος θα

επιτρέπει να ισχύουν, για µια µεταβατική περίοδο, πρόσθετες απαιτήσεις στο εµπόριο µε

άλλα κράτη µέλη των οποίων τα εθνικά προγράµµατα ελέγχου υπερβαίνουν τις στοιχειώδεις

απαιτήσεις του κανονισµού 2. Ο ίδιος µηχανισµός θα επιτρέπει την επικαιροποίηση των

απαιτήσεων για τη Σουηδία και τη Φινλανδία.

Το Συµβούλιο συµφωνεί ότι είναι περιττό ο µηχανισµός αυτός να καλύπτει τα τρόφιµα,

εφόσον ο κανονισµός που θεσπίζει ειδικούς κανόνες υγιεινής για τρόφιµα ζωικής προέλευσης

θα πρέπει να περιέχει αντίστοιχο µηχανισµό. Το Συµβούλιο δεν µπορεί να δεχθεί την

εφαρµογή του µηχανισµού στον έλεγχο των µέτρων που λαµβάνονται για την καταπολέµηση

ζωονοσογόνων παραγόντων πλην της σαλµονέλας. Πιστεύει ότι θα ήταν δυσανάλογο να

αποκλείεται ένα κράτος µέλος από το ενδοκοινοτικό εµπόριο επειδή δεν διαθέτει εγκαίρως

εγκεκριµένο εθνικό πρόγραµµα ελέγχου Συνεπώς, ενώ µπορεί να δεχθεί την κοινοβουλευτική

τροπολογία επί του πρώτου σηµείου 3, δεν µπορεί να δεχθεί τις τροπολογίες για τα δύο άλλα

σηµεία 4.

                                                
1 Άρθρο 9 παρ. 3.
2 Άρθρο 9 παρ. 2.
3 Τροπολογία 23.
4 Τροπολογίες 22 & 24.
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Ζ. ∆ηµοσιονοµικά θέµατα

Το Συµβούλιο συµφωνεί ότι τα εθνικά προγράµµατα ελέγχου θα πρέπει να λαµβάνουν

υπόψη τις χρηµατοοικονοµικές επιπτώσεις των µέτρων ελέγχου για τις επιχειρήσεις τροφίµων

και ζωοτροφών. Η κοινή θέση εποµένως ενσωµατώνει τη σχετική κοινοβουλευτική

τροπολογία 1.

Επιπλέον, η κοινή θέση προβλέπει ότι η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση για τα δηµοσιονοµικά

θέµατα και, αν είναι σκόπιµο, διατυπώνει προτάσεις εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος

του κανονισµού 2.

Με την επιφύλαξη του περιεχοµένου της έκθεσης αυτής και του αποτελέσµατος των

συζητήσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο επί τυχόν προτάσεων της

Επιτροπής, η κοινή θέση για την οδηγία σχετικά µε την παρακολούθηση ζωονόσων και

ζωονοσογόνων παραγόντων περιλαµβάνει ανάλογη τροποποίηση της τροπολογίας για το

άρθρο 29 της απόφασης 90/424/ΕΟΚ.

Η τροποποιηµένη τροπολογία θα προβλέπει ότι η κοινοτική χρηµατοδότηση σε ποσοστό έως

50% διατίθεται καταρχήν για κάθε κόστος που προκλήθηκε από την εφαρµογή υποχρεωτικών

µέτρων ελέγχου, επιτρέποντας τη λήψη απόφασης βάσει της έκθεσης της Επιτροπής σχετικά

µε το ύψος των πόρων που θα χορηγηθούν για την κοινοτική χρηµατοδότηση.

Ως προς τις στοιχειώδεις απαιτήσεις δειγµατοληψίας, η κοινή θέση θα διατηρεί την

υποχρέωση των επιχειρήσεων τροφίµων και ζωοτροφών να προβαίνουν σε δειγµατοληψία και

ανάλυση, αλλά δεν θα διευκρινίζει ποιος θα πρέπει να αναλαµβάνει το κόστος των

δραστηριοτήτων αυτών 3. Χάριν διαφάνειας, τα κράτη µέλη θα υποχρεούνται να περιλάβουν

στα εθνικά τους προγράµµατα ελέγχου λεπτοµέρειες για τυχόν χρηµατοδοτική ενίσχυση προς

επιχειρήσεις τροφίµων και ζωοτροφών 4.

                                                
1 Τροπολογία 14. Άρθρο 5 παρ. 1.
2 Άρθρο 16.
3 Παράρτηµα  II, Μέρος B.
4 Παράρτηµα  II, Μέρος A.
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Η. Σχέση µε άλλα νοµοθετήµατα

Η κοινή θέση ενσωµατώνει τροπολογίες χάριν συνέπειας προς τον κανονισµό (EΚ) αριθ.

178/2002. 1 Ειδικότερα, το άρθρο 2 µεταφέρει τώρα τους ορισµούς του εν λόγω κανονισµού

αντί να επαναλαµβάνει µερικούς εξ αυτών.

Η κοινή θέση προβλέπει αυτοτελείς ορισµούς της «αγέλης» και του «σµήνους»,

απαλλάσσοντας τον αναγνώστη από την ανάγκη να συµβουλεύεται τις επιµέρους πράξεις

προκειµένου να κατανοήσει τη σηµασία τους.

Θ. ∆ιαβούλευση µε την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων

Το Συµβούλιο συµφωνεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ζητά τη γνώµη την Ευρωπαϊκή Αρχή

για την Ασφάλεια των Τροφίµων (EΑΑΤ) προτού προτείνει ειδικές µεθόδους ελέγχου. Η

κοινή θέση θα απαιτεί επίσης από την Επιτροπή να συµβουλεύεται την ΕΑΑΤ προτού

προτείνει κοινοτικούς στόχους.

Ωστόσο, το Συµβούλιο δεν πιστεύει ότι είναι σκόπιµη η υποχρεωτική διαβούλευση σε όλες

τις περιπτώσεις. Θα πρέπει να είναι αναγκαία µόνον οσάκις η πρόταση της Επιτροπής θα είχε

σηµαντική επίπτωση για τη δηµόσια υγεία.

Η κοινή θέση είναι εποµένως συνεπής µε τη µια από τις σχετικές κοινοβουλευτικές

τροπολογίες 2 αλλά µόνον εν µέρει µε την άλλη 3.

                                                
1 Τροπολογίες 6 & 8. Αιτιολογική παράγραφος 32, άρθρο 1 παρ. 3 σηµείο α).
2 Τροπολογία 21. Άρθρο 15.
3 Τροπολογία 27. Άρθρο 15.
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Ι. ∆ιάφορα

Η κοινή θέση ενσωµατώνει κοινοβουλευτικές τροπολογίες :

● που εξασφαλίζουν τη συνέπεια των αιτιολογικών παραγράφων προς τα άρθρα, 1

● που επιτρέπουν στα κράτη µέλη να ορίζουν πάνω από µια αρµόδιες αρχές για τους

σκοπούς της οδηγίας, εφόσον υπάρχει συνεργασία µεταξύ των αρχών και ενιαίο σηµείο

επαφής για την Επιτροπή 2,

● που προβλέπουν ότι το Γραφείο Τροφίµων και Κτηνιατρικών Θεµάτων της Επιτροπής

παρακολουθεί τα προγράµµατα ελέγχου των τρίτων χωρών 3,

● για τους κοινοτικούς ελέγχους 4.

Η κοινή θέση δεν ενσωµατώνει κοινοβουλευτικές τροπολογίες :

● που προτείνουν τροπολογίες στις αιτιολογικές παραγράφους οι οποίες δεν είναι

συνεπείς µε τα άρθρα ή τα παραρτήµατα 5,

● που προτείνουν µάλλον πολιτική δήλωση παρά νοµική υποχρέωση 6,

● που σµικρύνουν την προθεσµία υποβολής εκθέσεων 7,

● που επεκτείνουν τα εθνικά προγράµµατα ελέγχου σε τρόφιµα φυτικής προέλευσης 8.

Το Συµβούλιο συµφωνεί ότι τα εργαστήρια θα πρέπει να συµβαδίζουν µε την ενηµέρωση των

σχετικών προτύπων EN/ISO. Θεωρεί ότι θα ήταν πάντως ανέφικτο να απαιτείται

συµµόρφωση µε το ισχύον πρότυπο έως την 1η Ιανουαρίου 2004. Αντί τούτου, η κοινή θέση

θα παρέχει προς το σκοπό αυτό στα εργαστήρια διετή προθεσµία από την έναρξη ισχύος του

κανονισµού. 9

                                                
1 Τροπολογίες 4 & 5. Αιτιολογικές παράγραφοι 27 & 30.
2 Τροπολογία 9. Άρθρο 3 παρ. 1.
3 Τροπολογία 25 (µέρος).
4 Τροπολογία 28. Άρθρο 17.
5 Τροπολογίες 1 - 3.
6 Τροπολογία 7.
7 Τροπολογία 10.
8 Τροπολογία 16.
9 Τροπολογία 26. Άρθρο 12 παρ. 1 σηµείο β).
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Τέλος, σε σύγκριση µε την αρχική πρόταση της Επιτροπής, η κοινή θέση :

● θα απαλείφει τον ορισµό του «επιπολασµού» ο οποίος καθίσταται περιττός αφού

ο κανονισµός χρησιµοποιεί πάντα τον όρο υπό την µη τεχνική του έννοια για να

περιγράψει γενικούς στόχους,

● θα αποσαφηνίζει τη διαδικασία για την έγκριση των εθνικών προγραµµάτων

ελέγχου 1 και των προγραµµάτων ελέγχου των επιχειρήσεων τροφίµων και

ζωοτροφών 2 και το απαιτούµενο περιεχόµενο των εθνικών προγραµµάτων

ελέγχου 3,

● αν είναι ανάγκη για να αντισταθµίσει µια διαφορετική επιδηµιολογική κατάσταση

και να διασφαλίσει αντίστοιχα εχέγγυα, θα επιτρέπει τη θέσπιση απαιτήσεων για

τρίτες χώρες διαφορετικών από τους κοινοτικούς στόχους 4,

● θα προβλέπει ότι ο κανονισµός εφαρµόζεται έξι µήνες µετά την έναρξη ισχύος

του 5 (δηλαδή ταυτόχρονα µε την κατάργηση της οδηγίας 92/117/EΟΚ), και

● θα αποσαφηνίζει τις στοιχειώδεις απαιτήσεις δειγµατοληψίας 6 και τις ειδικές

απαιτήσεις ελέγχου για τα σµήνη ορνίθων αναπαραγωγής 7.

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι κατάφερε να ενσωµατώσει

στην κοινή του θέση αρκετές από τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για το

ότι η Επιτροπή δέχεται αυτές και άλλες αλλαγές στην αρχική της πρόταση. Ευελπιστεί δε ότι

αυτό θα επιτρέψει την ταχεία έκδοση του κανονισµού.

____________________

                                                
1 Άρθρο 6.
2 Άρθρο 7.
3 Παράρτηµα  II, Μέρος A.
4 Άρθρο 10 παρ. 4.
5 Άρθρο 18.
6 Παράρτηµα  II, Μέρος B.
7 Παράρτηµα  II, Μέρος Γ.
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2003 (04.02)
(OR. fr)

∆ιοργανικός φάκελος :
2001/0176 (COD)
2001/0177 (COD)

5771/03

LIMITE

AGRILEG 21
CODEC 90

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ I/A

της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου
προς : Την Επιτροπή των Μονίµων Αντιπροσώπων/ το Συµβούλιο
αριθ. προηγ. εγγρ. : 14568/02
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 11405/01 - COM(2001) 452 final
Θέµα : ΄Εγκριση κοινών θέσεων ενόψει της έκδοσης:

− της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
παρακολούθηση των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων παραγόντων,
που τροποποιεί την απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συµβουλίου και καταργεί
την οδηγία 92/117/ΕΟΚ του Συµβουλίου

− του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για
τον έλεγχο της σαλµονέλας και άλλων συγκεκριµένων τροφιµογενών
ζωονοσογόνων παραγόντων

1. Τον Αύγουστο του 2001, η Επιτροπή πρότεινε οδηγία για την παρακολούθηση των ζωονόσων

και των ζωονοσογόνων παραγόντων, καθώς και κανονισµό για τον έλεγχό τους.

Οι προτάσεις αυτές, οι οποίες βασίζονται στο άρθρο 152, παράγραφος 4, σηµείο β) της

Συνθήκης ΕΚ,  υπάγονται στη διαδικασία συναπόφασης.
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2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε, σε πρώτη ανάγνωση, στις 15 Μαΐου 2002

(έγγρ. 8871/02).

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της στις 20 Φεβρουαρίου 2002 (ΕΕ

C 94, της 18ης Απριλίου 2002, σελ. 18).

Η Επιτροπή των Περιφερειών, της οποίας ζητήθηκε η γνώµη, γνωστοποίησε ότι δεν θα

γνωµοδοτήσει επί του θέµατος αυτού.

3. Tο Συµβούλιο, κατά τη σύνοδό του της 28ης Νοεµβρίου 2002, κατέληξε σε πολιτική συµφωνία

προκειµένου να εγκριθούν κοινές θέσεις σχετικά µε τα εξεταζόµενα σχέδια, και σηµείωσε τις

δηλώσεις της Επιτροπής και ορισµένων αντιπροσωπιών. Με την ευκαιρία αυτή, η γερµανική

και η ελληνική αντιπροσωπία ανήγγειλαν την πρόθεσή τους να απόσχουν από την έγκριση των

κοινών θέσεων.

Το Συµβούλιο συµφώνησε ότι η έγκριση των κοινών θέσεων θα γίνει στα σηµεία «Α» της

ηµερήσιας διάταξής του, µετά την οριστική διατύπωση των κειµένων από νοµική και γλωσσική

άποψη.

4. Ως εκ τούτου, δεδοµένου ότι έγινε η εν λόγω οριστική διατύπωση των κειµένων, η Επιτροπή

των Μονίµων Αντιπροσώπων θα µπορούσε να καλέσει το Συµβούλιο, αφού εγγράψει το θέµα

στα σηµεία «Α» της ηµερήσιας διάταξης µιας από τις προσεχείς του συνόδους, να :

- εγκρίνει, µε ειδική πλειοψηφία και µε την αποχή της γερµανικής και της  ελληνικής

αντιπροσωπίας, τις εν λόγω κοινές θέσεις, όπως περιλαµβάνονται στα έγγραφα 14856/02

και 14857/02, καθώς και των αιτιολογικών εκθέσεων που τις συνοδεύουν (έγγρ. 14856/02

ADD 1 και 14857/02 ADD 1),

- καταχωρήσει στα πρακτικά του τις δηλώσεις1 που περιλαµβάνονται στην Προσθήκη του

παρόντος σηµειώµατος.

______________________

                                                
1 Οι δηλώσεις αυτές θα διαβιβαστούν επίσης από τη Γενική Γραµµατεία στο Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο.
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2003 (04.02)
(OR. fr)

∆ιοργανικός φάκελος :
2001/0176 (COD)
2001/0177 (COD)

5771/03
ADD 1

LIMITE

AGRILEG 21
CODEC 90

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ I/A
της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου
προς : την Επιτροπή των Μονίµων Αντιπροσώπων/ το Συµβούλιο
αριθ. προηγ. εγγρ. : 14568/02
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 11405/01 - COM(2001) 452 final
Θέµα : ΄Εγκριση κοινών θέσεων ενόψει της έκδοσης:

− της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
παρακολούθηση των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων παραγόντων,
που τροποποιεί την απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συµβουλίου και καταργεί
την οδηγία 92/117/ΕΟΚ του Συµβουλίου

− του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για
τον έλεγχο της σαλµονέλας και άλλων συγκεκριµένων τροφιµογενών
ζωονοσογόνων παραγόντων

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ

Σχετικά µε το άρθρο 4 παράγραφος 5 � Εναρµόνιση της συνήθους παρακολούθησης

Η Επιτροπή θα προτείνει την εναρµόνιση της συνήθους παρακολούθησης των ζωονόσων και των

ζωονοσογόνων παραγόντων, συµπεριλαµβανοµένης της εναρµόνισης των εργαστηριακών µεθόδων

που πρέπει να χρησιµοποιούνται για τις δοκιµές, εάν, και εφόσον χρειαστεί για να διασφαλισθεί η

συγκρισιµότητα των δεδοµένων. Κατά την εκπόνηση των προτάσεων της θα λάβει δεόντως υπόψη

της τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, και την ανάγκη να αποφευχθεί ο

περιττός οικονοµικός ή διοικητικός φόρτος για τις αρµόδιες υπηρεσίες.
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Σχετικά µε το άρθρο 5 � Συντονισµένη παρακολούθηση

Η Επιτροπή σύµφωνα µε την υφιστάµενη κοινοτική νοµοθεσία θα προτείνει µέτρα ώστε να

επιτραπεί η συλλογή των αναγκαίων στοιχείων για την έγκριση των πρώτων στόχων του ελέγχου

που θα ασκείται δυνάµει του κανονισµού, πριν από την έναρξη ισχύος της οδηγίας.

Σχετικά µε το άρθρο 16 παράγραφος 1 � Τροποποίηση της απόφασης 90/424/ΕΚ

Το Συµβούλιο και η Επιτροπή κρίνουν ότι είναι αναγκαίο οι διαθέσιµοι πόροι να επαρκούν για την

κάλυψη της συγχρηµατοδότησης των µέτρων ελέγχου των ζωονόσων. Συµφωνούν ότι η απόφαση

σχετικά µε το ύψος του διατιθέµενου ποσού για την κοινοτική συγχρηµατοδότηση θα πρέπει να

λαµβάνεται βάσει της έκθεσης της Επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 16 του κανονισµού. Η

απόφαση αυτή θα πρέπει να είναι δηµοσιονοµικά ουδέτερη, ήτοι θα πρέπει να εφαρµοστεί εντός

του δεδοµένου δηµοσιονοµικού πλαισίου.

Η γερµανική αντιπροσωπία επικροτεί ανεπιφύλακτα την κοινή θέση του Συµβουλίου όσον αφορά

την πρόταση οδηγίας για την παρακολούθηση των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων παραγόντων

και την πρόταση κανονισµού για τον έλεγχο της σαλµονέλας και άλλων τροφιµογενών

ζωονοσογόνων παραγόντων. Οι δύο αυτές προτάσεις αποτελούν σηµαντικό βήµα προς την ορθή

κατεύθυνση, προκειµένου ιδίως να περιοριστεί σε µόνιµη βάση η µόλυνση των εκτρεφοµένων

ζώων από σαλµονέλα. ΄Οσον αφορά πάντως τις δηµοσιονοµικές διατάξεις της νέας νοµοθετικής

ρύθµισης, η γερµανική αντιπροσωπία φρονεί ότι οι προβλεπόµενες για τον κτηνιατρικό τοµέα

πιστώσεις του προϋπολογισµού αρκούν ώστε µε ανακατανοµή τους να χρηµατοδοτηθούν οι

απαιτούµενες δράσεις. Ως εκ τούτου αδυνατεί να συνταχθεί µε την κοινή δήλωση της Επιτροπής

και του Συµβουλίου, σύµφωνα µε την οποία οι πιστώσεις για τον κτηνιατρικό τοµέα µπορούν να

αυξηθούν εις βάρος άλλων τίτλων του Κεφαλαίου Ι του προϋπολογισµού, και για το λόγο αυτό

απέχει της ψηφοφορίας.
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Οι αντιπροσωπίες της Ιταλίας, Ισπανίας και Πορτογαλίας θεωρούν ότι οι προτάσεις αποτελούν
βήµα προς την ολοκλήρωση των πρωτοβουλιών που προβλέπονται στη Λευκή Βίβλο για την
ασφάλεια των τροφίµων και ότι θα συµβάλουν περαιτέρω στην προστασία της υγείας των
καταναλωτών. Πιστεύουν ωστόσο, ότι η εφαρµογή των διατάξεων του κανονισµού θα έχει σοβαρή
επίπτωση για τα εθνικά γεωργικά συστήµατα και την παραγωγή. Κατά συνέπεια, ερµηνεύουν τη
δήλωση της Επιτροπής ως συγκεκριµένη δέσµευση για την παροχή επαρκούς χρηµατοδότησης
ώστε να εξασφαλιστεί η οµοιόµορφη εφαρµογή των εθνικών προγραµµάτων ελέγχου και εξάλειψης
των νόσων και να προληφθούν τυχόν στρεβλώσεις του εµπορίου εντός της ενιαίας αγοράς.

Η αντιπροσωπία των Κάτω Χωρών θεωρεί ότι η εν λόγω οδηγία και ο κανονισµός έχουν ύψιστη
σηµασία για τη δηµόσια υγεία. Λόγω του ότι η γενική νοµοθεσία περί τροφίµων της ΕΕ εναποθέτει
την ευθύνη για την ασφάλεια των τροφίµων πρωτίστως στους παραγωγούς, η αντιπροσωπία των
Κάτω Χωρών πιστεύει ότι οι παραγωγοί οφείλουν, κατά κανόνα, να πληρώνουν το κόστος του
ελέγχου των ζωικών νόσων. Η αντιπροσωπία των ΚΧ συµπεραίνει ωστόσο, ότι η παρούσα
νοµοθεσία δεν τηρεί την αρχή αυτή. Τέλος, κατά την άποψη της αντιπροσωπίας των Κάτω Χωρών,
η αξιολόγηση των δηµοσιονοµικών ρυθµίσεων εντός τριετίας σηµαίνει ότι η συγχρηµατοδότηση
δεν προβλέπεται επ�αόριστον. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να καλύπτει όλες τις πτυχές των
ρυθµίσεων που θα έχουν δηµοσιονοµικές συνέπειες, συµπεριλαµβανοµένης της
συγχρηµατοδότησης.

Η κοινοτική νοµοθεσία για τις ζωονόσους προάγει τη δηµόσια υγεία µέσα σε όλη την Ευρωπαϊκή
΄Ενωση. Η σουηδική αντιπροσωπία υποστηρίζει γενικώς µια δηµοσιονοµικώς περιοριστική
δηµοσιονοµικώς θέση εντός της ΕΕ και αναµένει ότι κάθε κράτος µέλος, ως µέρος της υποχρέωσής
του να διασφαλίζει τη δηµόσια υγεία και να εφαρµόζει την κοινοτική νοµοθεσία, να
χρηµατοδοτήσει τα περισσότερα µέτρα για τον έλεγχο των ζωονόσων σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, η
σουηδική αντιπροσωπία υποστηρίζει σθεναρά µια αυστηρότερη νοµοθεσία για τις ζωονόσους και
για το λόγο αυτό θα υποστηρίξει την προτεινόµενη συγχρηµατοδότηση µέχρις ότου, εντός τριετίας
υποβληθεί η έκθεση για τις δηµοσιονοµικές ρυθµίσεις. Η έκθεση αυτή θα πρέπει, µεταξύ άλλων
δηµοσιονοµικών πτυχών, να αξιολογεί την έννοια της συγχρηµατοδότησης.
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∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

Σχετικά µε το άρθρο 9 παράγραφος 3 � Πρόσθετες εγγυήσεις

Η Επιτροπή δεν θα προτείνει κανένα µέτρο που θα µειώνει τις εγγυήσεις οι οποίες είχαν

παρασχεθεί στη Φινλανδία και τη Σουηδία κατά την προσχώρησή τους στην Κοινότητα.

Σχετικά µε το Παράρτηµα I και το Παράρτηµα II, Μέρος B � Στόχοι για τα µετά την πρωτογενή

αλυσίδα στάδια

Η Επιτροπή δηλώνει ότι οι στόχοι για τα µετά την πρωτογενή παραγωγή στάδια της τροφικής

αλυσίδας θα καθορίζονται κατά κανόνα µε τη διαδικασία επιτροπολογίας, δυνάµει του άρθρου 4

του προτεινόµενου κανονισµού για την υγιεινή των τροφίµων. Οι εν λόγω στόχοι θα

συµπληρώνουν τους στόχους τους σχετικούς µε τα επιτραπέζια αυγά και το κρέας πουλερικών, που

περιέχονται στον προτεινόµενο κανονισµό για τον έλεγχο των ζωονόσων (οι οποίοι µπορεί να

έχουν και αυτοί τροποποιηθεί ή συµπληρωθεί µε τη διαδικασία επιτροπολογίας).

Σχετικά µε το Παράρτηµα I και το Παράρτηµα IΙ - Στόχοι όσον αφορά τους χοίρους

Η Επιτροπή δηλώνει ότι ενδέχεται να αντιστραφεί η προτεινόµενη σειρά των κοινοτικών στόχων

όσον αφορά τους χοίρους, εάν η αξιολόγηση των διαθέσιµων τεκµηρίων  καταδείξει ότι αυτό θα

ήταν πλέον ενδεδειγµένο.

_______________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2003 (12.02)
(OR. fr)

∆ιοργανικός φάκελος :
2001/0176 (COD)
2001/0177 (COD)

5771/03
ADD 2

AGRILEG  21
CODEC   90
OC   31

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A»
της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου
προς : την Επιτροπή των Μονίµων Αντιπροσώπων
Θέµα : Έγκριση κοινών θέσεων ενόψει της έκδοσης:

− της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
παρακολούθηση των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων παραγόντων,
που τροποποιεί την απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συµβουλίου και καταργεί
την οδηγία 92/117/ΕΟΚ του Συµβουλίου

− του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για
τον έλεγχο της σαλµονέλας και άλλων συγκεκριµένων τροφιµογενών
ζωονοσογόνων παραγόντων

ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Προθεσµία διαβούλευσης: 19.02.2003

Το έγγραφο ST 5771/03 INΙΤ και το ADD 1 του αποτελούν το αντικείµενο διαβούλευσης, η
προθεσµία της οποίας λήγει στις 19.02.2003.

________________________





Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 7.3.2003
SEC(2003) 276 τελικό

2001/0176 (COD)
2001/0177 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

Κοινή θέση που υιοθέτησε το Συµβούλιο ως προς την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την παρακολούθηση των ζωονόσων και των

ζωονοσογόνων παραγόντων, που τροποποιεί την απόφαση 90/424/ΕΟΚ και καταργεί την
οδηγία 92/117/ΕΟΚ του Συµβουλίου

και την

Κοινή θέση που υιοθέτησε το Συµβούλιο ως προς την έκδοση κανονισµού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την παρακολούθηση της

σαλµονέλας και άλλων τροφιµογενών ζωονοσογόνων παραγόντων, καθώς και για την
τροποποίηση των οδηγιών 64/432/EΟΚ, 72/462/EΟΚ και 90/539/ΕΟΚ του Συµβουλίου
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

Κοινή θέση που υιοθέτησε το Συµβούλιο ως προς την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την παρακολούθηση των ζωονόσων και των

ζωονοσογόνων παραγόντων, που τροποποιεί την απόφαση 90/424/ΕΟΚ και καταργεί την
οδηγία 92/117/ΕΟΚ του Συµβουλίου

και την

Κοινή θέση που υιοθέτησε το Συµβούλιο ως προς την έκδοση κανονισµού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την παρακολούθηση της

σαλµονέλας και άλλων τροφιµογενών ζωονοσογόνων παραγόντων, καθώς και για την
τροποποίηση των οδηγιών 64/432/EΟΚ, 72/462/EΟΚ και 90/539/ΕΟΚ του Συµβουλίου

1. ΠΛΑΙΣΙΟ

Ηµεροµηνία διαβίβασης των προτάσεων στο ΕΚ και στο
Συµβούλιο (έγγραφο COM([2001])[452 ] – [
2001]/[0176](COD) και 2001/0177 (COD)):

01.08.2001.

Ηµεροµηνία της γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής
Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (έγγραφο CES
191/2002)1:

22.02.2002.

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, πρώτη ανάγνωση:

15.05.2002.

Ηµεροµηνία διαβίβασης των τροποποιηµένων προτάσεων
(COM(2002)684 τελικό):

27.11.2002.

Ηµεροµηνία της πολιτικής συµφωνίας (ειδική
πλειοψηφία)

Ηµεροµηνία έκδοσης της κοινής θέσης:

28.11.2002.

20.02.2003.

                                                
1 Η Επιτροπή των Περιφερειών αποφάσισε να µην εκδώσει γνωµοδότηση.
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2. ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2.1 Στόχοι της οδηγίας για την παρακολούθηση των ζωονόσων και των
ζωονοσογόνων παραγόντων

Οι στόχοι της προτεινόµενης οδηγίας είναι να εξασφαλίσει:

– τη βελτίωση της παρακολούθησης των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων
παραγόντων, τη συλλογή συγκρίσιµων δεδοµένων·

– την παρακολούθηση της σχετικής µικροβιακής αντοχής·

– την επιδηµιολογική έρευνα των τροφιµογενών εστιών· και

– τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά µε τις ζωονόσους και τους
ζωονοσογόνους παράγοντες.

2.2 Στόχοι του κανονισµού για την παρακολούθηση της σαλµονέλας και άλλων
τροφιµογενών ζωονοσογόνων παραγόντων

Στόχος του προτεινόµενου κανονισµού είναι να εξασφαλίσει αποτελεσµατικά µέτρα
τα οποία θα εφαρµοστούν σταδιακά για την παρακολούθηση συγκεκριµένων
τροφιµογενών ζωονοσογόνων παραγόντων, κυρίως σε συγκεκριµένους ζωικούς
πληθυσµούς αλλά ενδεχοµένως και σε άλλες φάσεις της τροφικής αλυσίδας όπου
χρειάζεται, προκειµένου να µειωθεί ο κίνδυνος που οι παράγοντες αυτοί προκαλούν
στη δηµόσια υγεία. Κύριος στόχος είναι ο έλεγχος της σαλµονέλας όπου αυτή έχει
επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία σε κρίσιµες κατηγορίες ζώων. Οι στόχοι του
κανονισµού είναι:

– να δηµιουργήσει ένα πλαίσιο για την εφαρµογή µιας πολιτικής για τη µείωση
των παθογόνων, µέσω του προοδευτικού καθορισµού κοινοτικών στόχων για
τη µείωση του επιπολασµού των συγκεκριµένων ζωονοσογόνων παραγόντων
και για την εφαρµογή σχετικών εθνικών προγραµµάτων ελέγχου

– να εξασφαλίσει µια διαδικασία µέσω της οποίας η εφαρµογή συγκεκριµένων
µέτρων ελέγχου θα µπορεί να υπόκειται σε συγκεκριµένες απαιτήσεις ή
περιορισµούς

– να εξασφαλίσει κανόνες για το εµπόριο και την εισαγωγή ζώντων ζώων και
αυγών προς επώαση·

– να καθορίσει συγκεκριµένες απαιτήσεις σχετικά µε τους ζωικούς πληθυσµούς
που καλύπτονται από τα µέτρα ελέγχου και, όπου χρειάζεται, µετά από την
εκπνοή των µεταβατικών περιόδων.
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3. ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

3.1 Σχόλια για την κοινή θέση που υιοθέτησε το Συµβούλιο ως προς την έκδοση
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
παρακολούθηση των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων παραγόντων (βλ. επίσης
σηµείο 3.3 κατωτέρω)

3.1.1 Γενικές παρατηρήσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε δεκτό το σύνολο των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση και αναθεώρησε αντιστοίχως την πρότασή
της. Το σύνολο σχεδόν των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που
περιλήφθηκαν στην πρόταση της Επιτροπής έχει ληφθεί υπόψη στην κοινή θέση. Η
κοινή θέση δεν περιλαµβάνει τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις οποίες
είχε απορρίψει η Επιτροπή. Επιπρόσθετες αλλαγές έχουν περιληφθεί στην κοινή
θέση ως αποτέλεσµα των συζητήσεων στο Συµβούλιο ύστερα από την πρώτη
ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Επικρατούν όµοιες απόψεις µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε τις αρχές και τις περισσότερες διατάξεις της οδηγίας.

Όσον αφορά τις αιτιολογικές σκέψεις της οδηγίας, οι τροπολογίες 1-4 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίες είχαν ενσωµατωθεί στην πρόταση της
Επιτροπής, έχουν περιληφθεί στην κοινή θέση. Τα σχόλια που ακολουθούν δεν
καλύπτουν συγκεκριµένα τις άλλες τροπολογίες που έχουν εισαχθεί στις
αιτιολογικές σκέψεις της κοινής θέσης δεδοµένου ότι αποσκοπούν στο να
εξασφαλίσουν συνοχή µε το διατακτικό του νοµικού κειµένου.

Ηµεροµηνία θέσης σε εφαρµογή της οδηγίας: το Συµβούλιο σηµείωσε ότι η
ηµεροµηνία που αναφέρεται στην πρόταση της Επιτροπής (δηλ. η 1η Ιανουαρίου
2003) δεν είναι εφικτή δεδοµένης της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθηθεί και
για το λόγο αυτό καθόρισε µια σχετική ηµεροµηνία, ζητώντας να εφαρµοστεί η
οδηγία µέσα σε 6 µήνες από τη θέση σε ισχύ αυτής. Η Επιτροπή το αναγνωρίζει.

3.1.2 Πεδίο της παρακολούθησης των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων παραγόντων
(άρθρα 1, 4-6 και παράρτηµα Ι της κοινής θέσης)

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχουν ληφθεί υπόψη στην πρόταση
και στην κοινή θέση της Επιτροπής: 5, 6, 12 (σχετικό τµήµα), 13-14, 16 (βλ. 3.1.8
κατωτέρω), 19, 24-25

Στην κοινή θέση, ορισµένα στοιχεία του άρθρου 1 έχουν µεταφερθεί στο άρθρο 4.
Όσον αφορά την τροπολογία 5, η αναφορά στην "αποτελεσµατική αξιολόγηση των
κινδύνων" στην τελευταία πρόταση του άρθρου 1.1, η οποία περιλαµβάνεται και
στην πρόταση της Επιτροπής, απουσιάζει από την κοινή θέση, αλλά η αναφορά στα
στοιχεία της αξιολόγησης των κινδύνων υπάρχει στο άρθρο 4.1. Το υπόλοιπο της
τελευταίας πρότασης του άρθρου 1.1 διαγράφηκε στην κοινή θέση λόγω των
διοργανικών κατευθυντηρίων γραµµών για την ποιότητα της νοµικής διατύπωσης
σύµφωνα µε τις οποίες στο διατακτικό των κειµένων δεν πρέπει να περιλαµβάνονται
πολιτικές δηλώσεις. Η Επιτροπή συµφωνεί σχετικά µε αυτές τις διατάξεις.
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Επιπλέον τροποποιήσεις που έχουν ενσωµατωθεί στην κοινή θέση:

– Η παρακολούθηση ορισµένων ζωονοσογόνων παραγόντων δεν είναι σκόπιµη
σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας. Για το λόγο αυτό το Συµβούλιο
εισήγαγε το στοιχείο της ευελιξίας στην επιπρόσθετη παράγραφο 2 του άρθρου
4, γεγονός που συνάδει µε την πρόταση της Επιτροπής.

– Η κοινή θέση περιλαµβάνει επίσης δύο επιπλέον διατάξεις στο άρθρο 4.5 και
4.6 για να διευκρινίσει ότι η εναρµονισµένη παρακολούθηση θα καθόριζε
ελάχιστες απαιτήσεις και για να καλέσει την Επιτροπή να δώσει
προτεραιότητα κατά τον καθορισµό εναρµονισµένων κανόνων στους
παράγοντες η παρακολούθηση των οποίων θα ήταν υποχρεωτική. Η Επιτροπή
συµφωνεί µε αυτούς τους βελτιωµένους κανόνες και έκανε δήλωση για τα
πρακτικά του Συµβουλίου η οποία αναφέρει ότι θα προταθεί εναρµόνιση της
παρακολούθησης ρουτίνας στο βαθµό που χρειάζεται για να εξασφαλισθεί η
συγκρισιµότητα των δεδοµένων (βλ. δηλώσεις στο παράρτηµα αυτής της
ανακοίνωσης).

– Η κοινή θέση διευκρινίζει επίσης στο άρθρο 5 ότι τα συντονισµένα
προγράµµατα παρακολούθησης θα καθοριστούν µόνο εάν τα στοιχεία που
συλλέγονται µέσω της συνήθους παρακολούθησης που πραγµατοποιείται
σύµφωνα µε το άρθρο 4 δεν είναι επαρκή. Η Επιτροπή δεν έχει αντίρρηση για
αυτήν την διάταξη.

– Όσον αφορά το άρθρο 6 σχετικά για τα καθήκοντα των επιχειρηµατιών
τροφίµων, η κοινή θέση θα απαιτούσε από τους επιχειρηµατίες να φροντίσουν
για τη διατήρηση οποιουδήποτε σχετικού αποµονωθέντος µικροβίου και θα
εξασφάλιζε τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων. Η Επιτροπή υποστηρίζει
αυτήν την περαιτέρω αποσαφήνιση των καθηκόντων των επιχειρηµατιών
τροφίµων.

– Το άρθρο 1.3 της κοινής θέσης διευκρινίζει ότι η οδηγία ισχύει µε την
επιφύλαξη περισσότερων συγκεκριµένων διατάξεων σε διάφορους τοµείς της
κοινοτικής νοµοθεσίας (συµπεριλαµβανοµένων των κανόνων για τις
µεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες). Η Επιτροπή συµφωνεί µε αυτούς
τους κανόνες.

– Στο παράρτηµα Ι, το σηµείο "η κρυπτοσποριδίωση και οι παράγοντές της"
µεταφέρθηκε από το µέρος Α στο µέρος Β όπου ζητείται παρακολούθηση
ανάλογα µε την επιδηµιολογική κατάσταση σε κάθε κράτος µέλος, αντί της
υποχρεωτικής παρακολούθησης. Η Επιτροπή µπορεί να συµφωνήσει, επειδή η
σηµασία της τροφιµογενούς µετάδοσης και οι αναλυτικές µέθοδοι για τα
κρυπτοσπορίδια δεν έχουν ακόµη καθοριστεί απολύτως, έτσι ώστε θα ήταν
ίσως καλύτερα να µην απαιτείται υποχρεωτική παρακολούθηση έως ότου
αποσαφηνιστεί περισσότερο η επιδηµιολογική κατάσταση.

3.1.3 Γενικές υποχρεώσεις (άρθρο 3)

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχουν περιληφθεί στην πρόταση
της Επιτροπής και έχουν ληφθεί υπόψη στην κοινή θέση: 8-11.

Όσον αφορά στην τροπολογία 11, η αναδιατύπωση της κοινής θέσης συνάδει µε την
τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
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Επιπλέον τροποποιήσεις που έχουν ενσωµατωθεί στην κοινή θέση:
Η κοινή θέση επιτρέπει σε ένα κράτος µέλος να διορίζει περισσότερες από µια
αρµόδιες αρχές για τους σκοπούς της οδηγίας, εφόσον υπάρχει συνεργασία µεταξύ
των αρχών και έχει καθοριστεί ένα µοναδικό σηµείο επαφής για την Επιτροπή. Η
Επιτροπή δεν έχει αντίρρηση για αυτήν την τροπολογία, η οποία συνάδει µε την
αντίστοιχη τροπολογία 9 που ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον κανονισµό,
και την οποία η Επιτροπή ενσωµάτωσε στην πρότασή της.

3.1.4 Παρακολούθηση της µικροβιακής αντοχής (άρθρο 7 και παράρτηµα ΙΙ της κοινής
θέσης)

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχουν ληφθεί υπόψη στην πρόταση
και στην κοινή θέση της Επιτροπής: 26-27

Η τροπολογία 27, η οποία απαιτεί την υποβολή εκθέσεων για τα συστήµατα
παραγωγής από τα οποία συνελέγησαν τα στοιχεία, έχει περιληφθεί στην πρόταση
της Επιτροπής. Η κοινή θέση αντίθετα περιέλαβε αυτήν την απαίτηση στο
παράρτηµα IV, έτσι ώστε ισχύει για όλες τις εκθέσεις, όχι µόνο γι' αυτές που
αφορούν την µικροβιακή αντοχή. Η Επιτροπή συµφωνεί µε την άποψη αυτή.

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που λαµβάνονται υπόψη εν µέρει στην
πρόταση της Επιτροπής και στην κοινή θέση: 28, 30, 31 και 33.

Μέσω αυτών των τροπολογιών, το Κοινοβούλιο ζήτησε να εξασφαλισθεί η
δυνατότητα παρακολούθησης της µικροβιακής αντοχής στους ζωονοσογόνους
παράγοντες "και σε άλλους βακτηριολογικούς παράγοντες". Οι τροπολογίες 28 και
31 καλύπτουν το άρθρο 7 και οι τροπολογίες 30 και 33 καλύπτουν το παράρτηµα ΙΙ.
Η Επιτροπή είχε δεχτεί τις τροπολογίες αυτές, µε την επιφύλαξη συντακτικών
αλλαγών. Όσον αφορά τις τροπολογίες 28 και 31, οι οποίες καλύπτουν το άρθρο 7, η
διατύπωση που χρησιµοποιεί τόσο η πρόταση της Επιτροπής όσο και η κοινή θέση
κάνει λόγο για ζωονοσογόνους παράγοντες "και, εφόσον αποτελούν απειλή για τη
δηµόσια υγεία, άλλους παράγοντες". Η διατύπωση αυτή διευκρινίζει ότι χρειάζεται
να συλλέγονται δεδοµένα σε περίπτωση απειλής στη δηµόσια υγεία. Η αντίστοιχη
πρόταση στο παράρτηµα ΙΙ έχει διαγραφεί από την κοινή θέση επειδή οι αντίστοιχες
διατάξεις περιλαµβάνονται ήδη στο άρθρο 7. Η Επιτροπή αποδέχεται αυτήν την
προσέγγιση.

Επιπλέον τροποποιήσεις που έχουν ενσωµατωθεί στην κοινή θέση:

Το παράρτηµα ΙΙ θα απαιτούσε συλλογή πληροφοριών από αποµονωθέντα µικρόβια
όχι µόνον από ορισµένα ζώα αλλά και από τρόφιµα που προέρχονται από αυτά. Η
Επιτροπή συµφωνεί µε αυτούς τους επιπλέον κανόνες.
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3.1.5 Τροφιµογενείς εστίες (άρθρο 8)

Τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχει περιληφθεί στην πρόταση της
Επιτροπής και έχει ληφθεί υπόψη στην κοινή θέση: 17

Όσον αφορά στην τροπολογία 17 σχετικά µε απαιτήσεις από τους υπεύθυνους
επιχειρήσεων τροφίµων, η κοινή θέση συνάδει µε το πρώτο µέρος της τροπολογίας
κάνοντας αναφορά στο άρθρο 19 παράγραφος (3) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 28ης Ιανουαρίου
2002 για τον καθορισµό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα
τρόφιµα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων
και τον καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα ασφάλειας των τροφίµων2. Το δεύτερο
τµήµα της τροπολογίας δεν έχει περιληφθεί στην κοινή θέση. Εντούτοις η Επιτροπή
θεωρεί ότι το γεγονός αυτό δεν θα έχει συνέπειες στην πράξη διότι η διατύπωση
κάνει λόγο για τα σχετικά τρόφιµα ή κατάλληλο δείγµα αυτών. Ένα δείγµα µπορεί
να περιλαµβάνει αρκετές µονάδες δείγµατος.

Η Επιτροπή µπορεί να δεχτεί ορισµένες περαιτέρω συντακτικές τροποποιήσεις οι
οποίες έχουν περιληφθεί επίσης στην κοινή θέση.

3.1.6 Ανταλλαγή των πληροφοριών (άρθρο 9)

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχουν περιληφθεί στην πρόταση
της Επιτροπής και έχουν ληφθεί υπόψη στην κοινή θέση: 29 και 32

Μέρος τροπολογίας που έχει περιληφθεί στην πρόταση της Επιτροπής αλλά όχι στην
κοινή θέση: 20

Όσον αφορά αυτήν την τροπολογία, η αναφορά στη δηµοσιοποίηση των εγγράφων
"χωρίς καθυστέρηση" δεν υπάρχει στο άρθρο 9.1 της κοινής θέσης. Εντούτοις αυτή
η αναφορά περιλαµβάνεται στην αιτιολογική σκέψη 21 της κοινής θέσης και στο
άρθρου 3.1 που καθορίζει τις γενικές υποχρεώσεις. Υπάρχει ελαφρά διαφορά µεταξύ
της πρότασης της Επιτροπής, η οποία αντανακλά το µέρος της τροπολογίας που ζητά
τη δηµοσιοποίηση των εθνικών εκθέσεων και των συνόψεων αυτών και της κοινής
θέσης, η οποία απαιτεί τη δηµοσιοποίηση είτε των εθνικών εκθέσεων είτε των
συνόψεων αυτών. Η Επιτροπή µπορεί να δεχτεί αυτές τις διατάξεις.

3.1.7 Επιτροπολογία

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχουν περιληφθεί στην πρόταση
της Επιτροπής και έχουν ληφθεί υπόψη στην κοινή θέση: 13, 25-26, 28 (σχετικό
µέρος) και 31 (σχετικό µέρος).

Ένα ιδιαίτερο αποτέλεσµα είναι το γεγονός ότι, ενώ οι τροποποιήσεις των διατάξεων
που περιέχονται στα παραρτήµατα θα γίνουν µέσω της επιτροπολογίας, ορισµένα
κριτήρια που ρυθµίζουν τις τροποποιήσεις αυτές θα εµφανίζονται τώρα στο
διατακτικό και όχι στα παραρτήµατα.

                                                
2 ΕΕ L 31, 1.2.2002, σελ. 1.
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Τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχει περιληφθεί εν µέρει στην
πρόταση της Επιτροπής και στην κοινή θέση: 23.
Η κοινή θέση, όπως ακριβώς και η πρόταση της Επιτροπής, λαµβάνει υπόψη την
τροπολογία 23 η οποία αποσκοπεί σε διαβούλευση, όπου απαιτείται, µε την επιτροπή
που δηµιουργήθηκε βάσει του άρθρου 7 της απόφασης 2119/98/EK του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Σεπτεµβρίου 1998 µε την οποία
δηµιουργείται ένα δίκτυο επιδηµιολογικής παρακολούθησης και ελέγχου των
µεταδοτικών ασθενειών στην Κοινότητα3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε να
γίνει διαβούλευση και µε τις δύο επιτροπές για την ίδια πρόταση, κάτι το οποίο δεν
είναι ωστόσο νοµικά δυνατό.

3.1.8 ∆ιαβούλευση µε την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων (ΕΑΑΤ)

Τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχει περιληφθεί στην πρόταση της
Επιτροπής και έχει ληφθεί υπόψη στην κοινή θέση: 16, η οποία αφορά τη
διαβούλευση µε την ΕΑΑΤ πριν από την υποβολή πρότασης για τη θέσπιση
συντονισµένων προγραµµάτων παρακολούθησης.

Τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχει περιληφθεί εν µέρει στην
πρόταση της Επιτροπής και στην κοινή θέση: 22.

Η Επιτροπή απέρριψε την τροπολογία 22 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία θα
καθιστούσε υποχρεωτικές τις συστηµατικές διαβουλεύσεις µε την ΕΑΑΤ πριν από
την τροποποίηση των παραρτηµάτων ή πριν από τη θέσπιση µεταβατικών µέτρων. Ο
λόγος για την απόρριψη της τροπολογίας είναι ότι ορισµένες "διοικητικές"
δραστηριότητες δεν απαιτούν επιστηµονική εξειδίκευση. Αντίθετα, η πρόταση της
Επιτροπής θα καθιστούσε υποχρεωτική τη διαβούλευση µε την ΕΑΑΤ για
οποιοδήποτε ζήτηµα θα µπορούσε να έχει σηµαντικό αντίκτυπο στη δηµόσια υγεία
(επιπλέον της ανωτέρω παραγράφου). Η κοινή θέση στηρίζεται στην πρόταση της
Επιτροπής για να προτείνει συγκεκριµένα επιπλέον διαβούλευση τουλάχιστον πριν
από την υποβολή οποιασδήποτε τροποποίησης στα παραρτήµατα Ι ή ΙΙ. Η Επιτροπή
αποδέχεται τη διατύπωση της κοινής θέσης.

3.1.9 Ορισµοί (άρθρο 2):

Τροπολογία που έχει περιληφθεί στην πρόταση της Επιτροπής αλλά όχι στην κοινή
θέση:7.

Αφορά αναδιατύπωση στον ορισµό της µικροβιακής αντοχής. Η Επιτροπή θεωρεί ότι
η αλλαγή αυτή δεν θα έχει συνέπειες στην πράξη.

Τα ακόλουθα σχόλια αφορούν τα ζητήµατα που δεν έθιξε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο κατά την πρώτη ανάγνωσή του. Καθώς ο ορισµός των "µεταδοτικών
νόσων" δεν ήταν ουσιώδης και µπορούσε µάλιστα να δηµιουργήσει σύγχυση,
διαγράφηκε στην κοινή θέση. Η Επιτροπή συµφωνεί µε αυτήν την αλλαγή. Για
λόγους συνέπειας, ορισµένοι από τους ορισµούς που περιλαµβάνονται ήδη στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 έχουν αφαιρεθεί στην τροποποιηµένη πρόταση
καθώς και στην κοινή θέση ενώ έχει προστεθεί διασταυρούµενη αναφορά στους
ορισµούς σε αυτόν τον κανονισµό. Έτσι ισχύει ιδίως, ο ευρύς ορισµός "των
τροφίµων" που περιλαµβάνεται στον εν λόγω κανονισµό

                                                
3 ΕΕ L 268, 3.10.1998, σελ. 1.
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3.2 Σχόλια στην κοινή θέση που υιοθέτησε το Συµβούλιο ως προς την έκδοση
κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον
έλεγχο της σαλµονέλας και άλλων τροφιµογενών ζωονοσογόνων παραγόντων
(βλ. επίσης το σηµείο 3.3 κατωτέρω)

3.2.1 Γενικές παρατηρήσεις

Κατά την πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή δήλωσε ότι
θα µπορούσε µεν να δεχτεί ορισµένα µέρη των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, αλλά ότι είχε απορρίψει άλλα µέρη. Η τροποποιηµένη πρόταση της
Επιτροπής διατυπώθηκε αντιστοίχως. Η κοινή θέση δεν ενσωµατώνει εκείνες τις
τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις οποίες είχε απορρίψει η Επιτροπή.

Σηµαντικός αριθµός επιπλέον τροποποιήσεων έχει περιληφθεί στην κοινή θέση ως
απόρροια των συζητήσεων στο Συµβούλιο µετά από την πρώτη ανάγνωση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αφορούν ιδίως το πεδίο των κοινοτικών στόχων, το
χρονοδιάγραµµα για την εφαρµογή του κανονισµού και τις χρηµατοοικονοµικές
πτυχές.

Όσον αφορά τις αιτιολογικές σκέψεις του κανονισµού, οι τροπολογίες 4-6 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίες ενσωµατώθηκαν στην πρόταση της Επιτροπής,
έχουν ληφθεί υπόψη στην κοινή θέση. Τα παρακάτω σχόλια δεν καλύπτουν
συγκεκριµένα τις άλλες τροποποιήσεις που έχουν εισαχθεί στις αιτιολογικές σκέψεις
της κοινής θέσης δεδοµένου ότι αποσκοπούν στο να εξασφαλίσουν τη συνοχή µε το
διατακτικό του νοµικού κειµένου.

Ηµεροµηνία εφαρµογής του κανονισµού: το Συµβούλιο σηµείωσε ότι η ηµεροµηνία
που αναφέρεται στην πρόταση της Επιτροπής (δηλ. η 1η Ιανουαρίου 2003) δεν ήταν
εφικτή δεδοµένης της διαδικασίας και καθόρισε εποµένως µια σχετική ηµεροµηνία,
η οποία απαιτεί την εφαρµογή µέσα σε 3 µήνες από τη θέση σε ισχύ. Η Επιτροπή το
αναγνωρίζει.

3.2.2 Πεδίο εφαρµογής (άρθρο 1 και αναφορές στις ζωοτροφές)

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχουν περιληφθεί στην πρόταση
της Επιτροπής και έχουν ληφθεί υπόψη στην κοινή θέση: 8 (εξαίρεση της
πρωτογενούς παραγωγής προς ιδία χρήση από το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού)
11, 15, µέρος 17 (σχετικό µέρος), 18-20 (διευκρίνιση ότι ο κανονισµός οφείλει να
ισχύει για τις ζωοτροφές).

Η διατύπωση του άρθρου 1.2 ενισχύει περαιτέρω την αρχή ότι ο κανονισµός οφείλει
να ισχύει για το σύνολο της τροφικής αλυσίδας, συµπεριλαµβανοµένων των
ζωοτροφών. Επιπλέον αναφορές στις ζωοτροφές προστίθενται και σε άλλα άρθρα
του κανονισµού σύµφωνα µε τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 11, 15,
17 (το σχετικό µέρος), 18-20 οι οποίες είχαν επίσης περιληφθεί στην πρόταση της
Επιτροπής.
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Επιπλέον τροποποιήσεις που έχουν ενσωµατωθεί στην κοινή θέση:

– για να εξασφαλισθεί η συνοχή µε την αρχή της επικουρικότητας και µε τη
συµφωνία που επιτεύχθηκε µε την προτεινόµενη κοινοτική νοµοθεσία για την
υγιεινή των τροφίµων (COM(2000) 438 τελικό), η κοινή θέση επαφίει τον
έλεγχο των ζωονόσων σε επίπεδο πρωτογενούς παραγωγής στην εθνική
νοµοθεσία όταν η παραγωγή αυτή γίνεται σε πολύ µικρή κλίµακα (άρθρο 1.3
(β)). Εντούτοις, η εθνική νοµοθεσία θα έπρεπε να επιτύχει τους στόχους του
κανονισµού (άρθρο 1.4). Η Επιτροπή δέχεται αυτήν την προσέγγιση.

Όσον αφορά τη στοχοθέτηση για στάδια της τροφικής αλυσίδας µετά την πρωτογενή
παραγωγή, η Επιτροπή εξέδωσε δήλωση µε την οποία αναφέρει ότι τα στάδια αυτά
θα καθοριστούν γενικά µέσω της επιτροπολογίας σύµφωνα µε το άρθρο 4 του
προτεινόµενου κανονισµού για την υγιεινή των τροφίµων (βλ. δηλώσεις στο
παράρτηµα αυτής της ανακοίνωσης).

3.2.3 Ορισµοί (άρθρο 2) και αρµόδιες αρχές (άρθρο 3)

Τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχει περιληφθεί στην πρόταση της
Επιτροπής και έχει ληφθεί υπόψη στην κοινή θέση: 9.

Η αναθεωρηµένη διατύπωση του άρθρου 3.1 της κοινής θέσης συνάδει µε την
τροπολογία και απηχεί τη διατύπωση που χρησιµοποιείται σε αντίστοιχες διατάξεις
στο άρθρο 3.2 της προαναφερθείσας οδηγίας για την παρακολούθηση.

Τα ακόλουθα σχόλια σχετικά µε τροποποιήσεις στο άρθρο 2 (ορισµοί) αφορούν
ζητήµατα που δεν έθιξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την πρώτη ανάγνωσή του.
Όπως και στην οδηγία, η πρόταση της Επιτροπής και η κοινή θέση εξασφαλίζουν τη
συνοχή µε τους ορισµούς του κανονισµού αριθ. 178/2002. Ούτε και οι ορισµοί που
περιλαµβάνονται ήδη στην οδηγία για την παρακολούθηση των ζωονοσογόνων
παραγόντων επαναλαµβάνονται εδώ. Αυτό συνάδει µε την πρόταση της Επιτροπής
όπως τροποποιήθηκε για τυπικά νοµικούς λόγους. Επιπλέον, ο ορισµός "του
επιπολασµού" που περιλαµβάνεται στην πρόταση της Επιτροπής απουσιάζει από την
κοινή θέση, επειδή δεν χρησιµοποιήθηκε στις διατάξεις προς εφαρµογή. Οι
τροποποιήσεις αυτές δεν δηµιουργούν πρόβληµα στην Επιτροπή.

3.2.4 Κοινοτικοί στόχοι: γενικές πτυχές (άρθρο 4)

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχουν περιληφθεί στην πρόταση
της Επιτροπής και έχουν ληφθεί υπόψη στην κοινή θέση: 12-13 και 30-31 (µεταφορά
από το παράρτηµα Ι στο άρθρο 4 λεπτοµερών κανόνων σχετικά µε ορισµένα
κριτήρια για τον καθορισµό στόχων και συστατικών στοιχείων των στόχων).
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Επιπλέον τροποποιήσεις που έχουν ενσωµατωθεί στην κοινή θέση:

– Πρώτον, η κοινή θέση αναφέρεται εκτενέστερα στις τροπολογίες 13 και 31. Το
άρθρο 4.2 (ε) προσθέτει στον κατάλογο των συστατικών στοιχείων των
στόχων τον ορισµό των υποτύπων ζωονοσογόνων παραγόντων που
καλύπτονται και εισάγει ένα νέο παράρτηµα ΙΙΙ (καθώς και σχετική διαδικασία
για την έγκρισή του στο άρθρο 4.7) το οποίο ορίζει συγκεκριµένα κριτήρια για
τον καθορισµό των προτύπων της σαλµονέλας που έχουν επιπτώσεις στη
δηµόσια υγεία. Παρόλο που διατηρεί την αναφορά στα γενικά κριτήρια για την
στοχοθέτηση µέσω του άρθρου 4.6 (γ), διευκρινίζει τα συγκεκριµένα κριτήρια
για τον καθορισµό στόχων για τη σαλµονέλα ανοίγοντας έτσι το δρόµο για τον
καθορισµό στόχων για τους ζωονοσογόνους παράγοντες εκτός σαλµονέλας. Η
Επιτροπή δέχεται αυτές τις διατάξεις.

– ∆εύτερον, µια πρόσθετη παράγραφος (άρθρο 4.4) απαιτεί από την Επιτροπή να
πραγµατοποιήσει αναλύσεις κόστους / οφέλους πριν από την υποβολή
προτάσεων για κοινοτικούς στόχους και απαιτεί από τα κράτη µέλη να
παράσχουν όλη τη βοήθεια που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την
πραγµατοποίηση αυτών των αναλύσεων. Η Επιτροπή καλείται επίσης να
διαβουλευθεί µε τα κράτη µέλη για το αποτέλεσµα της ανάλυσης και να
προτείνει στόχους υπό το φως νέας ευνοϊκής ανάλυσης κόστους / οφέλους και
της διαβούλευσης µε τα κράτη µέλη. Παρόλο που η πραγµατοποίηση τέτοιων
αναλύσεων είναι εξαιρετικά δύσκολη, η Επιτροπή δέχεται να αναλάβει αυτή τη
δικαιολογηµένη προσπάθεια.

– Τρίτον, όσον αφορά τον καθορισµό των πρώτων κοινοτικών στόχων, δηλ. για
διάφορες κατηγορίες πουλερικών, η κοινή θέση προβλέπει µεταβατικές
περιόδους. Κατά συνέπεια, κάθε στόχος για τα πουλερικά θα εφαρµόζεται
κατά τα πρώτα τρία χρόνια µόνον στους πλέον διαδεδοµένους οροτύπους
σαλµονέλας (πέντε για τις όρνιθες αναπαραγωγής και δύο για άλλα
πουλερικά). Ο λόγος είναι ότι αφενός, δεν είναι πιθανό να υπάρχουν αναλύσεις
κόστους / οφέλους πριν περάσουν αρκετά χρόνια και, αφ' ετέρου, µπορεί να
αποφευχθεί έτσι η υπερβολική επιβάρυνση για τους πρωτογενείς παραγωγούς
κατά τα πρώτα έτη εφαρµογής του κανονισµού. Ωστόσο, εφόσον τα
αποτελέσµατα των αναλύσεων είναι διαθέσιµα εν τω µεταξύ, θα ήταν δυνατόν
οι απαιτήσεις να επεκταθούν για να καλύπτουν τους πέντε πιο διαδεδοµένους
οροτύπους κατά τη µεταβατική περίοδο. Παρόλο που οι µεταβατικές περίοδοι
θα καλύψουν περιορισµένο αριθµό οροτύπων, θα δοθεί έµφαση στα
αποµονωθέντα µικρόβια που είναι υπεύθυνα για τη µεγάλη πλειονότητα των
κρουσµάτων σαλµονέλωσης στον άνθρωπο. Η Επιτροπή µπορεί να
υποστηρίξει την προοδευτική προσέγγιση.

3.2.5 Πεδίο εφαρµογής και χρονοδιάγραµµα των κοινοτικών στόχων: πίνακας στο
παράρτηµα Ι

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχουν ληφθεί υπόψη στην πρόταση
και στην κοινή θέση της Επιτροπής: 29 (το σχετικό µέρος για τις ωοτόκες όρνιθες),
36 και 38.

Έτσι, οι ορότυποι σαλµονέλας που έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τη δηµόσια υγεία
καλύπτονται κατ' αρχήν για τις ωοτόκες όρνιθες ενώ στόχοι για τους χοίρους προς
σφαγή θα καθορισθούν επιπλέον των στόχων για τους χοίρους αναπαραγωγής.
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Όσον αφορά το χρονοδιάγραµµα για τη στοχοθέτηση για τους χοίρους
αναπαραγωγής και τους χοίρους προς σφαγή αντίστοιχα, η Επιτροπή είχε κάνει
δεκτές τις τροπολογίες 36 και 38, µε την επιφύλαξη του ενδεχόµενου καθορισµού
διαφορετικού χρονοδιαγράµµατος για τους χοίρους αναπαραγωγής και για τους
χοίρους προς σφαγή. Η πρόταση της Επιτροπής, η κοινή θέση και οι τροπολογίες του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συµφωνούν µόνον εν µέρει. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ζήτησε να καθορισθούν και οι δύο στόχοι ταυτόχρονα µε τους στόχους για τις
γαλοπούλες. Στην πρόταση της Επιτροπής µπορούν να καθορισθούν στόχοι
συγχρόνως ή αργότερα, αλλά ο πρώτος στόχος θα καθορισθεί την ίδια ηµεροµηνία
µε τους στόχους για τις γαλοπούλες. Η κοινή θέση κάνει λόγο για καθορισµό του
πρώτου στόχου για τους χοίρους προς σφαγή ταυτόχρονα µε τους στόχους για τις
γαλοπούλες, και ένα χρόνο αργότερα για τους χοίρους αναπαραγωγής. Εντούτοις η
Επιτροπή υπέβαλε δήλωση για τα πρακτικά του Συµβουλίου σύµφωνα µε την οποία
η σειρά µπορεί να αντιστραφεί εάν η αξιολόγηση των διαθέσιµων στοιχείων
καταδείξει ότι κάτι τέτοιο θα ήταν καταλληλότερο (βλ. δηλώσεις στο παράρτηµα
αυτής της ανακοίνωσης). Η Επιτροπή πρότεινε να υπάρχει αυτή η ευελιξία επειδή η
προσέγγιση για τους χοίρους είναι νέα στην Κοινότητα και θα απαιτούσε
διαβούλευση µε την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων πριν
καθορισθούν τα πλέον κατάλληλα µέτρα. Υπάρχει ανάγκη ευελιξίας για τα
συστήµατα ελάχιστης δειγµατοληψίας που καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ. Α (βλ.
κεφάλαιο 3.2.6 κατωτέρω). Η Επιτροπή αποδέχεται την προσέγγιση που καθορίζεται
στην κοινή θέση, θέση η οποία µπορεί να τροποποιηθεί περαιτέρω µετά από
διαβουλεύσεις µε την επιστηµονική κοινότητα.

Πρόσθετες τροπολογίες που έχουν ενσωµατωθεί στην κοινή θέση:

Όσον αφορά το χρονοδιάγραµµα, ενώ η Επιτροπή δεν είχε τροποποιήσει τις
ηµεροµηνίες που αναφερόντουσαν ρητά στις στήλες 4 και 5 του παραρτήµατος Ι,
εκτός από τον καθορισµό επιπλέον στόχου για τους χοίρους προς σφαγή, η κοινή
θέση καθορίζει σχετικές ηµεροµηνίες που συνδέονται µε τη θέση σε ισχύ του
κανονισµού. Οι σχετικές ηµεροµηνίες για τη στοχοθέτηση (στήλη 4 του πίνακα)
αντιστοιχούν στις περιόδους στην πρόταση της Επιτροπής η οποία περιλαµβάνει τη
θέση σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2003. Με τις νέες σχετικές ηµεροµηνίες,
καθυστερήσεις στην έγκριση της πρότασης θα έχουν ως συνέπεια καθυστερήσεις
στη στοχοθέτηση. Επιπλέον οι περίοδοι που καθορίζονται στη στήλη 5 προκειµένου
να θέσουν σε εφαρµογή τα κράτη µέλη τα εγκεκριµένα εθνικά προγράµµατα
ελέγχων έχουν παραταθεί από 12 µήνες (πρόταση της Επιτροπής) σε 18 µήνες ενώ
έχει προστεθεί ο όρος να είναι διαθέσιµα στοιχεία για τον επιπολασµό τουλάχιστον 6
µήνες πριν από τον καθορισµό κάθε στόχου. Η Επιτροπή δέχεται αυτήν την
προσέγγιση η οποία παρέχει κάπως περισσότερα χρονικά περιθώρια στα κράτη µέλη
και την Επιτροπή για την εκπόνηση των σχεδίων προγραµµάτων, την έγκρισή τους
και τη θέσπιση εθνικής νοµοθεσίας για την εφαρµογή τους.
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3.2.6 Ειδικές απαιτήσεις για τους ελέγχους: Παράρτηµα ΙΙ

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχουν ληφθεί υπόψη στην πρόταση
της Επιτροπής και στην κοινή θέση: 32 (σχετικό µέρος για τις ωοτόκες όρνιθες)
και 34.

Έτσι, όλα τα µέτρα για τις ωοτόκες όρνιθες καλύπτουν κατ' αρχήν τους οροτύπους
σαλµονέλας που έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τη δηµόσια υγεία και η δειγµατοληψία
πραγµατοποιείται στις ενήλικες όρνιθες κάθε 15 εβδοµάδες αντί για κάθε 9
εβδοµάδες.

Επιπρόσθετες τροποποιήσεις που έχουν ενσωµατωθεί στην κοινή θέση:

Εκτός από ορισµένες αναδιατυπώσεις, έχουν εισαχθεί στην κοινή θέση ορισµένες
ουσιαστικές επιπλέον τροποποιήσεις. Αυτές σχολιάζονται στη συνέχεια.

Στο παράρτηµα ΙΙ οι παράγραφοι 1.8 και 1.9 καθίστανται λεπτοµερέστερες ενώ
προστέθηκε µια νέα παράγραφος, η 1.10, η οποία αφορά την οικονοµική ενίσχυση
προς τους επιχειρηµατίες. Η Επιτροπή υποστηρίζει αυτές τις διατάξεις.

Στο παράρτηµα II.B.1:

– διαγράφηκε η απαίτηση να διαθέτουν οι επιχειρηµατίες, µε δική τους
επιβάρυνση, δείγµατα που έχουν ληφθεί για ανάλυση. Για το λόγο αυτό, τα
κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν τη χορήγηση οικονοµικής βοήθειας
εφόσον δεν παραβιάζεται η κοινοτική νοµοθεσία (η νέα παράγραφος 1.10
εξασφαλίζει την ενηµέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).

– επιπλέον στην κοινή θέση καθώς και στην πρόταση της Επιτροπής έχει
απαλειφθεί η στήλη "δεδοµένα" από τον πίνακα, διότι θεωρήθηκε περιττή και
ασαφής και οι δειγµατοληψίες περιλήφθηκαν στην τελευταία στήλη του
πίνακα. Αναφορά στην επιθεώρηση προ της σφαγής διατηρήθηκε ως
υποσηµείωση κάτω από τον πίνακα.

– η κοινή θέση, η πρόταση της Επιτροπής και η τροπολογία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου συµφωνούν εν µέρει σχετικά µε τις απαιτήσεις για τις
δειγµατοληψίες στους χοίρους. Με την τροπολογία 32 το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ζήτησε να γίνονται λεπτοµερείς δειγµατοληψίες ιδίως στους
χοίρους προς σφαγή. Η Επιτροπή αποδέχτηκε την αρχή των δειγµατοληψιών
στους χοίρους, µε την επιφύλαξη ενδεχόµενης αναθεώρησης του τόπου
διενέργειας της δειγµατοληψίας. Η πρόταση της Επιτροπής αναφέρει ότι οι
λεπτοµέρειες θα καθορισθούν µετά τον καθορισµό του στόχου, δηλ. µετά από
διαβούλευση µε την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων. Η
κοινή θέση κάνει λόγο για δοκιµές προ της σφαγής ή για δειγµατοληψία στα
σφάγια στα σφαγεία. Η Επιτροπή αποδέχεται την κοινή θέση αλλά µπορεί να
την επανεξετάσει στο πλαίσιο των επιστηµονικών διαβουλεύσεων.

Οι συγκεκριµένες απαιτήσεις για τα σµήνη αναπαραγωγής (παράρτηµα ΙΙ. Γ) της
κοινής θέσης είναι σύµφωνες µε την πρόταση της Επιτροπής παρόλο που η
διατύπωση έχει αναθεωρηθεί. Επιπλέον µια παράγραφος καθορίζει τους όρους υπό
τους οποίους λαµβάνονται τέτοια µέτρα εξαιτίας της παρουσίας (σχετικής)
σαλµονέλας, µετά από τον αρχικό εντοπισµό ή την επιβεβαίωση της παρουσίας
αυτής. Η Επιτροπή αποδέχεται αυτήν την προσέγγιση.
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Όσον αφορά τη συγκεκριµένη απαίτηση για τις ωοτόκες όρνιθες (παράρτηµα ΙΙ. ∆),
η ηµεροµηνία που καθορίστηκε για την εφαρµογή των µέτρων είναι σχετική όπως
και άλλες ηµεροµηνίες στον κανονισµό (βλ. ανωτέρω). Ενώ στην πρόταση της
Επιτροπής η µεταβατική περίοδος από την έναρξη της εφαρµογής του αντίστοιχου
εθνικού προγράµµατος ελέγχου έως την εφαρµογή υποχρεωτικών συγκεκριµένων
απαιτήσεων ήταν 24 µήνες, στην κοινή θέση η περίοδος αυτή ορίστηκε σε 30 µήνες.
Πραγµατοποιήθηκαν και άλλες συντακτικές τροποποιήσεις. Παρόλο που η Επιτροπή
µπορεί να δεχτεί τις νέες διατάξεις, αναµένει ότι τα κράτη µέλη θα είναι
διατεθειµένα να εφαρµόσουν τις διατάξεις ταχύτερα, µόλις έχουν τεθεί σε εφαρµογή
τα προγράµµατα ελέγχου.

Όσον αφορά τη συγκεκριµένη απαίτηση σχετικά µε το νωπό κρέας (παράρτηµα ΙΙ.
Ε), η συγκεκριµένη ηµεροµηνία στην πρόταση της Επιτροπής αντικαταστάθηκε
σχετική ηµεροµηνία, παρατείνοντας επίσης από 24 σε 30 µήνες τη µεταβατική
περίοδο όπως έγινε και τις ωοτόκες όρνιθες. Επιπλέον, ένα έτος πριν ισχύσει το
κριτήριο θα καθοριστούν λεπτοµερείς κανόνες για την εφαρµογή του. Η Επιτροπή
αποδέχεται αυτές τις διατάξεις.

3.2.7 Προγράµµατα και µέθοδοι ελέγχου: Άρθρα 5-8

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχουν περιληφθεί στην πρόταση
της Επιτροπής και έχουν ληφθεί υπόψη στην κοινή θέση: 14-15 και 17-20.

Πρόσθετες τροποποιήσεις που έχουν ενσωµατωθεί στην κοινή θέση:

– Πρώτον, όσον αφορά τη διαδικασία για την έγκριση των εθνικών
προγραµµάτων ελέγχου, προστέθηκαν περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε
τις προθεσµίες. Η διαδικασία είναι απολύτως ανάλογη µε αυτήν που
ακολουθείται για την έγκριση των προγραµµάτων ελέγχου / εκρίζωσης των
ζωονόσων σύµφωνα µε την απόφαση 90/424/EOK του Συµβουλίου και για το
λόγο αυτό η Επιτροπή µπορεί να τη δεχτεί.

– ∆εύτερον, το άρθρο 7 σχετικά µε τα προγράµµατα ελέγχου των επιχειρήσεων
τροφίµων έχει επαναδιατυπωθεί, έτσι ώστε ιδίως οι αρµόδιες αρχές "µπορούν"
να εγκρίνουν (αντί για "εγκρίνουν") τα προγράµµατα: έτσι η αρµόδια αρχή
µπορεί να οργανώσει ένα σύστηµα για να εξασφαλίσει ότι τα βιοµηχανικά
προγράµµατα είναι επαρκώς αντιπροσωπευτικά. Αυτή η τροποποίηση έχει
εισαχθεί και στην πρόταση της Επιτροπής και η Επιτροπή µπορεί να αποδεχτεί
τις άλλες συντακτικές τροποποιήσεις.

3.2.8 Εµπόριο: Άρθρο 9-10

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχουν περιληφθεί στην πρόταση
της Επιτροπής και έχουν ληφθεί υπόψη στην κοινή θέση: 23, 25 (σχετικό µέρος που
αφορά τη συµµετοχή του ΓΤΚΘ).
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Πρόσθετες τροποποιήσεις που έχουν ενσωµατωθεί στην κοινή θέση:

– όσον αφορά το άρθρο 9 για το ενδοκοινοτικό εµπόριο, η κοινή θέση περιέχει
περαιτέρω τροποποιήσεις σε σχέση µε τις πρόσθετες εγγυήσεις. ∆ιευκρινίζει
ότι, πρώτον, επιπρόσθετες εγγυήσεις για τα ζώα και τα αυγά επώασης θα
ισχύσουν µόνο για τη σαλµονέλα (αναδιατύπωση του άρθρου 9.2). ∆εύτερον,
µε την προσθήκη του άρθρου 9.3 θα εξακολουθούν να ισχύουν οι σχετικές
επιπλέον εγγυήσεις που ισχύουν σήµερα για τη Σουηδία και τη Φινλανδία
όµως οι εγγυήσεις αυτές µπορούν να ενηµερωθούν σύµφωνα µε τη διαδικασία
που προβλέπεται ο κανονισµός. Η Επιτροπή υποστηρίζει αυτές τις διατάξεις
και έκανε µια δήλωση για τα πρακτικά του Συµβουλίου σύµφωνα µε την οποία
δεν θα προτείνει κανένα µέτρο που θα µείωνε τις εγγυήσεις που είχαν δοθεί σε
αυτές τις δύο χώρες κατά την προσχώρησή τους στην Κοινότητα (βλ. δηλώσεις
στο παράρτηµα αυτής της ανακοίνωσης).

– όσον αφορά το άρθρο 10 για την εισαγωγή από τρίτες χώρες, η κοινή θέση
περιέχει περαιτέρω τροποποιήσεις. Η παράγραφος 1 αναδιατυπώθηκε ελαφρά
για να διευκρινίσει ότι χρειάζεται η έγκριση των προγραµµάτων. Επιπλέον, η
παράγραφος 4 περιλαµβάνει µια νέα πρόταση η οποία θα επέτρεπε την
αντιµετώπιση ορισµένων "εξωτικών" οροτύπων σαλµονέλας (ή άλλων
υποτύπων άλλων ζωονοσογόνων παραγόντων) που είναι διαδεδοµένοι σε
τρίτες χώρες, εφόσον έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την Κοινότητα. Η
παράγραφος 5 αναδιατυπώθηκε για να αντανακλά τη διατύπωση του άρθρου 9.
Η Επιτροπή αποδέχεται αυτές τις διατάξεις.

3.2.9 ∆ιαβούλευση µε την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων (ΕΑΑΤ)

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχουν περιληφθεί στην πρόταση
της Επιτροπής και έχουν ληφθεί υπόψη στην κοινή θέση: 21, σχετικά µε τη
διαβούλευση µε την ΕΑΑΤ πριν από τη λήψη απόφασης για τις συγκεκριµένες
µεθόδους ελέγχου.

Τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχει περιληφθεί εν µέρει στην
πρόταση της Επιτροπής και στην κοινή θέση: 27.

Η Επιτροπή απέρριψε την τροπολογία 27 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία θα
είχε καταστήσει υποχρεωτική τη συστηµατική διαβούλευση µε την ΕΑΑΤ πριν από
την τροποποίηση των παραρτηµάτων ή πριν από τη λήψη µεταβατικών ή
εφαρµοστικών µέτρων, για τον ίδιο λόγο που συνέβη µε την οδηγία (βλ. 3.1.8
ανωτέρω). Η προσέγγιση που ακολουθεί η πρόταση της Επιτροπής αντανακλά την
προσέγγιση της οδηγίας. Η κοινή θέση στηρίζεται στην πρόταση της Επιτροπής για
να διευκρινίσει ότι θα γίνεται επιπλέον διαβούλευση τουλάχιστον πριν από την
υποβολή προτάσεων για κοινοτικούς στόχους ή για συγκεκριµένες µεθόδους
ελέγχου. Η Επιτροπή αποδέχεται τη διατύπωση της κοινής θέσης.
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3.2.10 Άλλα σηµεία

Όσον αφορά τα εργαστήρια (άρθρα 11 και 12), το σχετικό µέρος της τροπολογίας 26
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία κάνει µια γενική αναφορά στο πρότυπο
EN/ISO για την εξασφάλιση της ποιότητας έγινε δεκτή από την Επιτροπή και
περιλήφθηκε στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και στην κοινή θέση.
Πραγµατοποιήθηκαν ορισµένες επιπλέον συντακτικές τροποποιήσεις στην κοινή
θέση προκειµένου να καταστεί σχετική (και όχι οριστική) η ηµεροµηνία έως την
οποία τα εργαστήρια πρέπει να συµµορφωθούν µε αυτό το πρότυπο καθώς και για να
διευκρινιστούν ορισµένα στοιχεία των διατάξεων. Η Επιτροπή αποδέχεται τις
τροποποιήσεις αυτές.

Όσον αφορά τους κοινοτικούς ελέγχους, η τροπολογία 28 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου ενσωµατώθηκε στην πρόταση της Επιτροπής καθώς επίσης και στην
κοινή θέση.

Όσον αφορά τα άρθρα 16-18, τα οποία περιλαµβανόντουσαν στην αρχική πρόταση
της Επιτροπής και στην κοινή θέση, έχουν διαγραφεί από την αναθεωρηµένη
πρόταση της Επιτροπής, για τυπικούς νοµικούς λόγους: αυτές οι τροπολογίες των
οδηγιών 64/432/EOK4, 72/462/EOK5 και 90/539/EOK6 θεωρήθηκαν περιττές υπό το
φως των άρθρων 9 και 10. Η νοµική υπηρεσία του Συµβουλίου φάνηκε να συµφωνεί
µε τη διαγραφή αυτών των άρθρων για την ολοκλήρωση της κοινής θέσης.

3.3 Χρηµατοοικονοµικά ζητήµατα

Κατά την πρώτη του ανάγνωση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ζήτησε την
τροποποίηση των διατάξεων περί χρηµατοδότησης που υπήρχαν στις αρχικές
προτάσεις της Επιτροπής. Εντούτοις η επεξηγηµατική δήλωση που συνοδεύει την
έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το περιβάλλον, τη δηµόσια υγεία και την
πολιτική των καταναλωτών σχετικά µε τον κανονισµό περιλάµβανε µια παράγραφο
για τις οικονοµικές πτυχές. Ανέφερε συγκεκριµένα ότι "πρέπει εποµένως να
εξεταστεί ίσως η δυνατότητα να µετακινηθεί µεγαλύτερος µέρος του κόστους που
σχετίζεται µε αυτό τον κανονισµό εκεί όπου θα γίνουν αισθητά τα "κέρδη" δηλ. προς
τους φορολογούµενους, στο κατάλληλο επίπεδο."

Στις προτάσεις της Επιτροπής, οι διατάξεις για τις οικονοµικές πτυχές καθορίζονται
στο άρθρο 15 της προτεινόµενης οδηγίας για την παρακολούθηση των ζωονόσων και
των ζωονοσογόνων παραγόντων (άρθρο 16 στην κοινή θέση). Τροποποιούν
ορισµένες διατάξεις του κεφαλαίου περί "ελέγχων που αποσκοπούν στην πρόληψη
των ζωονόσων" της απόφασης 90/424/EOK του Συµβουλίου (τίτλος ΙΙΙ, κεφάλαιο
2). Οι διατάξεις αυτές καλύπτουν τόσο µέτρα παρακολούθησης όπως προβλέπει η
οδηγία όσο και µέτρα ελέγχου όπως προβλέπει ο κανονισµός. Κοινοτικές δαπάνες
προβλέπονται για:

– τις δραστηριότητες των κοινοτικών εργαστηρίων αναφοράς που θα
καθοριστούν

                                                
4 ΕΕ 121, 29.7.1964, οδηγία σελ. 1977, όπως τελευταία φορά τροποποιείται από την οδηγία 2000/20/EK

(ΕΕ L 163, 4.7.2000, σελ. 35).
5 ΕΕ L 302, 31.12.1972, σελ. 28, οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία φορά µε την οδηγία 97/79/EK

(ΕΕ L 24, 30.1.1998, σελ. 31).
6 ΕΕ L 303, 31.10.1990, οδηγία σελ. 6. όπως τελευταία φορά τροποποιείται µε την απόφαση

2000/505/EK της Επιτροπής (ΕΕ L 201, 9.8.2000, σελ. 8).
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– τη χρηµατοδότηση των κοινοτικών συντονισµένων προγραµµάτων
παρακολούθησης

– τη συγχρηµατοδότηση ορισµένων συγκεκριµένων µέτρων ελέγχου.

Όσον αφορά στα συγκεκριµένα µέτρα ελέγχου, η πρόταση προβλέπει τη συνέχιση
της συγχρηµατοδότησης των τεχνικών µέτρων που συγχρηµατοδοτούνται ήδη στο
πλαίσιο της ισχύουσας νοµοθεσίας (οδηγία 92/117/EOK), δηλ. τη διάθεση των
σµηνών πουλερικών αναπαραγωγής στα οποία εντοπίζεται σαλµονέλα enteritidis και
σαλµονέλα typhimurium. Ο λόγος για την πρόταση αυτή είναι ιδίως η ανάγκη
αναθεώρησης του υφισταµένου συστήµατος κοινοτικής συγχρηµατοδότησης
προγραµµάτων για τον έλεγχο των ασθενειών. Στην έκθεση που συνόδευε τις
αρχικές της προτάσεις (COM(2001) 452 τελικό), η Επιτροπή είχε υπογραµµίσει ότι
"δεδοµένου του πολύ υψηλού οικονοµικού κόστους που προκαλούν οι ζωονόσοι, όχι
µόνον για τους εµπλεκόµενους φορείς αλλά και για την ευρύτερη κοινωνία,
δικαιολογείται η δηµόσια χρηµατοδότηση των µέτρων για τη µείωση ή την εξάλειψη
των νόσων / λοιµώξεων αυτών... Είναι επίσης σαφής η ανάγκη για κοινοτική
διάσταση της οικονοµικής υποστήριξης... Συγχρόνως, το ζήτηµα της
αποτελεσµατικότερης αξιοποίησης των περιορισµένων κοινοτικών κονδυλίων δεν
είναι καθόλου απλό". Αναφέρθηκε επιπλέον ότι τέτοιες δυνατότητες απαιτούν
περαιτέρω µελέτη και συζήτηση µε όλους τους ενδιαφεροµένους. Έως ότου γίνει
γνωστό το αποτέλεσµα των διαβουλεύσεων που θα δροµολογήσει η Επιτροπή,
προτάθηκε να συνεχιστεί η κοινοτική χρηµατοδότηση βάσει των ισχυόντων
κανόνων.

Σοβαρές δυσκολίες τέθηκαν κατά τις συζητήσεις στο Συµβούλιο, ιδίως σχετικά µε
την κοινοτική υποστήριξη προς τα νέα µέτρα ελέγχου των ζωονόσων που
προβλέπονται στον κανονισµό. Η πλειονότητα των κρατών µελών απαιτεί σαφείς
δεσµεύσεις όσον αφορά την κοινοτική υποστήριξη για αυτά τα νέα µέτρα.

Στην κοινή θέση για την πρόταση κανονισµού έχουν εισαχθεί ορισµένα στοιχεία που
αφορούν χρηµατοοικονοµικά ζητήµατα: η απαίτηση για αναλύσεις κόστους /
οφέλους (βλ. 3.2.4 ανωτέρω) και η τροποποίηση που έγινε στο άρθρο 5 (στη βάση
της τροπολογίας 14 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία είχε ενσωµατωθεί στην
πρόταση της Επιτροπής) για να λαµβάνονται υπόψη οι δηµοσιονοµικές συνέπειες
στους επιχειρηµατίες από τη θέσπιση αποτελεσµατικών ελέγχων.
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Επιπλέον, δύο σηµαντικές τροποποιήσεις έχουν εισαχθεί στην κοινή θέση,
συγκεκριµένα σε σχέση µε την κοινοτική συγχρηµατοδότηση. Πρώτον, στο νέο
άρθρο 16 του κανονισµού προβλέπεται ότι η Επιτροπή θα υποβάλει εκθέσεις για
ζητήµατα χρηµατοδότησης και, εφόσον χρειάζεται, θα υποβάλει προτάσεις, εντός
τριών ετών από τη θέση σε ισχύ του κανονισµού (δηλ. όταν αρχίσει η διάθεση των
δαπανών στο πλαίσιο των νέων υποχρεωτικών µέτρων ελέγχου). ∆εύτερον, η κοινή
θέση για την οδηγία περιλαµβάνει τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 15, έτσι
ώστε να καταστούν επιλέξιµες για κοινοτική συγχρηµατοδότηση (έως το 50%),
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24, παράγραφοι 3-11, της απόφασης
90/424/EOK, του Συµβουλίου, οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρµογή των
υποχρεωτικών µέτρων ελέγχου. Με τον τρόπο αυτό δεν θα παρεχόταν µόνον
κοινοτική συγχρηµατοδότηση για τα προαναφερθέντα υφιστάµενα µέτρα για τη
διάθεση των σµηνών πουλερικών αναπαραγωγής αλλά και για τα νέα µέτρα.
Εντούτοις θα επέτρεπε να εξετασθεί υπό το φως της έκθεσης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής η απόφαση για το ύψος των κονδυλίων που θα διατεθούν για την
κοινοτική συγχρηµατοδότηση.

Η Επιτροπή συµφώνησε µε τις ανωτέρω διατάξεις οι οποίες συνάδουν µε τους
στόχους που τονίζονται στην προαναφερθείσα έκθεση που συνοδεύει τις αρχικές
προτάσεις, υπογράµµισε όµως τους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς και τις
περιορισµένες αρµοδιότητες που διαθέτει όσον αφορά τους δηµοσιονοµικούς
πόρους. Η Επιτροπή µαζί µε το Συµβούλιο, υπέβαλαν κοινή δήλωση για τα πρακτικά
του Συµβουλίου (βλ. δηλώσεις στο παράρτηµα αυτής της δήλωσης) αναφέροντας ότι
"το Συµβούλιο και η Επιτροπή θεωρούν ότι οι διαθέσιµοι πόροι πρέπει να είναι
επαρκείς για να καλύψουν τη συγχρηµατοδότηση των µέτρων για τον έλεγχο των
ζωονόσων. Συµφωνούν ότι η απόφαση για το ύψος των κονδυλίων που θα διατεθούν
για κοινοτική συγχρηµατοδότηση πρέπει να λαµβάνεται υπό το φως της έκθεσης της
Επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 16 του κανονισµού. Η παρούσα απόφαση
πρέπει να είναι δηµοσιονοµικά ουδέτερη, δηλ. πρέπει να εφαρµόζεται εντός του
δεδοµένου χρηµατοδοτικού πλαισίου του κεφαλαίου 1."

4. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Οι δηλώσεις της Επιτροπής για τα πρακτικά του Συµβουλίου και κοινή δήλωση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συµβουλίου για τα χρηµατοδοτικά ζητήµατα
επισυνάπτονται στο παράρτηµα αυτής της ανακοίνωσης.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Υπό το φως των ανωτέρω σχολίων, η Επιτροπή υποστηρίζει και τις δύο θέσεις που
υιοθέτησε το Συµβούλιο ως προς την έκδοση:

– οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
παρακολούθηση των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων παραγόντων, η οποία
τροποποιεί την απόφαση 90/424/ΕΟΚ και καταργεί την οδηγία 92/117/ΕΟΚ
του Συµβουλίου· και
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– κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τον
έλεγχο της σαλµονέλας και άλλων τροφιµογενών ζωονοσογόνων παραγόντων,
ο οποίος τροποποιεί τις οδηγίες 64/432/EΟΚ, 72/462/EΟΚ και 90/539/ΕΟΚ
του Συµβουλίου

Η παρούσα ανακοίνωση θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο∆ΗΓΙΑ

Για το άρθρο 4, παράγραφος 5 - Εναρµόνιση της συνήθους παρακολούθησης

Η Επιτροπή θα προτείνει την εναρµόνιση της συνήθους παρακολούθησης των ζωονόσων και
των ζωονοσογόνων παραγόντων, συµπεριλαµβανοµένης της εναρµόνισης των
εργαστηριακών µεθόδων που χρησιµοποιούνται στις δοκιµές, εάν και στο βαθµό που
χρειάζεται για να εξασφαλισθεί η συγκρισιµότητα των δεδοµένων. Με την πρόταση αυτή θα
λάβει δεόντως υπόψη τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, καθώς και την
ανάγκη να αποφευχθεί το περιττό οικονοµικό ή διοικητικό βάρος για τις αρµόδιες αρχές.

Για το άρθρο 5 - Συντονισµένη παρακολούθηση

Η Επιτροπή θα προτείνει µέτρα σύµφωνα µε την ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία προκειµένου
να επιτρέπεται η συλλογή των δεδοµένων που απαιτούνται για την έγκριση των πρώτων
στόχων για τους ελέγχους που προβλέπει ο κανονισµός πριν τεθεί σε ισχύ η οδηγία.

Για το άρθρο 16, παράγραφος 1 - Τροποποίηση της απόφασης 90/424/EK

Η Επιτροπή µαζί µε το Συµβούλιο, υπέβαλαν κοινή δήλωση για τα πρακτικά του Συµβουλίου
(βλ. δηλώσεις στο παράρτηµα αυτής της δήλωσης) αναφέροντας ότι "το Συµβούλιο και η
Επιτροπή θεωρούν ότι οι διαθέσιµοι πόροι πρέπει να είναι επαρκείς για να καλύψουν τη
συγχρηµατοδότηση των µέτρων για τον έλεγχο των ζωονόσων. Συµφωνούν ότι η απόφαση
για το ύψος των κονδυλίων που θα διατεθούν για κοινοτική συγχρηµατοδότηση πρέπει να
λαµβάνεται υπό το φως της έκθεσης της Επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 16 του
κανονισµού. Η παρούσα απόφαση πρέπει να είναι δηµοσιονοµικά ουδέτερη, δηλ. πρέπει να
εφαρµόζεται εντός του δεδοµένου χρηµατοδοτικού πλαισίου του κεφαλαίου 1."

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Για το άρθρο 9, παράγραφος 3 – Πρόσθετες εγγυήσεις

Η Επιτροπή δεν θα προτείνει κανένα µέτρο που θα µείωνε τις εγγυήσεις που χορηγήθηκαν
στη Φινλανδία και τη Σουηδία κατά την ένταξή τους στην Κοινότητα.

Για το παράρτηµα Ι και το παράρτηµα ΙΙ, µέρος Β - Στόχοι για τα στάδια µετά από την
πρωτογενή παραγωγή

Η Επιτροπή δηλώνει ότι οι στόχοι για τα στάδια της τροφικής αλυσίδας µετά από την
πρωτογενή παραγωγή θα καθορίζονται γενικά µέσω της επιτροπολογίας όπως προβλέπει το
άρθρο 4 του προτεινόµενου κανονισµού για την υγιεινή των τροφίµων. Αυτοί οι στόχοι θα
συµπληρώνουν τους στόχους για τα επιτραπέζια αυγά και για το κρέας πουλερικών που
περιλαµβάνονται στον προτεινόµενο κανονισµό για τον έλεγχο των ζωονόσων (οι οποίοι
µπορεί να τροποποιούνται ή να συµπληρώνονται οι ίδιοι µέσω της επιτροπολογίας).

Για το παράρτηµα Ι και το παράρτηµα ΙΙ – Στόχοι για τους χοίρους

Η Επιτροπή δηλώνει ότι η προτεινόµενη σειρά των κοινοτικών στόχων για τους χοίρους
µπορεί να αντιστραφεί εάν η αξιολόγηση των διαθέσιµων στοιχείων καταδείξει ότι µια τέτοια
αντιστροφή θα ήταν περισσότερο σκόπιµη.


