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5. Οι περιέκτες που χρησιµοποιούνται για να διατηρούνται τα ζώντα δίθυρα µαλάκια στο

σύστηµα καθαρισµού πρέπει να είναι κατασκευασµένοι έτσι ώστε να επιτρέπουν τη ροή του

καθαρού θαλάσσιου νερού. Το βάθος των στρωµάτων των ζώντων δίθυρων µαλακίων δεν

πρέπει να εµποδίζει το άνοιγµα των οστράκων κατά τη διάρκεια του καθαρισµού.

6. Σε δεξαµενή καθαρισµού στην οποία υποβάλλονται σε καθαρισµό ζώντα δίθυρα µαλάκια δεν

επιτρέπεται να διατηρείται κανένα είδος καρκινοειδών, ψαριών ή άλλου θαλάσσιου ζώου.

7. Κάθε συσκευασία που περιέχει καθαρισµένα ζώντα δίθυρα µαλάκια που αποστέλλονται σε

κέντρο αποστολής, πρέπει να φέρει ετικέτα που να βεβαιώνει ότι όλα τα µαλάκια έχουν

καθαριστεί.

Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων που λειτουργούν κέντρα αποστολής εξασφαλίζουν τη

συµµόρφωση µε τις ακόλουθες απαιτήσεις:

1. Ο χειρισµός των ζώντων δίθυρων µαλακίων, και ιδίως το φινίρισµα, η ταξινόµηση κατά

µέγεθος και η πρώτη και δεύτερη συσκευασία, δεν πρέπει να προκαλεί µόλυνση του

προϊόντος ή να επηρεάζει τη βιωσιµότητα των µαλακίων.

2. Πριν από την αποστολή, τα κελύφη των ζώντων δίθυρων µαλακίων πρέπει να πλένονται καλά

µε καθαρό νερό.

3. Τα ζώντα δίθυρα µαλάκια πρέπει να προέρχονται:

(α) από περιοχή παραγωγής κατηγορίας Α,

(β) από περιοχή µετεγκατάστασης,
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(γ) από κέντρο καθαρισµού, ή

(δ) από άλλο κέντρο αποστολής.

4. Οι απαιτήσεις που ορίζονται στα σηµεία 1 και 2 εφαρµόζονται και στα κέντρα αποστολής

που βρίσκονται επάνω σε πλοία. Τα µαλάκια που περνούν από τέτοια κέντρα πρέπει να

προέρχονται από περιοχή παραγωγής κατηγορίας Α ή από περιοχή µετεγκατάστασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΝΤΑ ∆ΙΘΥΡΑ ΜΑΛΑΚΙΑ

Εκτός από την εξασφάλιση της τήρησης των µικροβιολογικών κριτηρίων που θεσπίζονται

σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. �/2003 *, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων

εξασφαλίζουν ότι τα ζώντα δίθυρα µαλάκια που διατίθενται στην αγορά για ανθρώπινη κατανάλωση

πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος Κεφαλαίου.

1. Πρέπει να έχουν οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που να µαρτυρούν τη φρεσκάδα και τη

βιωσιµότητά τους· µεταξύ άλλων, πρέπει να έχουν κελύφη χωρίς ακαθαρσίες, να αντιδρούν

δεόντως στην επίκρουση και να περιέχουν φυσιολογικές ποσότητες ενδοθυρικού υγρού.

2. Απαγορεύεται να περιέχουν θαλάσσιες βιοτοξίνες σε συνολικές ποσότητες (οι οποίες

µετρώνται σε ολόκληρο το σώµα ή χωριστά σε οποιοδήποτε εδώδιµο µέρος) άνω των εξής

ορίων:

(α) Για την παραλυτική τοξίνη των µαλακίων (PSP), 800 χιλιοστόγραµµα ανά χιλιόγραµµο,

(β) Για την αµνησιακή τοξίνη των µαλακίων (ASP), 20 χιλιοστόγραµµα δοµοϊκού οξέος

ανά χιλιόγραµµο,

                                                     
* Η Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων θα θέσει τον αριθµό του κανονισµού για την υγιεινή των

τροφίµων.
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(γ) Για το οκαδαϊκό οξύ, τις δινοφυσιστοξίνες και τις πεκτενοτοξίνες µαζί, 160

χιλιοστόγραµµα ισοδυνάµων οκαδαϊκού οξέος ανά χιλιόγραµµο,

(δ) για τις γεσοτοξίνες, 1 mg ισοδυνάµου γεσοτοξίνης ανά χιλιόγραµµο, και

(ε) για τα αζασπειροξέα, 160 χιλιοστόγραµµα ισοδυνάµων αζασπειροξέος ανά

χιλιόγραµµο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ: ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΖΩΝΤΩΝ ∆ΙΘΥΡΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ

1. Τα στρείδια πρέπει να συσκευάζονται σε πρώτη και δεύτερη συσκευασία µε το κοίλο

όστρακο προς τα κάτω.

2. Οι συσκευασίες ζώντων δίθυρων µαλακίων µεγέθους ατοµικής κατανάλωσης πρέπει να είναι

κλειστές και να παραµένουν σφραγισµένες από το κέντρο αποστολής και µέχρι να εκτεθούν

προς πώληση στον τελικό καταναλωτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

1. Η ετικέτα, συµπεριλαµβανοµένου του αναγνωριστικού σήµατος, πρέπει να είναι αδιάβροχη.

2. Επιπλέον των γενικών απαιτήσεων για τα σήµατα αναγνώρισης που περιέχονται στο

Παράρτηµα ΙΙ, Τµήµα Ι, η ετικέτα πρέπει να αναφέρει τα εξής στοιχεία:

(α) το είδος του δίθυρου µαλακίου (κοινή και επιστηµονική ονοµασία), και

(β) την ηµεροµηνία συσκευασίας, στην οποία µνηµονεύεται τουλάχιστον η ηµέρα και ο

µήνας.

Κατά παρέκκλιση από την οδηγία 2000/13/ΕΚ, η ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας

µπορεί να αντικαθίσταται από την ένδειξη «τα ζώα αυτά πρέπει να είναι ζωντανά κατά τη

στιγµή της πώλησης».
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3. Η ετικέτα που είναι επικολληµένη στη συσκευασία ζώντων δίθυρων µαλακίων, τα οποία δεν

είναι συσκευασµένα σε πακέτα µεγέθους ατοµικής κατανάλωσης, πρέπει να φυλάσσεται από

τον λιανοπωλητή επί τουλάχιστον 60 ηµέρες µετά την κατάτµηση του περιεχοµένου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIΙΙ: ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων που αποθηκεύουν και µεταφέρουν ζώντα δίθυρα

µαλάκια πρέπει να εξασφαλίζουν τη διατήρησή τους σε θερµοκρασία που να µην επιδρά

αρνητικά στην ασφάλεια των τροφίµων ή στη βιωσιµότητά τους.

2. Απαγορεύεται η επανεµβύθιση ή ο ψεκασµός µε νερό των ζώντων δίθυρων µαλακίων µετά τη

συσκευασία προς λιανική πώληση και την έξοδό τους από το κέντρο αποστολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ: ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΤΕΝΙΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων που συλλέγουν χτένια εκτός ταξινοµηµένων περιοχών

παραγωγής ή που χειρίζονται τέτοια χτένια συµµορφώνονται µε τις ακόλουθες απαιτήσεις:

1. Τα χτένια δεν δύνανται να διατίθενται στην αγορά παρά µόνον αν έχουν συλλεγεί και

υποβληθεί σε περαιτέρω χειρισµούς σύµφωνα µε το Κεφάλαιο ΙΙ, Μέρος Β, και πληρούν τις

προδιαγραφές που ορίζονται στο Κεφάλαιο V, όπως αποδεικνύεται από σύστηµα

αυτοελέγχων.

2. Επιπλέον, στις περιπτώσεις που υπάρχουν στοιχεία από επίσηµα προγράµµατα

παρακολούθησης, τα οποία επιτρέπουν στην αρµόδια αρχή να ταξινοµεί τους τόπους

αλίευσης � ενδεχοµένως, σε συνεργασία µε τους υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίµων � οι

διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙ, Μέρος Α ισχύουν κατ� αναλογία και για τα χτένια.
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3. Τα χτένια δύνανται να διατίθενται στην αγορά για ανθρώπινη κατανάλωση µόνον µέσω

αγοράς χονδρικής πώλησης, κέντρου αποστολής ή µονάδας επεξεργασίας. Όταν εκτελούν

εργασίες µε χτένια, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων που εκµεταλλεύονται τέτοιες

µονάδες, ενηµερώνουν σχετικά την αρµόδια αρχή και, όσον αφορά τα κέντρα αποστολής,

συµµορφώνονται µε τις σχετικές απαιτήσεις των Κεφαλαίων ΙΙΙ και IV.

4. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων που εκτελούν εργασίες µε χτένια πρέπει να τηρούν:

(α) τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου I, σηµεία 3 έως 7, κατά περίπτωση, για τα απαιτούµενα

έγγραφα. Στην περίπτωση αυτήν, στο έγγραφο καταγραφής πρέπει να αναφέρεται

σαφώς η γεωγραφική θέση της περιοχής όπου έχουν συλλεχθεί τα χτένια, ή

(β) όσον αφορά συσκευασµένα σε δεύτερη συσκευασία χτένια, και για τα συσκευασµένα

σε πρώτη συσκευασία χτένια εάν η πρώτη συσκευασία παρέχει προστασία ισοδύναµη

προς την προστασία της δεύτερης συσκευασίας, τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου VΙΙ

σχετικά µε την αναγνωριστική σήµανση και επισήµανση.

ΤΜΗΜΑ VIΙΙ: ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

1. Το παρόν Τµήµα δεν εφαρµόζεται στα δίθυρα µαλάκια, τα εχινόδερµα, τα χιτωνόζωα και τα

θαλάσσια γαστερόποδα, όταν διατίθενται ζώντα στην αγορά. Εξαιρουµένων των Κεφαλαίων Ι

και ΙΙ, το παρόν τµήµα εφαρµόζεται στα ζώα αυτών των ειδών όταν δεν διατίθενται ζώντα

στην αγορά, οπότε τα ζώα πρέπει να έχουν ληφθεί σύµφωνα µε το Τµήµα VIII.

2. Τα Μέρη Α, Γ και ∆ του Κεφαλαίου ΙΙΙ, το Κεφάλαιο IV και το Κεφάλαιο V εφαρµόζονται

στη λιανική πώληση.
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3. Οι απαιτήσεις του παρόντος Τµήµατος συµπληρώνουν τις απαιτήσεις του κανονισµού (ΕΚ)

αριθ. �/2003 *.

(α) Στην περίπτωση εγκαταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των σκαφών, οι οποίες

πραγµατοποιούν πρωτογενή παραγωγή και συναφείς εργασίες, συµπληρώνουν τις

απαιτήσεις του Παραρτήµατος Ι του προαναφερόµενου κανονισµού.

(β) Στην περίπτωση άλλων εγκαταστάσεων, συµπληρώνουν τις απαιτήσεις του

Παραρτήµατος ΙΙ του προαναφερόµενου κανονισµού.

4. Όσον αφορά τα αλιευτικά προϊόντα:

(α) η πρωτογενής παραγωγή καλύπτει την εκτροφή, την αλίευση και τη συλλογή ζώντων

αλιευτικών προϊόντων µε σκοπό τη διάθεσή τους στην αγορά, και

(β) οι συναφείς εργασίες καλύπτουν οποιαδήποτε από τις εξής εργασίες εφόσον

πραγµατοποιούνται επί των αλιευτικών σκαφών: σφαγή, αφαίµαξη, αποκεφαλισµός,

εκσπλαγχνισµός, αφαίρεση των πτερυγίων, ψύξη και πρώτη συσκευασία·

περιλαµβάνουν επίσης :

(1) τη µεταφορά και την αποθήκευση αλιευτικών προϊόντων, ο χαρακτήρας των

οποίων δεν έχει αλλοιωθεί σηµαντικά, συµπεριλαµβανοµένων των ζώντων

αλιευτικών προϊόντων, σε χερσαία ιχθυοτροφεία,

(2) τη µεταφορά αλιευτικών προϊόντων, ο χαρακτήρας των οποίων δεν έχει

αλλοιωθεί σηµαντικά, συµπεριλαµβανοµένων των ζώντων αλιευτικών προϊόντων,

από τον τόπο παραγωγής στην πρώτη εγκατάσταση προορισµού.

                                                     
* Η Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων θα θέσει τον αριθµό του κανονισµού για την υγιεινή των

τροφίµων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΑΦΗ

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων εξασφαλίζουν ότι:

1. Τα σκάφη που χρησιµοποιούνται για τη συλλογή αλιευτικών προϊόντων από το φυσικό τους

περιβάλλον ή για την εν γένει επεξεργασία τους µετά τη συλλογή, συµµορφώνονται µε τις

απαιτήσεις κατασκευής και εξοπλισµού που ορίζονται στο Μέρος I, και

2. οι εργασίες που εκτελούνται πάνω στα σκάφη πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τους κανόνες

που ορίζονται στο Μέρος II.

I. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Α. Απαιτήσεις για όλα τα σκάφη

1. Τα σκάφη πρέπει να είναι σχεδιασµένα και κατασκευασµένα µε τρόπο που να µη προκαλούν

µόλυνση των προϊόντων µε ακάθαρτα ύδατα του υδροσυλλέκτη, λύµατα, καπνό, καύσιµα,

έλαια, λιπαντικά ή άλλες επιβλαβείς ουσίες.

2. Οι επιφάνειες µε τις οποίες έρχονται σε επαφή τα αλιευτικά προϊόντα πρέπει να είναι από

κατάλληλο, ανθεκτικό στη διάβρωση υλικό, το οποίο είναι λείο και καθαρίζεται εύκολα. Οι

επιστρώσεις των επιφανειών πρέπει να είναι ανθεκτικές και µη τοξικές.

3. Ο εξοπλισµός και τα υλικά που χρησιµοποιούνται για τις εργασίες επί αλιευτικών προϊόντων

πρέπει να είναι κατασκευασµένα από ανθεκτικό στη διάβρωση υλικό που να καθαρίζεται και

να απολυµαίνεται εύκολα.

4. Όταν τα σκάφη διαθέτουν αγωγούς άντλησης νερού για το νερό που χρησιµοποιείται για τα

αλιευτικά προϊόντα, οι αγωγοί αυτοί πρέπει να βρίσκονται σε τέτοια θέση ώστε να

αποφεύγεται η µόλυνση της παροχής νερού.
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Β. Απαιτήσεις για σκάφη τα οποία είναι σχεδιασµένα και εξοπλισµένα για τη διατήρηση νωπών

αλιευτικών προϊόντων για διάστηµα άνω των εικοσιτεσσάρων ωρών

1. Τα σκάφη που είναι σχεδιασµένα και εξοπλισµένα για τη διατήρηση νωπών αλιευτικών

προϊόντων για διάστηµα άνω των εικοσιτεσσάρων ωρών πρέπει να διαθέτουν κύτη,

δεξαµενές ή περιέκτες για την αποθήκευση αλιευτικών προϊόντων στις θερµοκρασίες που

ορίζονται στο Κεφάλαιο VΙΙ.

2. Τα κύτη πρέπει να είναι χωρισµένα από το µηχανοστάσιο και τους χώρους διαµονής του

πληρώµατος, µε χωρίσµατα που είναι επαρκή, για να αποφεύγεται η µόλυνση των

αποθηκευµένων αλιευτικών προϊόντων. Τα κύτη και οι περιέκτες που χρησιµοποιούνται για

την αποθήκευση αλιευτικών προϊόντων πρέπει να εξασφαλίζουν τη διατήρησή τους υπό

ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής και, οσάκις απαιτείται, να διασφαλίζουν ότι το νερό από

την τήξη του πάγου δεν παραµένει σε επαφή µε τα προϊόντα.

3. Στα σκάφη που είναι εξοπλισµένα για την ψύξη αλιευτικών προϊόντων µε κρύο καθαρό

θαλάσσιο νερό, οι δεξαµενές πρέπει να περιλαµβάνουν συστήµατα για την επίτευξη

οµοιόµορφης θερµοκρασίας στις δεξαµενές. Με τα συστήµατα αυτά πρέπει να επιτυγχάνεται

ρυθµός ψύξης που να εγγυάται ότι το µείγµα ψαριών και καθαρού θαλάσσιου νερού φθάνει

σε θερµοκρασία 3°C το ανώτατο 6 ώρες µετά από τη φόρτωση και 0°C το ανώτατο µετά από

16 ώρες και να είναι δυνατή η παρακολούθηση και, εφόσον απαιτείται, η καταγραφή της

θερµοκρασίας.

Γ. Απαιτήσεις για τα πλοία-ψυγεία

Τα πλοία-ψυγεία πρέπει

1. Να έχουν εξοπλισµό κατάψυξης επαρκούς ισχύος, που να επιτρέπει την ταχεία µείωση της

θερµοκρασίας των προϊόντων, ώστε να επιτυγχάνεται θερµοκρασία κέντρου µάζας -18°C το

ανώτατο,
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2. να έχουν ψυκτικό εξοπλισµό επαρκούς ισχύος για τη διατήρηση των αλιευτικών προϊόντων

στα κύτη αποθήκευσης σε θερµοκρασία -18°C το ανώτατο. Τα κύτη αποθήκευσης πρέπει να

είναι εφοδιασµένα µε συσκευή καταγραφής της θερµοκρασίας σε σηµείο που να είναι

ευανάγνωστη. Ο αισθητήρας θερµοκρασίας του θερµοµέτρου πρέπει να είναι τοποθετηµένος

στο σηµείο του κύτους µε την υψηλότερη θερµοκρασία, και

3. να πληρούν τις απαιτήσεις για τα σκάφη που είναι σχεδιασµένα και εξοπλισµένα για τη

διατήρηση αλιευτικών προϊόντων για διάστηµα άνω των εικοσιτεσσάρων ωρών, όπως

ορίζονται στο Μέρος Β, σηµείο 2.

∆. Απαιτήσεις για τα πλοία-εργοστάσια

1. Τα πλοία-εργοστάσια πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον:

(α) Χώρο φόρτωσης, ο οποίος να χρησιµοποιείται αποκλειστικά για τη φόρτωση των

αλιευτικών προϊόντων επί του πλοίου, σχεδιασµένο κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατός

ο διαχωρισµός των προϊόντων διαδοχικών αλιεύσεων. Ο χώρος αυτός πρέπει να

καθαρίζεται εύκολα και να είναι σχεδιασµένος µε τρόπο ώστε να προστατεύονται τα

προϊόντα από την επίδραση του ηλίου ή των κλιµατικών συνθηκών και από

οποιαδήποτε πηγή µόλυνσης,

(β) υγιεινό σύστηµα µεταφοράς των αλιευτικών προϊόντων από τον χώρο φόρτωσης προς

τους χώρους εργασίας,

(γ) αρκετά ευρύχωρους χώρους εργασίας για την παρασκευή και τη µεταποίηση των

αλιευτικών προϊόντων υπό συνθήκες υγιεινής, οι οποίοι να καθαρίζονται και να

απολυµαίνονται εύκολα και να είναι σχεδιασµένοι και διαρρυθµισµένοι κατά τρόπο

ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε µόλυνση των προϊόντων,

(δ) αρκετά ευρύχωρους χώρους αποθήκευσης των έτοιµων προϊόντων, σχεδιασµένους µε

τρόπο που να επιτρέπει τον εύκολο καθαρισµό τους. Εάν στο πλοίο λειτουργεί µονάδα

επεξεργασίας απορριµµάτων, πρέπει να υπάρχει χωριστό κύτος για την αποθήκευση

των απορριµµάτων αυτών,
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(ε) χώρο για την αποθήκευση του υλικού συσκευασίας, διαχωρισµένο από τους χώρους

παρασκευής και µεταποίησης των προϊόντων,

(στ) ειδικό εξοπλισµό για τη διάθεση των απορριµµάτων και των αλιευτικών προϊόντων που

είναι ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, είτε απευθείας στη θάλασσα είτε, όταν

το απαιτούν οι περιστάσεις, σε ειδική στεγανή δεξαµενή. Εάν πραγµατοποιείται επί του

σκάφους αποθήκευση και επεξεργασία των απορριµµάτων αυτών, µε σκοπό τον

καθαρισµό τους, πρέπει να προβλέπονται ειδικοί χώροι για τον σκοπό αυτό,

(ζ) αγωγό άντλησης νερού που να βρίσκεται σε θέση τέτοια, ώστε να αποφεύγεται ο

κίνδυνος µόλυνσης του αντλούµενου νερού, και

(η) εξοπλισµό για το πλύσιµο των χεριών του προσωπικού που ασχολείται µε το χειρισµό

ασυσκεύαστων αλιευτικών προϊόντων, µε βρύσες σχεδιασµένες κατά τρόπο που να

προλαµβάνει την εξάπλωση µολύνσεων.

2. Ωστόσο, τα πλοία-εργοστάσια επί των οποίων βράζονται, ψύχονται και συσκευάζονται σε

πρώτη συσκευασία καρκινοειδή και µαλάκια δεν χρειάζεται να τηρούν τις απαιτήσεις του

σηµείου 1 εάν, επί των σκαφών αυτών, δεν πραγµατοποιείται άλλου είδους χειρισµός ή

µεταποίηση.

3. Τα πλοία-εργοστάσια στα οποία καταψύχονται αλιευτικά προϊόντα πρέπει να διαθέτουν

εξοπλισµό που να πληροί τις απαιτήσεις για τα πλοία-ψυγεία που ορίζονται στο Μέρος Γ,

σηµεία 1 και 2.

ΙΙ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Κατά τη χρησιµοποίησή τους, τα µέρη των σκαφών ή οι περιέκτες που προορίζονται για την

αποθήκευση αλιευτικών προϊόντων πρέπει να διατηρούνται καθαρά και σε καλή κατάσταση,

ιδίως να µην έχουν µολυνθεί από καύσιµα ή από τα ακάθαρτα ύδατα του υδροσυλλέκτη του

πλοίου.
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2. Αµέσως µετά τη µεταφορά τους επάνω στο σκάφος, τα αλιευτικά προϊόντα πρέπει να

προστατεύονται από τη µόλυνση και από τις επιπτώσεις του ήλιου ή οποιασδήποτε άλλης

πηγής θερµότητας. Όταν πλένονται, το νερό που χρησιµοποιείται πρέπει να είναι είτε πόσιµο,

είτε, κατά περίπτωση, καθαρό νερό.

3. Ο χειρισµός και η αποθήκευση των αλιευτικών προϊόντων πρέπει να γίνονται κατά τρόπο,

ώστε να αποφεύγεται η σύνθλιψή τους. Οι χειριστές επιτρέπεται να χρησιµοποιούν αιχµηρά

εργαλεία για τη µετακίνηση ψαριών µεγάλου µεγέθους ή ψαριών τα οποία ενδέχεται να τους

τραυµατίσουν, υπό τον όρον ότι δεν υφίσταται ζηµία η σάρκα των προϊόντων αυτών.

4. Τα αλιευτικά προϊόντα, πλην εκείνων που διατηρούνται ζωντανά, πρέπει να ψύχονται, το

συντοµότερο δυνατό, µετά τη φόρτωση. Ωστόσο, όταν δεν είναι δυνατό να ψυχθούν, τα

αλιευτικά προϊόντα πρέπει να εκφορτώνονται το συντοµότερο δυνατό.

5. Ο πάγος που χρησιµοποιείται για την ψύξη των αλιευτικών προϊόντων πρέπει να παράγεται

από πόσιµο νερό ή καθαρό νερό.

6. Όταν τα ψάρια αποκεφαλίζονται ή/και εκσπλαγχνίζονται επί του σκάφους, οι εργασίες αυτές

πρέπει να διενεργούνται σύµφωνα µε τις απαιτούµενες συνθήκες υγιεινής, το συντοµότερο

δυνατό, µετά την αλίευση, και τα προϊόντα πρέπει να πλένονται αµέσως προσεκτικά µε

πόσιµο ή καθαρό νερό. Στην περίπτωση αυτή τα σπλάχνα και τα µέρη εκείνα τα οποία µπορεί

να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία πρέπει να αφαιρούνται το συντοµότερο δυνατό

και να διατηρούνται χωριστά από τα προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Τα συκώτια, αυγά και σπέρµατα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση πρέπει να

διατηρούνται σε πάγο, σε θερµοκρασία παραπλήσια µε το σηµείο τήξης του πάγου ή να

καταψύχονται.

7. Όταν γίνεται κατάψυξη σε άλµη ολόκληρου ψαριού που προορίζεται για κονσερβοποίηση,

πρέπει να επιτυγχάνεται για το προϊόν θερµοκρασία -9°C το ανώτατο. Η άλµη δεν δύναται να

αποτελεί πηγή µόλυνσης για τα ψάρια.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ

1. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων που έχουν την ευθύνη εκφόρτωσης και αποβίβασης

των αλιευτικών προϊόντων στην ξηρά υποχρεούνται:

(α) να εξασφαλίζουν ότι ο εξοπλισµός εκφόρτωσης και αποβίβασης που έρχεται σε επαφή

µε τα αλιευτικά προϊόντα αποτελείται από υλικά που καθαρίζονται και απολυµαίνονται

εύκολα και διατηρείται καθαρός και σε καλή κατάσταση, και

(β) να αποφεύγουν τη µόλυνση των αλιευτικών προϊόντων κατά την εκφόρτωση και την

αποβίβαση, ιδίως :

(i) διεξάγοντας γρήγορα τις εργασίες εκφόρτωσης και αποβίβασης,

(ii) τοποθετώντας τα αλιευτικά προϊόντα χωρίς καθυστέρηση σε προστατευόµενο

περιβάλλον, στη θερµοκρασία που ορίζεται στο Κεφάλαιο VII, και

(iii) µη χρησιµοποιώντας εξοπλισµό και πρακτικές που προκαλούν αδικαιολόγητη

βλάβη στα εδώδιµα τµήµατα των αλιευτικών προϊόντων.

2. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων που έχουν την ευθύνη για ιχθυόσκαλες και αγορές

χονδρικής πώλησης ή µέρη αυτών εξασφαλίζουν, όπου εκτίθενται για πώληση αλιευτικά

προϊόντα, τη συµµόρφωση µε τις ακόλουθες απαιτήσεις:

(α) (i) πρέπει να υπάρχουν εγκαταστάσεις που κλειδώνουν για την αποθήκευση των

δεσµευόµενων αλιευτικών προϊόντων σε ψυκτικές εγκαταστάσεις και χωριστές

εγκαταστάσεις που κλειδώνουν για την αποθήκευση των αλιευτικών προϊόντων

που έχουν χαρακτηρισθεί ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.
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(ii) Εφόσον το απαιτεί η αρµόδια αρχή, πρέπει να διαθέτουν δεόντως εξοπλισµένη

εγκατάσταση που να κλειδώνει ή, όπου απαιτείται, αίθουσα για αποκλειστική

χρήση της αρµόδιας αρχής.

(β) Κατά την έκθεση ή την αποθήκευση των αλιευτικών προϊόντων :

(i) Οι χώροι δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται για άλλους σκοπούς,

(ii) δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση στους χώρους οχήµατα, τα οποία εκπέµπουν

καυσαέρια που θα µπορούσαν να βλάψουν την ποιότητα των αλιευτικών

προϊόντων,

(iii) τα άτοµα που έχουν πρόσβαση στους χώρους δεν πρέπει να εισάγουν άλλα ζώα

σε αυτούς, και

(iv) οι χώροι πρέπει να φωτίζονται καλά για να διευκολύνονται οι επίσηµοι έλεγχοι.

3. Όταν δεν είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί η ψύξη επί του σκάφους, τα νωπά αλιευτικά

προϊόντα, πλην εκείνων που διατηρούνται ζωντανά, πρέπει να ψύχονται, το συντοµότερο

δυνατό, µετά την εκφόρτωση και να αποθηκεύονται σε θερµοκρασία παραπλήσια µε το

σηµείο τήξης του πάγου.

4. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων συνεργάζονται µε τις σχετικές αρµόδιες αρχές ώστε να

µπορούν οι αρχές αυτές να διενεργούν επίσηµους ελέγχους σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ)

αριθ. �/2003 *, ιδίως όσον αφορά τις τυχόν διαδικασίες κοινοποίησης για την εκφόρτωση

αλιευτικών προϊόντων τις οποίες κρίνει αναγκαίες η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους, του

οποίου τη σηµαία φέρει το σκάφος, ή η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους στο οποίο

εκφορτώνονται τα αλιευτικά προϊόντα.

                                                     
* Η Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων θα θέσει τον αριθµό του κανονισµού για την οργάνωση

των επίσηµων ελέγχων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων εξασφαλίζουν την τήρηση των ακόλουθων απαιτήσεων,

ανάλογα µε την περίπτωση, σε εγκαταστάσεις όπου γίνεται χειρισµός αλιευτικών προϊόντων.

Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΩΠΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

1. Όταν τα διατηρηµένα µε ψύξη και µη συσκευασµένα προϊόντα δεν διανέµονται,

αποστέλλονται, παρασκευάζονται ή µεταποιούνται αµέσως µετά την άφιξή τους σε µια

εγκατάσταση ξηράς, πρέπει να αποθηκεύονται µέσα σε πάγο σε κατάλληλο χώρο. Ο πάγος

πρέπει να ανανεώνεται µε την απαιτούµενη συχνότητα. Τα συσκευασµένα νωπά αλιευτικά

προϊόντα πρέπει να ψύχονται σε θερµοκρασία παραπλήσια µε το σηµείο τήξης του πάγου.

2. Εργασίες όπως ο αποκεφαλισµός και ο εκσπλαγχνισµός πρέπει να εκτελούνται σύµφωνα µε

τους όρους υγιεινής. Όταν από τεχνική και εµπορική άποψη ο εκσπλαγχνισµός είναι δυνατός,

πρέπει να γίνεται, το συντοµότερο δυνατό, µετά την αλίευση ή την εκφόρτωση των

προϊόντων. Τα προϊόντα πρέπει να πλένονται πολύ καλά µε άφθονο πόσιµο νερό ή, επί των

σκαφών, µε καθαρό νερό αµέσως µετά την περάτωση αυτών των εργασιών.

3. Εργασίες όπως ο τεµαχισµός σε φιλέτα και σε φέτες πρέπει να διεξάγονται µε τρόπο ώστε να

αποφεύγεται η µόλυνση ή η φθορά των φιλέτων και των φετών. Τα φιλέτα και οι φέτες δεν

πρέπει να παραµένουν επάνω στα τραπέζια εργασίας µετά την παρέλευση του χρόνου που

απαιτείται για την παρασκευή τους. Τα φιλέτα και οι φέτες πρέπει να τοποθετούνται σε

πρώτη και, εφόσον απαιτείται, δεύτερη συσκευασία και να ψύχονται, το συντοµότερο δυνατό,

µετά την παρασκευή τους.
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4. Οι περιέκτες που χρησιµοποιούνται για την αποστολή ή την αποθήκευση ασυσκεύαστων

παρασκευασµένων νωπών αλιευτικών προϊόντων αποθηκευµένων µέσα σε πάγο, πρέπει να

εξασφαλίζουν ότι το νερό που προέρχεται από την τήξη του πάγου δεν παραµένει σε επαφή

µε τα προϊόντα.

5. Τα ολόκληρα ή τα εκσπλαγχνισµένα αλιευτικά προϊόντα µπορούν να µεταφέρονται και να

αποθηκεύονται σε ψυχρό νερό επί των σκαφών. Μπορούν επίσης να συνεχίσουν να

µεταφέρονται σε ψυχρό νερό µετά την εκφόρτωση και να µεταφέρονται από εγκαταστάσεις

υδατοκαλλιέργειας, έως ότου φθάσουν στη πρώτη εγκατάσταση ξηράς, η οποία διεξάγει

οιαδήποτε άλλη δραστηριότητα εκτός της µεταφοράς ή της διαλογής.

Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Οι κατά ξηράν εγκαταστάσεις στις οποίες καταψύχονται αλιευτικά προϊόντα πρέπει να διαθέτουν

εξοπλισµό που πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται για τα πλοία-ψυγεία στο Κεφάλαιο I,

Μέρος I.Γ, σηµεία 1 και 2.

Γ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΣ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων που παράγουν µηχανικώς διαχωρισµένα αλιευτικά προϊόντα

πρέπει να εξασφαλίζουν την τήρηση των ακόλουθων απαιτήσεων.

1. Οι χρησιµοποιούµενες πρώτες ύλες πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις.

(α) Για την παραγωγή µηχανικώς διαχωρισµένων αλιευτικών προϊόντων µπορούν να

χρησιµοποιούνται µόνον ολόκληρα ψάρια και οστά µετά τον τεµαχισµό σε φιλέτα.

(β) Οι πρώτες ύλες δεν επιτρέπεται να περιέχουν σπλάχνα.
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2. Η διαδικασία παρασκευής πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις.

(α) Ο µηχανικός διαχωρισµός πρέπει να πραγµατοποιείται χωρίς αδικαιολόγητη

καθυστέρηση µετά τον τεµαχισµό σε φιλέτα.

(β) Εάν χρησιµοποιούνται ολόκληρα ψάρια, πρέπει να έχουν προηγουµένως

εκσπλαγχνισθεί και πλυθεί.

(γ) Μετά την περάτωση της διαδικασίας παραγωγής, τα µηχανικώς διαχωρισµένα

αλιευτικά προϊόντα πρέπει να καταψύχονται το συντοµότερο δυνατό ή να

ενσωµατώνονται σε προϊόν που πρόκειται να καταψυχθεί ή να υποβληθεί σε

επεξεργασία σταθεροποίησης.

∆. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ

1. Τα ακόλουθα αλιευτικά προϊόντα πρέπει να καταψύχονται σε ανώτατη θερµοκρασία -20°C σε

όλα τα σηµεία του προϊόντος επί 24 ώρες τουλάχιστον· η επεξεργασία αυτή εφαρµόζεται στο

ακατέργαστο ή στο έτοιµο προϊόν:

(α) Τα αλιευτικά προϊόντα που καταναλώνονται ωµά ή σχεδόν ωµά·

(β) τα αλιευτικά προϊόντα από τα ακόλουθα είδη, εάν πρόκειται να υποστούν επεξεργασία

µε κάπνισµα εν ψυχρώ, κατά τη διάρκεια της οποίας η εσωτερική θερµοκρασία του

αλιευτικού προϊόντος δεν υπερβαίνει τους 60°C:

(i) ρέγκα,

(ii) σκουµπρί,

(iii) σαρδελόρεγγα (σπρατ),

(iv) σολοµός Ατλαντικού και Ειρηνικού (άγριος), και
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(γ) τα µαριναρισµένα ή/και αλατισµένα αλιευτικά προϊόντα, εφόσον η επεξεργασία τους

δεν επαρκεί για την καταστροφή των προνυµφών των νηµατωδών.

2. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων δεν χρειάζεται να προβαίνουν στην απαιτούµενη

δυνάµει του σηµείου 1 επεξεργασία εφόσον:

(α) τα διαθέσιµα επιδηµιολογικά δεδοµένα δείχνουν ότι τα αλιευτικά πεδία καταγωγής δεν

παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία ως προς την ύπαρξη παρασίτων, και

(β) το επιτρέπει η αρµόδια αρχή.

3. Τα αλιευτικά προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει, όταν διατίθενται στην

αγορά, να συνοδεύονται από έγγραφο του παρασκευαστή που αναφέρει το είδος της

επεξεργασίας στο οποίο έχουν υποβληθεί, εκτός από τις περιπτώσεις που διατίθενται στον

τελικό καταναλωτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: AΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΈΝΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων που βράζουν καρκινοειδή και µαλάκια  εξασφαλίζουν την

τήρηση των ακόλουθων απαιτήσεων :

1. Μετά από το βράσιµο, ακολουθεί γρήγορη ψύξη. Το νερό που χρησιµοποιείται για τον σκοπό

αυτό πρέπει να είναι πόσιµο ή, επί των σκαφών, καθαρό νερό. Εάν δεν χρησιµοποιηθεί καµία

άλλη µέθοδος διατήρησης, η ψύξη πρέπει να συνεχίζεται έως ότου επιτευχθεί θερµοκρασία

παραπλήσια µε το σηµείο τήξης του πάγου.
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2. Η αφαίρεση του κελύφους ή του οστράκου πρέπει να πραγµατοποιείται υπό συνθήκες

υγιεινής, ώστε να αποφεύγεται η µόλυνση του προϊόντος. Εάν οι εργασίες αυτές

πραγµατοποιούνται µε το χέρι, το προσωπικό πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στο πλύσιµο

των χεριών.

3. Μετά την αφαίρεση του κελύφους ή του οστράκου, τα βρασµένα προϊόντα πρέπει να

καταψύχονται αµέσως ή να ψύχονται, το συντοµότερο δυνατό, στη θερµοκρασία που ορίζεται

στο Κεφάλαιο VΙΙ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Επιπλέον της εξασφάλισης της τήρησης των µικροβιολογικών κριτηρίων που θεσπίζονται σύµφωνα

µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. �/2003 *, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων εξασφαλίζουν,

ανάλογα µε τη φύση του προϊόντος ή το είδος, ότι τα αλιευτικά προϊόντα που διατίθενται στην

αγορά για ανθρώπινη κατανάλωση πληρούν τις προδιαγραφές του παρόντος Κεφαλαίου.

Α. ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων να προβαίνουν σε οργανοληπτική εξέταση των αλιευτικών

προϊόντων. Η εξέταση αυτή πρέπει ιδίως να εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα συµµορφώνονται µε τα

τυχόν κριτήρια φρεσκάδας.

Β. ΙΣΤΑΜΙΝΗ

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων εξασφαλίζουν ότι δεν γίνεται υπέρβαση των ορίων για την

ισταµίνη.

                                                     
* Η Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων θα θέσει τον αριθµό του κανονισµού για την υγιεινή των

τροφίµων.
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Γ. ΟΛΙΚΟ ΠΤΗΤΙΚΟ ΑΖΩΤΟ

Τα µη µεταποιηµένα αλιευτικά προϊόντα δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά όταν χηµικές

δοκιµασίες αποκαλύπτουν υπέρβαση των ορίων για το TVB-N ή το TVA-N.

∆. ΠΑΡΑΣΙΤΑ

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων εξασφαλίζουν ότι τα αλιευτικά προϊόντα έχουν υποβληθεί σε

µακροσκοπική εξέταση για την ανίχνευση ορατών παρασίτων πριν διατεθούν στην αγορά. ∆εν

πρέπει να διαθέτουν στην αγορά για ανθρώπινη κατανάλωση αλιευτικά προϊόντα εµφανώς

µολυσµένα µε παράσιτα.

Ε. ΤΟΞΙΝΕΣ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ

1. Απαγορεύεται να διατίθενται στην αγορά προϊόντα που παράγονται από τα δηλητηριώδη

ψάρια των ακόλουθων οικογενειών: Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae και

Canthigasteridae.

2. Απαγορεύεται να διατίθενται στην αγορά τα αλιευτικά προϊόντα που περιέχουν βιοτοξίνες,

όπως σιγκουατοξίνη ή µυοπαραλυτικές τοξίνες. Ωστόσο, µπορούν να διατίθενται στην αγορά

αλιευτικά προϊόντα που παράγονται από δίθυρα µαλάκια, εχινόδερµα, χιτωνόζωα και

θαλάσσια γαστερόποδα εάν έχουν παραχθεί σύµφωνα µε το Τµήµα VII και τηρούν τις

προδιαγραφές του Κεφαλαίου V, σηµείο 2 του προαναφερόµενου Τµήµατος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ: ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1. Τα δοχεία, εντός των οποίων τα νωπά αλιευτικά προϊόντα διατηρούνται στον πάγο, πρέπει να

είναι υδατοστεγή και να εξασφαλίζουν ότι το νερό από την τήξη του πάγου δεν παραµένει σε

επαφή µε τα προϊόντα.

2. Οι κατεψυγµένοι όγκοι που παρασκευάζονται επάνω σε σκάφη πρέπει να τοποθετούνται σε

κατάλληλη πρώτη συσκευασία πριν από την εκφόρτωση στην ακτή.

3. Όταν τα αλιευτικά προϊόντα συσκευάζονται σε πρώτη συσκευασία επί των σκαφών, οι

υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων εξασφαλίζουν ότι το υλικό πρώτης συσκευασίας:

(α) δεν αποτελεί πηγή µόλυνσης,

(β) αποθηκεύεται µε τρόπο που να µην εκτίθεται σε κίνδυνο µόλυνσης,

(γ) που προορίζεται για επαναχρησιµοποίηση, είναι εύκολο να καθαρίζεται και, όταν αυτό

είναι αναγκαίο, να απολυµαίνεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ: ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων που αποθηκεύουν αλιευτικά προϊόντα εξασφαλίζουν την

τήρηση των ακόλουθων απαιτήσεων :

1. Τα νωπά αλιευτικά προϊόντα, τα αποψυγµένα αµεταποίητα αλιευτικά προϊόντα, καθώς και τα

βρασµένα και διατηρηµένα µε απλή ψύξη προϊόντα καρκινοειδών και µαλακίων, πρέπει να

διατηρούνται σε θερµοκρασία παραπλήσια του σηµείου τήξης του πάγου.
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2. Τα κατεψυγµένα αλιευτικά προϊόντα πρέπει να διατηρούνται σε θερµοκρασία -18°C το

ανώτατο σε όλα τα σηµεία του προϊόντος· ωστόσο, τα ολόκληρα κατεψυγµένα σε άλµη ψάρια

που προορίζονται για την παρασκευή κονσερβών µπορούν να διατηρούνται σε θερµοκρασία

το ανώτατο -9°C.

3. Τα διατηρούµενα ζωντανά αλιευτικά προϊόντα πρέπει να διατηρούνται σε θερµοκρασία και

κατά τρόπο που δεν επιδρά αρνητικά στην ασφάλεια των τροφίµων ή στη βιωσιµότητά τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙΙ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων που µεταφέρουν αλιευτικά προϊόντα εξασφαλίζουν την

τήρηση των ακόλουθων απαιτήσεων.

1. Κατά τη µεταφορά, τα αλιευτικά προϊόντα πρέπει να διατηρούνται στην απαιτούµενη

θερµοκρασία. Ιδίως:

(α) Τα νωπά αλιευτικά προϊόντα, τα αποψυγµένα αµεταποίητα αλιευτικά προϊόντα, καθώς

και τα βρασµένα και διατηρηµένα µε απλή ψύξη προϊόντα καρκινοειδών και µαλακίων,

πρέπει να διατηρούνται σε θερµοκρασία παραπλήσια προς το σηµείο τήξης του πάγου·
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(β) τα κατεψυγµένα αλιευτικά προϊόντα, εξαιρουµένων των ψαριών που είναι κατεψυγµένα

σε άλµη και προορίζονται για την παρασκευή κονσερβών, πρέπει να διατηρούνται κατά

τη µεταφορά σε σταθερή θερµοκρασία το ανώτατο -18°C σε όλα τα σηµεία του

προϊόντος, µε ενδεχόµενες σύντοµες διακυµάνσεις προς τα άνω το πολύ κατά 3°C.

2. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων δεν χρειάζεται να τηρούν την παράγραφο 1, σηµείο (β),

όταν τα κατεψυγµένα αλιευτικά προϊόντα µεταφέρονται από ψυκτική αποθήκη σε

εγκεκριµένη εγκατάσταση για να αποψυχθούν κατά την άφιξη µε σκοπό την παρασκευή ή/και

µεταποίησή τους, εάν η διαδροµή είναι σύντοµη και το επιτρέπει η αρµόδια αρχή.

3. Εάν τα αλιευτικά προϊόντα διατηρούνται σε πάγο, το νερό από την τήξη του πάγου δεν πρέπει

να παραµένει σε επαφή µε τα προϊόντα.

4. Τα αλιευτικά προϊόντα που πρόκειται να διατεθούν στην αγορά ζωντανά πρέπει να

µεταφέρονται κατά τρόπο που δεν επιδρά αρνητικά στην ασφάλεια των τροφίµων ή στη

βιωσιµότητά τους.

ΤΜΗΜΑ ΙΧ: ΝΩΠΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΝΩΠΟ ΓΑΛΑ � ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων που παράγουν ή, κατά περίπτωση, συλλέγουν νωπό γάλα

πρέπει να συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις του παρόντος Κεφαλαίου.
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Ι. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

1. Το νωπό γάλα πρέπει να προέρχεται από ζώα:

(α) Τα οποία δεν παρουσιάζουν συµπτώµατα λοιµωδών νόσων, οι οποίες είναι δυνατό να

µεταδοθούν µέσω του γάλακτος στον άνθρωπο,

(β) τα οποία βρίσκονται σε καλή γενική κατάσταση υγείας και δεν παρουσιάζουν κανένα

σύµπτωµα νόσου το οποίο µπορεί να προκαλέσει µόλυνση του γάλακτος και ιδίως δεν

πάσχουν από µόλυνση της ουρογεννητικής οδού µε απέκκριµα, από εντερίτιδα µε

εµπύρετη διάρροια ή από εµφανή φλεγµονή του µαστού,

(γ) τα οποία δεν παρουσιάζουν πληγές του µαστού που είναι δυνατό να αλλοιώσουν το

γάλα, και

(δ) στα οποία δεν έχουν χορηγηθεί µη επιτρεπόµενες ουσίες ή προϊόντα και δεν έχουν

υποβληθεί σε παράνοµη αγωγή κατά την έννοια της οδηγίας 96/23/ΕΚ, και

(ε) για τα οποία σε περίπτωση που τους έχουν χορηγηθεί επιτρεπόµενες ουσίες ή προϊόντα,

έχουν τηρηθεί οι οριζόµενες προθεσµίες αναµονής γι� αυτές τις ουσίες ή προϊόντα.



5420/2/03 REV 2 GA/dg,thm,ra 73
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ DG B    EL

2. (α) Ιδιαιτέρως, όσον αφορά τη βρουκέλλωση, το νωπό γάλα πρέπει να προέρχεται από:

(i) αγελάδες ή βουβαλοειδή που ανήκουν σε αγέλη η οποία, κατά την έννοια της

οδηγίας 64/432/ΕΟΚ1, είναι απαλλαγµένη ή επίσηµα απαλλαγµένη από

βρουκέλλωση,

(ii) αιγοπρόβατα που ανήκουν σε εκµετάλλευση επίσηµα απαλλαγµένη ή

απαλλαγµένη από βρουκέλλωση, κατά την έννοια της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ2, ή

(iii) θηλυκά ζώα άλλων ειδών που ανήκουν, όσον αφορά τα είδη που είναι ευπαθή στη

βρουκέλλωση, σε αγέλες που ελέγχονται τακτικά για τη νόσο αυτή βάσει σχεδίου

ελέγχου που έχει εγκριθεί από την αρµόδια αρχή.

(β) Όσον αφορά τη φυµατίωση, το νωπό γάλα πρέπει να προέρχεται από:

(i) αγελάδες ή βουβαλοειδή που ανήκουν σε αγέλη η οποία, κατά την έννοια της

οδηγίας 64/432/ΕΟΚ, είναι επίσηµα απαλλαγµένη από φυµατίωση, ή

(ii) θηλυκά ζώα άλλων ειδών τα οποία ανήκουν, όσον αφορά τα είδη που είναι ευπαθή

στη φυµατίωση, σε αγέλες που ελέγχονται τακτικά για τη νόσο αυτή βάσει

σχεδίου ελέγχου που έχει εγκριθεί από την αρµόδια αρχή.

                                                     
1 Οδηγία 64/432/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1964, περί προβληµάτων

υγειονοµικού ελέγχου στον τοµέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών
(ΕΕ 121, 29.7.1964, σ. 1977). Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1226/2002 (ΕΕ L 179, 9.7.2002, σ. 13).

2 Οδηγία 91/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 1991, σχετικά µε το καθεστώς
υγειονοµικού ελέγχου που διέπει το ενδοκοινοτικό εµπόριο αιγοπροβάτων (ΕΕ L 46,
19.2.1991, σ. 19). Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2002/261/ΕΚ
της Επιτροπής (ΕΕ L 91, 6.4.2002, σ. 31).
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(γ) Εάν συνυπάρχουν αίγες και αγελάδες, οι αίγες πρέπει να επιθεωρούνται και να

υποβάλλονται σε δοκιµασίες για την ανίχνευση φυµατίωσης.

3. Ωστόσο, το νωπό γάλα από ζώα που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 2 µπορεί να

χρησιµοποιείται µε την άδεια της αρµόδιας αρχής:

(α) στην περίπτωση αγελάδων ή βουβαλοειδών που δεν παρουσιάζουν θετική αντίδραση

στις δοκιµασίες για την ανίχνευση φυµατίωσης ή βρουκέλλωσης ούτε οποιοδήποτε

σύµπτωµα των νόσων αυτών, αφού υποστεί θερµική επεξεργασία κατά τρόπο που να

παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιµασία φωσφατάσης·

(β) στην περίπτωση αιγοπροβάτων που δεν παρουσιάζουν θετική αντίδραση στις

δοκιµασίες για την ανίχνευση βρουκέλλωσης, ή που έχουν εµβολιαστεί κατά της

βρουκέλλωσης στο πλαίσιο εγκεκριµένου προγράµµατος εξάλειψης, και τα οποία δεν

εµφανίζουν κανένα σύµπτωµα αυτής της νόσου, είτε:

(i) για την παρασκευή τυριού µε περίοδο ωρίµανσης τουλάχιστον δύο µηνών, ή

(ii) αφού υποστεί θερµική επεξεργασία, κατά τρόπο ώστε να παρουσιάζει αρνητική

αντίδραση στη δοκιµασία φωσφατάσης, και

(γ) στην περίπτωση θηλυκών ζώων άλλων ειδών τα οποία δεν παρουσιάζουν θετική

αντίδραση στις δοκιµασίες για την ανίχνευση φυµατίωσης ή βρουκέλλωσης ούτε

οποιοδήποτε σύµπτωµα αυτών των νόσων αλλά ανήκουν σε αγέλη στην οποία έχουν

ανιχνευθεί κρούσµατα βρουκέλλωσης ή φυµατίωσης µε τη διενέργεια των ελέγχων που

αναφέρονται στο σηµείο 2, στοιχείο (α), υπό (iii) ή 2, στοιχείο (β), υπό (ii), εφόσον

υποστεί επεξεργασία ώστε να είναι απόλυτα ασφαλές.
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4. Το νωπό γάλα που προέρχεται από οιοδήποτε ζώο το οποίο δεν πληροί τις απαιτήσεις των

σηµείων 1 έως 3 � ιδίως από οιοδήποτε ζώο το οποίο παρουσιάζει θετική αντίδραση στις

προληπτικές δοκιµασίες για τη φυµατίωση ή τη βρουκέλλωση, όπως ορίζονται στην οδηγία

64/432/ΕΟΚ και την οδηγία 91/68/ΕΟΚ � δεν πρέπει να χρησιµοποιείται για ανθρώπινη

κατανάλωση.

5. Η αποµόνωση ζώων τα οποία είναι µολυσµένα, ή για τα οποία υπάρχει υπόνοια ότι είναι

µολυσµένα, από κάποια από τις νόσους που αναφέρονται στα σηµεία 1 ή 2, πρέπει να είναι

αποτελεσµατική, προκειµένου να αποτρέπεται οποιαδήποτε δυσµενής επίπτωση στο γάλα των

άλλων ζώων.

ΙΙ. ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Α. Απαιτήσεις όσον αφορά τους χώρους και τον εξοπλισµό :

1. Ο εξοπλισµός άµελξης και οι χώροι όπου πραγµατοποιούνται η αποθήκευση, ο χειρισµός ή η

ψύξη του γάλακτος πρέπει να βρίσκονται σε τέτοιο σηµείο και να είναι κατασκευασµένοι µε

τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος µόλυνσης του γάλακτος.

2. Οι χώροι αποθήκευσης του γάλακτος πρέπει να προστατεύονται από τα επιβλαβή ζώα, να

διαχωρίζονται κατάλληλα από τους χώρους όπου στεγάζονται τα ζώα και, οσάκις απαιτείται,

για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που ορίζονται στο Μέρος Β, να διαθέτουν κατάλληλο

ψυκτικό εξοπλισµό.

3. Οι επιφάνειες του εξοπλισµού που προορίζονται να έλθουν σε επαφή µε το γάλα (εργαλεία,

δοχεία, βυτία κλπ. για την άµελξη, τη συλλογή ή τη µεταφορά του γάλακτος) πρέπει να

καθαρίζονται και, εφόσον απαιτείται, να απολυµαίνονται εύκολα και να διατηρούνται σε

καλή κατάσταση. Προς τούτο, απαιτείται η χρήση λείων, µη τοξικών υλικών που πλένονται.
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4. Μετά τη χρήση, οι επιφάνειες αυτές πρέπει να καθαρίζονται και, ενδεχοµένως, να

απολυµαίνονται. Μετά από κάθε διαδροµή, ή µετά από κάθε σειρά διαδροµών εάν το χρονικό

διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ της εκφόρτωσης και της επόµενης φόρτωσης είναι πολύ

µικρό, αλλά οπωσδήποτε τουλάχιστον µία φορά την ηµέρα τα δοχεία και τα βυτία που

χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά νωπού γάλακτος πρέπει να καθαρίζονται και να

απολυµαίνονται καταλλήλως πριν επαναχρησιµοποιηθούν.

Β. Υγιεινή κατά την άµελξη, τη συλλογή και τη µεταφορά

1. Η άµελξη πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τους κανόνες της υγιεινής και ιδίως να

εξασφαλίζεται:

(α) ότι, πριν αρχίσει η άµελξη, οι θηλές, οι µαστοί και τα γειτονικά µέρη του σώµατος του

ζώου είναι καθαρά,

(β) ότι το γάλα κάθε ζώου ελέγχεται για την ανίχνευση οργανοληπτικών ή φυσικοχηµικών

ανωµαλιών από τον αρµέγοντα ή µε µέθοδο που παράγει τα ίδια αποτελέσµατα, και ότι

το γάλα, το οποίο παρουσιάζει τέτοιες ανωµαλίες, δεν χρησιµοποιείται για ανθρώπινη

κατανάλωση,

(γ) ότι το γάλα ζώων που εµφανίζουν κλινικά συµπτώµατα ασθένειας των µαστών δεν

χρησιµοποιείται για ανθρώπινη κατανάλωση παρά µόνον κατόπιν κτηνιατρικής

εντολής,

(δ) ότι εντοπίζονται τα ζώα τα οποία υποβάλλονται σε φαρµακευτική αγωγή ενδέχεται να

µεταφέρει στο γάλα υπολείµµατα, και ότι το γάλα που λαµβάνεται από τα ζώα αυτά

πριν από τη λήξη της οριζόµενης προθεσµίας αναµονής δεν χρησιµοποιείται για

ανθρώπινη κατανάλωση, και
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(ε) ότι διαλύµατα ή ψεκάσµατα θηλών χρησιµοποιούνται µόνον εάν έχουν εγκριθεί από

την αρµόδια αρχή και εφόσον η χρήση τους δεν προκαλεί µη αποδεκτά επίπεδα

υπολειµµάτων στο γάλα.

2. Αµέσως µετά την άµελξη, το γάλα πρέπει να διατηρείται σε καθαρό χώρο, διαρρυθµισµένο

και εξοπλισµένο έτσι, ώστε να αποφεύγεται η µόλυνσή του. Πρέπει να ψύχεται αµέσως σε

θερµοκρασία 8°C το ανώτατο σε περίπτωση καθηµερινής συλλογής, ή 6°C το ανώτατο εάν η

συλλογή δεν γίνεται καθηµερινά.

3. Κατά τη µεταφορά, πρέπει να διατηρείται η ψυκτική αλυσίδα και, κατά την άφιξη στην

εγκατάσταση προορισµού, η θερµοκρασία του γάλακτος δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 10°C.

4. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων δεν χρειάζεται να τηρούν τις απαιτήσεις θερµοκρασίας

που αναφέρονται στα σηµεία 2 και 3, εφόσον το γάλα πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο

Τµήµα ΙΙΙ και εφόσον:

(α)  το γάλα υποβάλλεται σε επεξεργασία εντός 2 ωρών από την άµελξη, ή

(β) απαιτείται υψηλότερη θερµοκρασία για τεχνολογικούς λόγους που αφορούν τη

βιοµηχανική παραγωγή ορισµένων γαλακτοκοµικών προϊόντων, και η αρµόδια αρχή το

επιτρέπει.

Γ. Υγιεινή του προσωπικού

1. Τα άτοµα που ασχολούνται µε την άµελξη ή/και τον χειρισµό νωπού γάλακτος πρέπει να

φορούν καθαρά και κατάλληλα ρούχα.
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2. Τα άτοµα που ασχολούνται µε την άµελξη πρέπει να διατηρούν ένα κατάλληλο επίπεδο

ατοµικής υγιεινής. Κοντά στο χώρο άµελξης, πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες

εγκαταστάσεις, ώστε τα άτοµα που πραγµατοποιούν την άµελξη και τον χειρισµό του νωπού

γάλακτος να µπορούν να πλένουν τα χέρια τους και τους βραχίονές τους.

ΙΙΙ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΩΠΟ ΓΑΛΑ

1. Τα ακόλουθα κριτήρια για το νωπό γάλα εφαρµόζονται εν αναµονή του καθορισµού

προδιαγραφών στο πλαίσιο ειδικότερης νοµοθεσίας σχετικά µε την ποιότητα του γάλακτος

και των γαλακτοκοµικών προϊόντων.

2. Πρέπει να εξετάζεται αντιπροσωπευτικός αριθµός δειγµάτων νωπού γάλακτος που

λαµβάνονται µε τυχαία δειγµατοληψία από γάλα το οποίο συλλέγεται από εγκαταστάσεις

γαλακτοπαραγωγής, προκειµένου να ελέγχεται η τήρηση των σηµείων 3 και 4.

Οι έλεγχοι µπορούν να γίνονται από ή για λογαριασµό:

(α) του υπευθύνου της επιχείρησης τροφίµων, η οποία παράγει το γάλα,

(β) του υπευθύνου της επιχείρησης τροφίµων, η οποία συλλέγει ή µεταποιεί το γάλα,

(γ) µιας οµάδας υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίµων, ή

(δ) στο πλαίσιο εθνικού ή περιφερειακού προγράµµατος ελέγχου.
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3. (α) Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων πρέπει να κινούν διαδικασίες, ώστε το νωπό γάλα

να ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια:

(i) για το νωπό γάλα αγελάδας:

Περιεκτικότητα σε µικρόβια
στους 30οC (ανά ml)

Περιεκτικότητα σε σωµατικά
κύτταρα (ανά ml)

≤100 000 (*)

≤400 000 (**)

(ii) για το νωπό γάλα άλλων ειδών:

Περιεκτικότητα σε µικρόβια
στους 30οC (ανά ml)

≤1 500 000 (*)

(β) Ωστόσο, εάν το νωπό γάλα από άλλα είδη εκτός των αγελάδων προορίζεται για την

παρασκευή προϊόντων, τα οποία παρασκευάζονται από νωπό γάλα µε διαδικασία η

οποία δεν απαιτεί θερµική επεξεργασία, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων πρέπει να

λαµβάνουν µέτρα, ώστε να διασφαλίζουν ότι το χρησιµοποιούµενο νωπό γάλα

ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια:

Περιεκτικότητα σε µικρόβια
στους 30οC (ανά ml)

≤500 000 (*)

(*) Κυλιόµενος διµηνιαίος γεωµετρικός µέσος όρος, µε τουλάχιστον δύο δείγµατα

µηνιαίως.
(**) Κυλιόµενος τριµηνιαίος γεωµετρικός µέσος όρος, µε τουλάχιστον µία

δειγµατοληψία µηνιαίως, εκτός εάν η αρµόδια αρχή καθορίσει άλλη µεθοδολογία

για να λαµβάνονται υπόψη οι εποχικές διακυµάνσεις των επιπέδων παραγωγής.
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4. Με την επιφύλαξη της οδηγίας 96/23/ΕΚ, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων κινούν

διαδικασίες, ώστε να διασφαλίζουν ότι το νωπό γάλα δεν διατίθεται στην αγορά, εφόσον:

(α) περιέχει κατάλοιπα αντιβιοτικών σε ποσότητα η οποία, όσον αφορά οποιαδήποτε από

τις ουσίες που απαριθµούνται στα Παραρτήµατα Ι και ΙΙΙ του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.

2377/901, υπερβαίνει τα επιτρεπόµενα δυνάµει του εν λόγω κανονισµού επίπεδα, ή

(β) το σύνολο των διαφόρων καταλοίπων αντιβιοτικών ουσιών υπερβαίνει κάποια µέγιστη

επιτρεπόµενη τιµή.

5. Όταν το νωπό γάλα δεν πληροί το σηµείο 3 ή 4, ο υπεύθυνος επιχείρησης τροφίµων

ενηµερώνει την αρµόδια αρχή και λαµβάνει µέτρα για την επανόρθωση της κατάστασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ι. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

1. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων εξασφαλίζουν ότι, κατά την παραλαβή σε εγκατάσταση

µεταποίησης, το γάλα ψύχεται γρήγορα σε θερµοκρασία 6 °C το ανώτατο και διατηρείται στη

θερµοκρασία αυτή µέχρι τη µεταποίησή του.

2. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων δύνανται να διατηρούν το γάλα σε υψηλότερη

θερµοκρασία, εφόσον:

(α) η µεταποίηση αρχίζει αµέσως µετά την άµελξη, ή εντός 4 ωρών από την παραλαβή

στην εγκατάσταση µεταποίησης, ή

                                                     
1 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, για τη θέσπιση

κοινοτικής διαδικασίας για τον καθορισµό ανώτατων ορίων καταλοίπων κτηνιατρικών
φαρµάκων στα τρόφιµα ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 224, 18.8.1990, σ. 1). Κανονισµός ο
οποίος τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 665/2003 της Επιτροπής (ΕΕ
L 96 της 12.4.2003, σ. 7).
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(β) η αρµόδια αρχή επιτρέπει υψηλότερη θερµοκρασία για τεχνολογικούς λόγους σχετικούς

µε την παρασκευή ορισµένων γαλακτοκοµικών προϊόντων.

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1. Όταν νωπό γάλα ή γαλακτοκοµικά προϊόντα υφίστανται θερµική επεξεργασία, οι υπεύθυνοι

επιχειρήσεων τροφίµων διασφαλίζουν ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του κανονισµού (ΕΚ)

αριθ. �/2003 *, Παράρτηµα ΙΙ, Κεφάλαιο ΧΙ.

2. Όταν εξετάζουν, εάν θα υποβάλουν το νωπό γάλα σε θερµική επεξεργασία, οι υπεύθυνοι

επιχειρήσεων τροφίµων πρέπει :

(α) να λαµβάνουν υπόψη τις διαδικασίες που καταρτίζονται σύµφωνα µε τις αρχές HACCP,

δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. �/2003 *, και

(β) να τηρούν τις τυχόν απαιτήσεις που επιβάλλει εν προκειµένω η αρµόδια αρχή, όταν

εγκρίνει εγκαταστάσεις ή όταν διενεργεί ελέγχους σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ)

αριθ. �/2003 **.

                                                     
* Η Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων θα θέσει τον αριθµό του κανονισµού για την υγιεινή των

τροφίµων.
** Η Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων θα θέσει τον αριθµό του κανονισµού για την οργάνωση

των επίσηµων ελέγχων.
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ΙΙΙ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΝΩΠΟ ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΩΝ

1. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων που παρασκευάζουν γαλακτοκοµικά προϊόντα κινούν

διαδικασίες, ώστε να εξασφαλίζουν ότι, αµέσως πριν τη µεταποίηση:

(α) το νωπό γάλα αγελάδων που χρησιµοποιείται για την παρασκευή γαλακτοκοµικών

προϊόντων έχει περιεκτικότητα σε µικρόβια σε θερµοκρασία 30ο C µικρότερη

από 300 000 ανά ml, και

(β) το µεταποιηµένο γάλα αγελάδων που χρησιµοποιείται για την παρασκευή

γαλακτοκοµικών προϊόντων έχει περιεκτικότητα σε µικρόβια σε θερµοκρασία 30ο C

µικρότερη από 100 000 ανά ml.

2. Όταν το γάλα δεν πληροί τα κριτήρια της παραγράφου 1, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων

τροφίµων ενηµερώνουν την αρµόδια αρχή και λαµβάνουν µέτρα για τη διόρθωση της

κατάστασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III: ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Η σφράγιση της συσκευασίας που προορίζεται για τον τελικό καταναλωτή πρέπει να γίνεται

αµέσως µετά την πλήρωση στην εγκατάσταση όπου πραγµατοποιείται η τελευταία θερµική

επεξεργασία των υγρών γαλακτοκοµικών προϊόντων, µε τη βοήθεια συστήµατος σφράγισης που

εµποδίζει τη µόλυνση. Το σύστηµα σφράγισης πρέπει να είναι σχεδιασµένο κατά τρόπον ώστε,

µετά το άνοιγµα, να είναι εµφανές και εύκολα ελεγχόµενο το ότι το δοχείο έχει ανοιχθεί.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

1. Επιπλέον των απαιτήσεων της οδηγίας 2000/13/ΕΚ, πλην των περιπτώσεων που

προβλέπονται στο άρθρο 13, σηµεία 4 και 5 της εν λόγω οδηγίας, η επισήµανση πρέπει να

αναγράφει ευκρινώς:

(α) για το νωπό γάλα που προορίζεται για άµεση ανθρώπινη κατανάλωση, τις λέξεις «νωπό

γάλα»,

(β) για τα προϊόντα που παρασκευάζονται από νωπό γάλα, µε διαδικασία παρασκευής που

δεν περιλαµβάνει θερµική επεξεργασία ή οιαδήποτε φυσικοχηµική επεξεργασία, τις

λέξεις «από νωπό γάλα».

2. Οι απαιτήσεις του σηµείου 1 εφαρµόζονται στα προϊόντα που προορίζονται για το λιανικό

εµπόριο. Ο όρος «επισήµανση» περιλαµβάνει οιαδήποτε συσκευασία, έγγραφο, σηµείωση,

ετικέτα, δακτύλιο ή ταινία που συνοδεύει τα προϊόντα αυτά ή που αναφέρεται σε αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κατά παρέκκλιση από τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος ΙΙ, Τµήµα Ι:

1. αντί να αναγράφει τον αριθµό έγκρισης της εγκατάστασης, το σήµα αναγνώρισης µπορεί να

αναφέρει το σηµείο της πρώτης ή της δεύτερης συσκευασίας στο οποίο αναγράφεται ο

αριθµός έγκρισης της εγκατάστασης,

2. στην περίπτωση των επαναχρησιµοποιήσιµων φιαλών, το σήµα αναγνώρισης µπορεί να

αναγράφει µόνον τα αρχικά της χώρας αποστολής και τον αριθµό έγκρισης της

εγκατάστασης.
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ΤΜΗΜΑ Χ: ΑΥΓΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΓΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΑΥΓΑ

1. Στις κτιριακές εγκαταστάσεις του παραγωγού και µέχρι την πώλησή τους στον καταναλωτή,

τα αυγά πρέπει να παραµένουν καθαρά, στεγνά, απαλλαγµένα από εξωτερικές οσµές, να

προστατεύονται αποτελεσµατικά από τους κραδασµούς και να µην είναι εκτεθειµένα

απευθείας στο φως του ήλιου.

2. Τα αυγά πρέπει να αποθηκεύονται και να µεταφέρονται σε θερµοκρασία, κατά προτίµηση

σταθερή, που εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή διατήρηση των ιδιοτήτων τους από πλευράς

υγιεινής.

3. Τα αυγά πρέπει να παραδίδονται στον καταναλωτή εντός 21 ηµερών το πολύ από την

ωοτοκία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΓΩΝ

Ι. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων διασφαλίζουν, ότι οι εγκαταστάσεις παρασκευής προϊόντων

αυγών είναι κατασκευασµένες, διαρρυθµισµένες και εξοπλισµένες κατά τρόπο, ώστε να

εξασφαλίζεται ο διαχωρισµός των ακόλουθων εργασιών:

1) πλύσιµο, στέγνωµα και απολύµανση των ακάθαρτων αυγών, όπου διεξάγονται,

2) σπάσιµο των αυγών, συλλογή του περιεχοµένου τους και αφαίρεση κελύφους και µεµβράνης,

και

3) άλλες εργασίες, εκτός από αυτές που αναφέρονται στα σηµεία 1 και 2.
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ΙΙ. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΥΓΩΝ

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων διασφαλίζουν ότι οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται στην

παρασκευή προϊόντων αυγών πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

1. Το κέλυφος των αυγών που χρησιµοποιούνται στην παρασκευή προϊόντων αυγών πρέπει να

είναι πλήρως ανεπτυγµένο και να µην παρουσιάζει ρωγµές. Εντούτοις, τα ραγισµένα αυγά

µπορούν να χρησιµοποιούνται στην παρασκευή προϊόντων αυγών, εάν η εγκατάσταση

παραγωγής ή το κέντρο συσκευασίας τα παραδίδει απευθείας σε εγκατάσταση µεταποίησης,

όπου πρέπει να σπάζονται, το συντοµότερο δυνατό.

2. Αυγά σε υγρή κατάσταση που παράγονται σε εγκατάσταση εγκεκριµένη για το σκοπό αυτό

µπορούν να χρησιµοποιούνται ως πρώτη ύλη. Τα αυγά σε υγρή κατάσταση πρέπει να

παράγονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των σηµείων 1, 2, 3, 4 και 7 του Μέρους ΙΙΙ.

ΙΙΙ. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΥΓΩΝ

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων διασφαλίζουν ότι όλες οι εργασίες διεξάγονται κατά τρόπο,

ώστε να αποφεύγεται η µόλυνση κατά την παραγωγή, το χειρισµό και την αποθήκευση προϊόντων

αυγών, διασφαλίζοντας ιδίως τη συµµόρφωση µε τις ακόλουθες απαιτήσεις:

1. Τα αυγά πρέπει να σπάζονται µόνον όταν είναι καθαρά και στεγνά.
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2. Τα αυγά πρέπει να σπάζονται κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος µόλυνσης,

ιδίως διασφαλίζοντας κατάλληλο διαχωρισµό από άλλες εργασίες. Τα ραγισµένα αυγά πρέπει

να µεταποιούνται το συντοµότερο δυνατό.

3. Ο χειρισµός και η µεταποίηση αυγών άλλων, πλην των αυγών ορνίθων, γάλων και

φραγκόκοτας, πρέπει να γίνεται χωριστά. Όλος ο εξοπλισµός πρέπει να καθαρίζεται και να

απολυµαίνεται, πριν ξαναρχίσουν οι εργασίες µεταποίησης των αυγών ορνίθων, γάλων και

φραγκόκοτας.

4. Απαγορεύεται η φυγοκέντρηση ή η σύνθλιψη των αυγών για τη λήψη του περιεχοµένου τους,

καθώς και η φυγοκέντρηση των άδειων κελυφών για τη λήψη υπολοίπων από ασπράδια

αυγού για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

5. Μετά το σπάσιµο, κάθε µέρος του προϊόντος αυγού πρέπει να υποβάλλεται σε µεταποίηση το

ταχύτερο δυνατό για την εξάλειψη των µικροβιολογικών κινδύνων ή τη µείωσή τους σε

αποδεκτά επίπεδα. Μια παρτίδα που έχει υποστεί ανεπαρκή µεταποίηση µπορεί να

υποβάλλεται αµέσως και πάλι σε µεταποίηση στην ίδια εγκατάσταση, υπό τον όρο ότι η νέα

αυτή µεταποίηση θα την καταστήσει κατάλληλη για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Όταν

διαπιστώνεται ότι µια παρτίδα είναι ακατάλληλη για κατανάλωση από τον άνθρωπο, πρέπει

να µετουσιώνεται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν προορίζεται για κατανάλωση για τον

άνθρωπο.

6. ∆εν απαιτείται µεταποίηση για το ασπράδι αυγών που προορίζεται για την παρασκευή

αλβουµίνης (λευκωµατίνης) σε σκόνη ή σε κρυσταλλική µορφή και πρόκειται να υποβληθεί

σε µεταγενέστερη θερµική επεξεργασία.
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7. Εάν η µεταποίηση δεν πραγµατοποιείται αµέσως µετά το σπάσιµο, το αυγό σε υγρή

κατάσταση πρέπει να αποθηκεύεται είτε σε κατάψυξη είτε σε θερµοκρασία που δεν

υπερβαίνει τους 4°C· η περίοδος αποθήκευσης πριν από την επεξεργασία στους 4°C δεν

πρέπει να υπερβαίνει τις 48 ώρες. Εντούτοις, οι απαιτήσεις αυτές δεν ισχύουν για τα προϊόντα

που υποβάλλονται σε αφαίρεση σακχάρων, εφόσον η διαδικασία αφαίρεσης σακχάρων

πραγµατοποιείται το συντοµότερο δυνατό.

8. Τα προϊόντα που δεν έχουν σταθεροποιηθεί ώστε να διατηρούνται σε θερµοκρασία δωµατίου,

πρέπει να ψύχονται στους 4°C το ανώτατο· τα προϊόντα που προορίζονται για κατάψυξη

πρέπει να καταψύχονται αµέσως µετά τη µεταποίηση.

ΙV. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Η περιεκτικότητα σε 3-υδροξυ-βουτυρικό οξύ δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 mg/kg ξηράς

ουσίας του µη µεταποιηµένου προϊόντος αυγού.

2. Η περιεκτικότητα της πρώτης ύλης που χρησιµοποιείται για την παρασκευή προϊόντων αυγών

σε γαλακτικό οξύ δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 g/kg ξηράς ουσίας. Εντούτοις, για τα

προϊόντα που έχουν υποστεί ζύµωση, η τιµή αυτή πρέπει να είναι η τιµή που καταγράφεται

πριν από τη διαδικασία ζύµωσης.

3. Η ποσότητα των υπολειµµάτων κελυφών, µεµβρανών αυγών και άλλων σωµατιδίων στο

µεταποιηµένο προϊόν αυγών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 mg/kg προϊόντος αυγού.

V. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

1. Εκτός από τις γενικές απαιτήσεις για την αναγνωριστική σήµανση που καθορίζονται στο

Παράρτηµα ΙΙ, Τµήµα Ι, οι παρτίδες προϊόντων αυγών που δεν προορίζονται για λιανική

πώληση αλλά για να χρησιµοποιηθούν ως συστατικό στην παρασκευή άλλου προϊόντος,

πρέπει να φέρουν ετικέτα που αναγράφει τη θερµοκρασία στην οποία πρέπει να διατηρούνται

τα προϊόντα αυγών και την περίοδο διατήρησής τους.
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2. Όσον αφορά τα αυγά σε υγρή κατάσταση, η ετικέτα που αναφέρεται στο σηµείο 1 πρέπει

επίσης να φέρει την ένδειξη: «µη παστεριωµένα προϊόντα αυγών - η επεξεργασία να γίνει

στον τόπο προορισµού» και να αναφέρει την ηµεροµηνία και ώρα του σπασίµατος.

ΤΜΗΜΑ ΧΙ: ΒΑΤΡΑΧΟΠΟ∆ΑΡΑ ΚΑΙ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων που παρασκευάζουν βατραχοπόδαρα και σαλιγκάρια που

προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση πρέπει να συµµορφώνονται µε τις εξής απαιτήσεις:

1. Οι βάτραχοι και τα σαλιγκάρια πρέπει να θανατώνονται σε εγκατάσταση που έχει

κατασκευασθεί, διαρρυθµισθεί και εξοπλισθεί για τον σκοπό αυτό.

2. Οι εγκαταστάσεις στις οποίες παρασκευάζονται βατραχοπόδαρα πρέπει να διαθέτουν ειδική

αίθουσα για την αποθήκευση και το πλύσιµο των ζώντων βατράχων και για τη θανάτωση και

την αφαίµαξή τους. Η αίθουσα αυτή πρέπει να είναι φυσικά διαχωρισµένη από την αίθουσα

παρασκευής.

3. Οι βάτραχοι και τα σαλιγκάρια που αποθνήσκουν χωρίς να θανατωθούν στην εγκατάσταση

απαγορεύεται να χρησιµοποιούνται για ανθρώπινη κατανάλωση.

4. Οι βάτραχοι και τα σαλιγκάρια πρέπει να υποβάλλονται σε οργανοληπτική εξέταση µε

δειγµατοληψία. Εάν η εξέταση αυτή δείξει ότι ενδέχεται να περικλείουν κάποιον κίνδυνο, δεν

πρέπει να χρησιµοποιούνται για ανθρώπινη κατανάλωση.
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5. Αµέσως µετά την παρασκευή τους, τα βατραχοπόδαρα πρέπει να πλένονται καλά µε άφθονο

τρεχούµενο πόσιµο νερό και να ψύχονται αµέσως σε θερµοκρασία παραπλήσια προς το

σηµείο τήξης του πάγου, να καταψύχονται ή να µεταποιούνται.

6. Μετά τη θανάτωση το ήπαρ - πάγκρεας των σαλιγκαριών πρέπει, αν ενδέχεται να περικλείει

κάποιον κίνδυνο, να αφαιρείται και να µην χρησιµοποιείται για ανθρώπινη κατανάλωση.

ΤΜΗΜΑ ΧΙΙ: ΤΕΤΗΓΜΕΝΟ ΖΩΙΚΟ ΛΙΠΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΖΩΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Ή ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων εξασφαλίζουν ότι οι εγκαταστάσεις συλλογής ή µεταποίησης

πρώτων υλών για την παραγωγή τετηγµένου ζωικού λίπους και καταλοίπων ζωικού λίπους

συµµορφώνονται µε τις ακόλουθες απαιτήσεις :

1. Τα κέντρα συλλογής πρώτων υλών και περαιτέρω µεταφοράς τους προς τις εγκαταστάσεις

µεταποίησης πρέπει να διαθέτουν εγκαταστάσεις για την αποθήκευση των πρώτων υλών σε

θερµοκρασία 7οC το ανώτατο.

2. Κάθε εγκατάσταση µεταποίησης πρέπει να διαθέτει:

(α) εγκαταστάσεις ψύξης,
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(β) αίθουσα αποστολής, εκτός εάν η εγκατάσταση αποστέλλει τετηγµένο ζωικό λίπος µόνο

µε βυτιοφόρα, και

(γ) εάν χρειάζεται, κατάλληλο εξοπλισµό για την παρασκευή προϊόντων που αποτελούνται

από τετηγµένο ζωικό λίπος αναµεµειγµένο µε άλλα τρόφιµα ή/και καρυκεύµατα.

3. Ωστόσο, οι απαιτούµενες, βάσει των σηµείων 1 και 2, στοιχείο (α), εγκαταστάσεις ψύξης δεν

είναι απαραίτητες, εάν οι διακανονισµοί για την προµήθεια πρώτων υλών εξασφαλίζουν ότι

οι εν λόγω πρώτες ύλες δεν αποθηκεύονται ούτε µεταφέρονται χωρίς ψύξη εκτός από τις

περιπτώσεις που προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙΙ, σηµείο 1, στοιχείο (δ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΕΤΗΓΜΕΝΟΥ ΖΩΙΚΟΥ

ΛΙΠΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΖΩΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων που παρασκευάζουν τετηγµένα ζωικά λίπη και κατάλοιπα

ζωικού λίπους συµµορφώνονται µε τις ακόλουθες απαιτήσεις:

1. Οι πρώτες ύλες πρέπει:

(α) να προέρχονται από ζώα, τα οποία έχουν σφαγεί σε σφαγείο και των οποίων τα σφάγια

έχουν κριθεί κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση κατόπιν επιθεώρησης πριν και

µετά τη σφαγή,

(β) να αποτελούνται από λιπώδεις ιστούς ή οστά απαλλαγµένα κατά το δυνατόν από αίµα

και ακαθαρσίες,
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(γ) να προέρχονται από εγκαταστάσεις που έχουν καταχωρηθεί ή εγκριθεί δυνάµει του

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. .../2003 * ή του παρόντος κανονισµού, και

(δ) να µεταφέρονται και να αποθηκεύονται µέχρι την τήξη τους υπό καλές συνθήκες

υγιεινής και σε εσωτερική θερµοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 7οC. Ωστόσο, οι

πρώτες ύλες µπορούν να αποθηκεύονται και να µεταφέρονται χωρίς ψύξη, υπό τον όρο

ότι υποβάλλονται σε τήξη εντός 12 ωρών µετά την ηµέρα λήψης.

2. Κατά την τήξη απαγορεύεται η χρήση διαλυτών.

3. Όταν το λίπος που προορίζεται για εξευγενισµό πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στο

σηµείο 4, το τετηγµένο ζωικό λίπος που παρασκευάζεται σύµφωνα µε τα σηµεία 1 και 2

µπορεί να υποβάλλεται σε εξευγενισµό στην ίδια ή σε άλλη εγκατάσταση, µε στόχο να

βελτιωθούν τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά του.

                                                     
* Η Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων θα θέσει τον αριθµό του κανονισµού για την υγιεινή των

τροφίµων.
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4. Το τετηγµένο ζωικό λίπος, ανάλογα µε τον τύπο του, πρέπει να πληροί τα εξής πρότυπα:

Μηρυκαστικά Χοιροειδή Λοιπά ζωικά λίπη

Βρώσιµο ζωικό

λίπος

Ζωικό

λίπος προς

Βρώσιµο λίπος Λαρδί και

λοιπά λίπη

προς

εξευγενισµό

Βρώσιµα Προς

εξευγενισµό

Λίπος

πρώτης

έκθλιψης
(1)

∆ιάφορα Λαρδί (2) ∆ιάφορα

Ελεύθερα λιπαρά οξέα

(m/m% ελαϊκό οξύ)

ανώτατο όριο

0.75 1.25 3.0 0.75 1.25 2.0 1.25 3.0

Υπεροξείδιο Ανώτατο

όριο

4 meq/kg 4 meq/kg 6 meq/kg 4 meq/kg 4 meq/kg 6 meq/kg 4 meq/kg 10 meq/kg

Σύνολο αδιάλυτων

ακαθαρσιών

Ανώτατο όριο 0,15% Ανώτατο όριο 0,5%

Οσµή, γεύση, χρώµα Φυσιολογικό

(1) Τετηγµένο ζωικό λίπος που παράγεται µε τήξη σε χαµηλή θερµοκρασία νωπού λίπους της καρδιάς, της σκέπης,

(µείζον επίπλουν) των νεφρών και του µεσεντερίου βοοειδών και λίπος από αίθουσες τεµαχισµού.

(2) Τετηγµένο ζωικό λίπος που παράγεται από τους λιπώδεις ιστούς των χοιροειδών.

5. Τα κατάλοιπα ζωικού λίπους που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση πρέπει να

αποθηκεύονται σύµφωνα µε τις ακόλουθες απαιτήσεις θερµοκρασίας.

(α) Όταν τα ινώδη κατάλοιπα ξυγκών έχουν παραχθεί µε τήξη σε θερµοκρασία 70οC το

ανώτατο, πρέπει να αποθηκεύονται:

(i) σε θερµοκρασία 7οC το ανώτατο για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 24 ώρες, ή

(ii) σε θερµοκρασία το πολύ -18°C.
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(β) Όταν τα ινώδη κατάλοιπα ξυγκών έχουν παραχθεί µε τήξη σε θερµοκρασία υψηλότερη

των 70οC και έχουν ποσοστό υγρασίας τουλάχιστον 10% (m/m), πρέπει να

αποθηκεύονται:

(i) σε θερµοκρασία 7οC το ανώτατο για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 48 ώρες ή σε

οποιαδήποτε σχέση χρόνου/θερµοκρασίας που παρέχει ισοδύναµη εγγύηση, ή

(ii) σε θερµοκρασία το πολύ -18οC.

(γ) Όταν τα ινώδη κατάλοιπα ξυγκών έχουν παραχθεί µε τήξη σε θερµοκρασία υψηλότερη

των 70οC και έχουν ποσοστό υγρασίας κατώτερο του 10% (m/m), δεν υπάρχουν ειδικές

απαιτήσεις.

TMHMA XΙΙΙ: ΣΤΟΜΑΧΙΑ, ΟΥΡΟ∆ΟΧΟΙ ΚΥΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων που επεξεργάζονται στοµάχια, ουροδόχους κύστες και

έντερα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις ακόλουθες απαιτήσεις:

1. Έντερα, ουροδόχοι κύστες και στοµάχια ζώων δύνανται να διατίθενται στην αγορά µόνον

εάν:

(α) προέρχονται από ζώα, τα οποία έχουν σφαγεί σε σφαγείο και των οποίων τα σφάγια

έχουν κριθεί κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση κατόπιν επιθεώρησης πριν και

µετά τη σφαγή,

(β) έχουν αλατισθεί, θερµανθεί ή ξηρανθεί, και

(γ) µετά την επεξεργασία που αναφέρεται στο σηµείο β), ελήφθησαν αποτελεσµατικά

µέτρα για να αποτραπεί η εκ νέου µόλυνση.
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2. Τα στοµάχια, οι ουροδόχοι κύστες και τα έντερα που έχουν υποστεί επεξεργασία και δεν

µπορούν να διατηρηθούν σε θερµοκρασία περιβάλλοντος, πρέπει να αποθηκεύονται σε

συνθήκες απλής ψύξης χρησιµοποιώντας τις εγκαταστάσεις που προορίζονται για αυτόν το

σκοπό έως τη στιγµή της αποστολής τους. Ειδικότερα, τα µη αλατισµένα ή αποξηραµένα

προϊόντα πρέπει να διατηρούνται σε θερµοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 3οC.

ΤΜΗΜΑ ΧΙV: ΖΕΛΑΤΙΝΗ

1. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων που παρασκευάζουν ζελατίνη πρέπει να εξασφαλίζουν

τη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις του παρόντος Τµήµατος.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Τµήµατος, «δέψη» είναι η σκλήρυνση των δορών µε τη

χρήση φυτικών δεψικών παραγόντων, αλάτων χρωµίου ή άλλων ουσιών, όπως άλατα

αλουµινίου, άλατα σιδήρου, πυριτικά άλατα, αλδεΰδες και κινόνες, ή άλλων συνθετικών

σκληρυντικών παραγόντων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

1. Για την παραγωγή ζελατίνης που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί σε τρόφιµα, µπορούν να

χρησιµοποιούνται οι εξής πρώτες ύλες:

(α) οστά,

(β) προβιές και δέρµατα εκτρεφόµενων µηρυκαστικών,

(γ) δέρµατα χοίρων,

(δ) δέρµα πουλερικών,
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(ε) τένοντες και νεύρα,

(στ) προβιές και δέρµατα άγριων θηραµάτων, και

(ζ) δέρµα και οστά ψαριών.

2. Απαγορεύεται η χρήση δερµάτων και προβιών που έχουν υποβληθεί σε διαδικασία δέψης,

ανεξάρτητα µε το αν η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί ή όχι.

3. Οι πρώτες ύλες που απαριθµούνται στο σηµείο 1, στοιχεία (α) έως (ε) πρέπει να προέρχονται

από ζώα, τα οποία έχουν σφαγεί σε σφαγείο και των οποίων τα σφάγια έχουν κριθεί

κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση κατόπιν επιθεώρησης πριν και µετά τη σφαγή ή στην

περίπτωση προβιών και δερµάτων από άγρια θηράµατα, που έχουν κριθεί κατάλληλα για

ανθρώπινη κατανάλωση.

4. Οι πρώτες ύλες πρέπει να προέρχονται από εγκαταστάσεις που έχουν καταχωρηθεί ή εγκριθεί

δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. �/2003 * ή του παρόντος κανονισµού.

5. Τα κέντρα συλλογής και τα βυρσοδεψεία µπορούν επίσης να προµηθεύουν πρώτες ύλες για

την παραγωγή ζελατίνης που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, εάν έχουν λάβει ειδική

άδεια από την αρµόδια αρχή και πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

(α) Πρέπει να έχουν αίθουσες αποθήκευσης µε σκληρή επιφάνεια δαπέδων και λείους

τοίχους που να καθαρίζονται και να απολυµαίνονται εύκολα και, οσάκις ενδείκνυται, να

διαθέτουν ψυκτικές εγκαταστάσεις.

                                                     
* Η Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων θα θέσει τον αριθµό του κανονισµού για την υγιεινή των

τροφίµων.
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(β) Οι αίθουσες αποθήκευσης πρέπει να διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση από

άποψη καθαριότητας και συντήρησης, ώστε να µην αποτελούν πηγή µόλυνσης των

πρώτων υλών.

(γ) Εάν στους χώρους αυτούς αποθηκεύονται ή/και υποβάλλονται σε επεξεργασία πρώτες

ύλες που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος Κεφαλαίου, αυτές πρέπει να

διαχωρίζονται από τις πρώτες ύλες που πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος

Κεφαλαίου καθ� όλη τη διάρκεια της παραλαβής, αποθήκευσης, επεξεργασίας και

αποστολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

1. Κατά τη µεταφορά, την παράδοση σε κέντρο συλλογής ή σε βυρσοδεψείο και την παράδοση

σε εγκατάσταση επεξεργασίας ζελατίνης, αντί του αναγνωριστικού σήµατος που προβλέπεται

στο Παράρτηµα ΙΙ, Τµήµα Ι, οι πρώτες ύλες πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφο που

δηλώνει την εγκατάσταση προέλευσης και περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται

στο Προσάρτηµα του παρόντος Παραρτήµατος.

2. Οι πρώτες ύλες πρέπει να µεταφέρονται και να αποθηκεύονται σε κατάσταση απλής ψύξης ή

κατάψυξης, εκτός εάν υποβάλλονται σε µεταποίηση εντός 24 ωρών από την αναχώρησή τους.

Εντούτοις, τα απολιπασµένα και αποξηραµένα οστά ή οστεΐνη, οι αλατισµένες,

αποξηραµένες και διατηρηµένες σε ασβέστιο προβιές και οι προβιές και τα δέρµατα που

έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία µε αλκάλι ή οξύ δύνανται να µεταφέρονται και να

αποθηκεύονται σε θερµοκρασία περιβάλλοντος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΕΛΑΤΙΝΗΣ

1. Κατά τη διαδικασία παραγωγής ζελατίνης πρέπει να εξασφαλίζεται ότι:

(α) Όλα τα υλικά των οστών µηρυκαστικών, τα οποία προέρχονται από ζώα που έχουν

γεννηθεί, εκτραφεί ή σφαγεί σε χώρες ή περιφέρειες χαρακτηρισµένες ως έχουσες

χαµηλή συχνότητα ΣΕΒ σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία, υποβάλλονται σε

διαδικασία, η οποία εξασφαλίζει ότι έχουν λεπτοθρυµµατισθεί, απολιπανθεί µε θερµό

νερό και υποβληθεί σε επεξεργασία µε αραιωµένο υδροχλωρικό οξύ (µε ελάχιστη

συγκέντρωση 4% και pH<1,5) για διάστηµα τουλάχιστον δύο ηµερών ακολουθούµενη

από αλκαλική επεξεργασία µε κορεσµένο διάλυµα ασβεστίου (pH>12,5) για διάστηµα

τουλάχιστον 20 ηµερών µε αποστείρωση σε 138-140οC επί τέσσερα δευτερόλεπτα ή σε

εγκεκριµένη ισοδύναµη διαδικασία, και

(β) οι λοιπές πρώτες ύλες υποβάλλονται σε επεξεργασία µε οξύ ή αλκάλι και στη συνέχεια

ξεπλένονται µία ή περισσότερες φορές. Στη συνέχεια, πρέπει να ρυθµίζεται το pH. Η

ζελατίνη πρέπει να εκχυλίζεται µε θέρµανση µία ή µε περισσότερες φορές διαδοχικά

και στη συνέχεια να καθαρίζεται µε διήθηση και αποστείρωση.

2. Εάν ο υπεύθυνος επιχείρησης τροφίµων που παρασκευάζει ζελατίνη συµµορφώνεται µε τις

απαιτήσεις που ισχύουν για τη ζελατίνη που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση για όλη

τη ζελατίνη που παράγει, τότε µπορεί να παράγει και να αποθηκεύει ζελατίνη που δεν

προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση στην ίδια εγκατάσταση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η ζελατίνη πληροί τα όρια για τα

κατάλοιπα που καθορίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Κατάλοιπα Ανώτατες

τιµές

As 1 ppm

Pb 5 ppm

Cd 0,5 ppm

Hg 0,15 ppm

Cr 10 ppm

Cu 30 ppm

Zn 50 ppm

SO2 ( Reith Williams) 50 ppm

H2O2 (Ευρωπαϊκή Φαρµακοποιία 1986 (V2O2)) 10 ppm

ΤΜΗΜΑ XV: ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ

1. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων που παρασκευάζουν κολλαγόνο πρέπει να

συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του παρόντος Τµήµατος.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Τµήµατος, «δέψη» είναι η σκλήρυνση των δορών µε τη

χρήση φυτικών δεψικών παραγόντων, αλάτων χρωµίου ή άλλων ουσιών, όπως άλατα

αλουµινίου, άλατα σιδήρου, πυριτικά άλατα, αλδεΰδες και κινόνες, ή άλλων συνθετικών

σκληρυντικών παραγόντων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

1. Για την παραγωγή κολλαγόνου που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί σε τρόφιµα, δύνανται να

χρησιµοποιούνται οι εξής πρώτες ύλες:

(α) προβιές και δέρµατα εκτρεφόµενων µηρυκαστικών,

(β) δέρµα και οστά χοίρων,

(γ) δέρµα και οστά πουλερικών,

(δ) τένοντες,

(ε) προβιές και δέρµατα άγριων θηραµάτων, και

(στ) δέρµα και οστά ψαριών.

2. Απαγορεύεται η χρήση δερµάτων και προβιών που έχουν υποβληθεί σε διαδικασία δέψης,

ανεξάρτητα από το αν η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί ή όχι.

3. Οι πρώτες ύλες που απαριθµούνται στο σηµείο 1, στοιχεία (α) έως (δ) πρέπει να προέρχονται

από ζώα, τα οποία έχουν σφαγεί σε σφαγείο και των οποίων τα σφάγια έχουν κριθεί

κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση κατόπιν επιθεώρησης της προ και µετά τη σφαγή ή,

στην περίπτωση προβιών και δερµάτων από άγρια θηράµατα, αφού αυτά έχουν κριθεί

κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.
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4. Οι πρώτες ύλες πρέπει να προέρχονται από εγκαταστάσεις που έχουν καταχωρηθεί ή εγκριθεί

δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. �/2003 * ή του παρόντος κανονισµού.

5. Τα κέντρα συλλογής και τα βυρσοδεψεία µπορούν επίσης να προµηθεύουν πρώτες ύλες για

την παραγωγή κολλαγόνου που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, εάν έχουν λάβει

ειδική άδεια από την αρµόδια αρχή και πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

(α) Πρέπει να έχουν αίθουσες αποθήκευσης µε σκληρή επιφάνεια δαπέδων και λείους

τοίχους που να καθαρίζονται και να απολυµαίνονται εύκολα και, οσάκις ενδείκνυται, να

διαθέτουν ψυκτικές εγκαταστάσεις.

(β) Οι αίθουσες αποθήκευσης πρέπει να διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση από

άποψη καθαριότητας και συντήρησης, ώστε να µην αποτελούν πηγή µόλυνσης των

πρώτων υλών.

(γ) Εάν στους χώρους αυτούς αποθηκεύονται ή/και υποβάλλονται σε επεξεργασία πρώτες

ύλες που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος Κεφαλαίου, πρέπει να

διαχωρίζονται από τις πρώτες ύλες που πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος

Κεφαλαίου καθ� όλη τη διάρκεια της παραλαβής, αποθήκευσης, επεξεργασίας και

αποστολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

1. Κατά τη µεταφορά, την παράδοση σε κέντρο συλλογής ή σε βυρσοδεψείο και την παράδοση

σε εγκατάσταση επεξεργασίας κολλαγόνου, αντί του αναγνωριστικού σήµατος που

προβλέπεται στο Παράρτηµα ΙΙ, Τµήµα Ι, οι πρώτες ύλες πρέπει να συνοδεύονται από

έγγραφο που δηλώνει την εγκατάσταση προέλευσης και περιέχει τις πληροφορίες που

ορίζονται στο Προσάρτηµα του παρόντος Παραρτήµατος.

                                                     
* Η Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων θα θέσει τον αριθµό του κανονισµού για την υγιεινή των

τροφίµων.
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2. Οι πρώτες ύλες πρέπει να µεταφέρονται και να αποθηκεύονται σε κατάσταση απλής ψύξης ή

κατάψυξης, εκτός εάν υποβάλλονται σε µεταποίηση εντός 24 ωρών από την αναχώρησή τους.

Εντούτοις, τα απολιπασµένα και αποξηραµένα οστά ή οστεΐνη, οι αλατισµένες,

αποξηραµένες και διατηρηµένες σε ασβέστιο προβιές και οι προβιές και τα δέρµατα που

έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία µε αλκάλιο ή οξύ µπορούν να µεταφέρονται και να

αποθηκεύονται σε θερµοκρασία περιβάλλοντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ

1. Το κολλαγόνο πρέπει να παράγεται µε διαδικασία που εξασφαλίζει ότι η πρώτη ύλη

υποβάλλεται σε επεξεργασία που περιλαµβάνει πλύσιµο, προσαρµογή του pH µε οξύ ή

αλκάλι ακολουθούµενη από µία ή δύο εκπλύσεις, διήθηση και εξώθηση ή σε εγκεκριµένη

ισοδύναµη διαδικασία.

2. Το κολλαγόνο, αφού υποβληθεί στην διαδικασία που αναφέρεται στο σηµείο 1, µπορεί να

υποβάλλεται σε διαδικασία ξήρανσης.

3. Εάν ένας υπεύθυνος επιχείρησης τροφίµων που παρασκευάζει κολλαγόνο, τηρεί τις

απαιτήσεις που ισχύουν για το κολλαγόνο που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση όσον

αφορά όλο το κολλαγόνο που παράγει, τότε µπορεί να παράγει και να αποθηκεύει κολλαγόνο

που δεν προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση στην ίδια εγκατάσταση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων εξασφαλίζουν ότι το κολλαγόνο πληροί τις ανώτατες τιµές

καταλοίπων που καθορίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Κατάλοιπα Ανώτατες τιµές

As 1 ppm

Pb 5 ppm

Cd 0,5 ppm

Hg 0,15 ppm

Cr 10 ppm

Cu 30 ppm

Zn 50 ppm

SO2 ( Reith Williams) 50 ppm

H2O2 (Ευρωπαϊκή Φαρµακοποιία 1986 (V2O2)) 10 ppm

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Η πρώτη και η δεύτερη συσκευασία κολλαγόνου πρέπει να φέρουν τις λέξεις «κολλαγόνο

κατάλληλο προς ανθρώπινη κατανάλωση» και να αναφέρουν την ηµεροµηνία παρασκευής.

________________________
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Προσάρτηµα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΟ∆ΕΥΕΙ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΛΑΤΙΝΗΣ Η ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ

Ι. Ταυτοποίηση των πρώτων υλών

Είδος προϊόντων: ...............................................................................................................................

Ηµεροµηνία παρασκευής: .................................................................................................................

Είδος συσκευασίας: ...........................................................................................................................

Αριθµός συσκευασιών: .....................................................................................................................

Εγγυηµένη περίοδος αποθήκευσης: ..................................................................................................

Καθαρό βάρος (kg):...........................................................................................................................

ΙΙ. Προέλευση των πρώτων υλών

∆ιεύθυνση/εις και αριθµός/οί καταχώρησης της ή των εγκεκριµένων εγκαταστάσεων παραγωγής:

............. ..............................................................................................................................................

ΙΙΙ. Προορισµός των πρώτων υλών

Οι πρώτες ύλες αποστέλλονται:

από τ�: .............................................................................................................................................
(τόπος φόρτωσης)

προς: ..................................................................................................................................................
(χώρα και τόπος προορισµού)

µε το εξής µεταφορικό µέσο: ............................................................................................................

Όνοµα και διεύθυνση του αποστολέα: ..............................................................................................

Όνοµα και διεύθυνση του παραλήπτη:..............................................................................................

=================
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Λουξεµβούργο, 27 Οκτωβρίου 2003 (03.12)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2000/0179 (COD)

5420/2/03
REV 2 ADD 1

AGRILEG 12
CODEC 49

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέµα : Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο στις 27 Οκτωβρίου 2003 για την

έκδοση του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
για τον καθορισµό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιµα ζωικής
προέλευσης

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισµού για τον καθορισµό ειδικών κανόνων υγιεινής για

τα τρόφιµα ζωικής προέλευσης τον Ιούλιο του 2000.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διετύπωσε γνώµη για την πρόταση κανονισµού τον Μάιο του

2002.

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή διετύπωσε γνώµη τον Μάρτιο του 2001 1.

Αφού εξέτασε τις γνώµες αυτές, το Συµβούλιο καθόρισε κοινή θέση του στις 27 Οκτωβρίου

2003.

II. ΣΤΟΧΟΣ

Η πρόταση κανονισµού είναι η δεύτερη µιας δέσµης πέντε προτάσεων µε σκοπό την

ενοποίηση, την ενηµέρωση και την απλούστευση της κοινοτικής νοµοθεσίας για την υγιεινή

των τροφίµων ενώ θα διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της δηµόσιας υγείας. Το

Συµβούλιο καθόρισε ταυτόχρονα κοινές θέσεις και για τις τέσσερις προτάσεις που υπόκεινται

στην διαδικασία συναπόφασης 2.

Ο δεύτερος κανονισµός καθορίζει ειδικούς κανόνες υγιεινής για τους υπευθύνους

επιχειρήσεων τροφίµων που διακινούν τρόφιµα ζωικής προέλευσης. Ο κανονισµός αφορά

ειδικότερα:

•  την έγκριση εγκαταστάσεων,

•  τη σήµανση αναγνώρισης,

•  τις ειδικές απαιτήσεις ως προς τις εισαγωγές, και

•  την ευελιξία για ειδικές περιπτώσεις.

                                                
1 Η Επιτροπή των Περιφερειών αποφάσισε να µην εκφέρει γνώµη.
2 Τον ∆εκέµβριο του 2002, το Συµβούλιο εξέδωσε την οδηγία 2002/99/ΕΚ για τους κανόνες

υγειονοµικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, µεταποίηση, διανοµή και εισαγωγή
προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
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III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Α. Γενικά

Η κοινή θέση ενσωµατώνει πολλές αλλαγές σε σύγκριση µε την αρχική πρόταση της

Επιτροπής. Οι αλλαγές αυτές είναι συχνά σύµφωνες µε τους στόχους των τροπολογιών

που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση. Η

Επιτροπή δέχθηκε τις αλλαγές στην πρότασή της.

Εκτός των πιο ουσιαστικών τροποποιήσεων που περιγράφονται κατωτέρω, η κοινή

θέση περιέχει ορισµένες αλλαγές διατύπωσης, προκειµένου ιδίως:

•  να διασφαλιστεί η συνέπεια προς τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 1,

•  να διασφαλιστεί η συνολική συνοχή της δέσµης για την υγιεινή 2,

•  να διασφαλιστεί η εσωτερική συνοχή του κανονισµού και η σαφήνειά του, ιδίως

µε τη µεταφορά βασικών αρχών από τα Παραρτήµατα στα άρθρα 3, και

•  να διευκρινιστεί το κείµενο 4.

Περιέχει επίσης ορισµένες τεχνικές τροποποιήσεις που συµφωνούν µε τους γενικούς

στόχους του κανονισµού που αναφέρονται στο Μέρος ΙΙ ανωτέρω 5.

                                                
1 Στις αλλαγές αυτές περιλαµβάνονται αλλαγές σύµφωνες µε τους στόχους των τροπολογιών

του ΕΚ αριθ. 1 έως 4, 6, 14, 111 και 120.
2 Στις αλλαγές αυτές περιλαµβάνονται αλλαγές σύµφωνες µε τους στόχους των τροπολογιών

του ΕΚ αριθ. 20, 23 και 47.
3 Στις αλλαγές αυτές περιλαµβάνονται αλλαγές σύµφωνες µε τους στόχους των τροπολογιών

του ΕΚ αριθ. 11, 12, 22, 24 έως 27, 30, 32, 43, 52, 56, 62, 67 και 128.
4 Στις αλλαγές αυτές περιλαµβάνονται αλλαγές σύµφωνες µε τους στόχους των τροπολογιών

του ΕΚ αριθ. 16, 18, 19, 42, 45, 49, 83, 84, και 117.
5 Στις αλλαγές αυτές περιλαµβάνονται αλλαγές σύµφωνες µε τους στόχους των τροπολογιών

του ΕΚ αριθ. 34, 35, 37, 40, 46, 50, 51, 54, 59, 60, 62 έως 64, 66, 68, 70 έως 76, 79, 80, 100,
103 έως 109, 111 έως 115, 118, 122 έως 124, 133 και 134.
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Β. Πεδίο εφαρµογής (Άρθρο 1)

Το Συµβούλιο συµφωνεί ότι δεν έγκειται στην κοινοτική νοµοθεσία να καθορίσει
κανόνες υγιεινής για την άµεση προµήθεια µικρών ποσοτήτων ορισµένων προϊόντων
ζωικής προέλευσης στον τελικό καταναλωτή και στα τοπικά καταστήµατα λιανικής
πώλησης.

Η κοινή θέση περιέχει ως εκ τούτου διατάξεις για την άµεση προµήθεια µικρών
ποσοτήτων πρωτογενών προϊόντων όµοιες προς εκείνες της κοινής θέσης για τον πρώτο
κανονισµό σχετικά µε την υγιεινή. ∆εν συµπεριλαµβάνεται επίσης στο πεδίο εφαρµογής
του κανονισµού η άµεση προµήθεια µικρών ποσοτήτων αγρίων θηραµάτων, κρέατος
αγρίων θηραµάτων ή κρέατος πουλερικών και λαγόµορφων που σφάζονται στο
αγρόκτηµα 1. Η κοινή θέση καθιστά εντούτοις σαφές ότι:

•  η άµεση προµήθεια σε τοπικά καταστήµατα λιανικής πώλησης καλύπτει µόνον

καταστήµατα και � εκτός εάν πρόκειται για πουλερικά και λαγόµορφα που

σφάζονται στο αγρόκτηµα � εστιατόρια, αλλά δεν καλύπτει την χονδρική πώληση

και τις εργασίες µεταποίησης, και

•  τα κράτη µέλη οφείλουν να καθορίσουν εθνικούς κανόνες για την άµεση

προµήθεια και οι κανόνες αυτοί να εξασφαλίζουν την επίτευξη των στόχων του

κανονισµού.

Το Συµβούλιο συµφωνεί επίσης ότι ο κανονισµός δεν εφαρµόζεται στα σύνθετα
προϊόντα (ήτοι, στα τρόφιµα που περιέχουν προϊόντα φυτικής προέλευσης και
µεταποιηµένα προϊόντα ζωικής προέλευσης). Οι γενικοί αυτοί κανόνες του κανονισµού
για την υγιεινή των τροφίµων είναι επαρκείς για τα προϊόντα αυτά 2.

Η κοινή θέση καθιστά σαφές ότι τα σύνθετα προϊόντα (αλλά όχι τα προϊόντα ζωικής
προέλευσης που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή τους) δεν περιλαµβάνονται στο
πεδίο εφαρµογής του κανονισµού. Ο κανονισµός εφαρµόζεται ωστόσο σε τρόφιµα που
περιέχουν προϊόντα φυτικής προέλευσης και µη µεταποιηµένα προϊόντα ζωικής
προέλευσης. Εφαρµόζεται επίσης σε µεταποιηµένα προϊόντα ζωικής προέλευσης που
περιέχουν προϊόντα φυτικής προέλευσης τα οποία είναι αναγκαία για την παρασκευή
τους ή τους προσδίδουν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά.

                                                
1 Η κοινή θέση είναι συνεπώς σύµφωνη µε τον στόχο των τροπολογιών του ΕΚ αριθ. 82, 97

και 129.
2 Η κοινή θέση είναι συνεπώς σύµφωνη µε την τροπολογία του ΕΕ αριθ. 5.
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Το Συµβούλιο συµφωνεί επίσης µε τη γενική αρχή ότι ο κανονισµός δεν πρέπει να
εφαρµόζεται στις δραστηριότητες λιανικής πώλησης, δεδοµένου ότι ως επί το
πλείστον επαρκούν οι γενικοί κανόνες του πρώτου κανονισµού. Η γενική αυτή αρχή
απαιτεί ωστόσο κάποια επεξεργασία ώστε να εξασφαλιστεί η δέουσα ισορροπία µεταξύ
της προστασίας της δηµοσίας υγείας και των πρακτικών µεληµάτων.

Η κοινή θέση καθιστά κατά συνέπεια σαφές ότι η γενική αρχή αποκλεισµού της
λιανικής πώλησης από το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού :

•  δεν θίγει ειδικές διατάξεις, όταν ο κανονισµός ορίζει σαφώς ότι αυτές
εφαρµόζονται στη λιανική πώληση (π.χ. τα πρότυπα υγιεινής και ορισµένοι
κανόνες υγιεινής για τα ζώντα δίθυρα µαλάκια και τα αλιευτικά προϊόντα
εφαρµόζονται στη λιανική πώληση),

•  δεν καλύπτει τις δραστηριότητες χονδρικής πώλησης (οι οποίες είναι δυνατόν να
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ευρύτερου ορισµού της λιανικής πώλησης
που θεσπίζει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 178/2002), εκτός των περιπτώσεων όπου
αποφεύγεται κάθε περιττός κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία,

•  δεν εµποδίζει τα κράτη µέλη να εφαρµόζουν αυστηρότερους εθνικούς κανόνες
στις δραστηριότητες λιανικής πώλησης.

Γ. Επιτροπολογία (άρθρα 2, 9, 10, 11 και 12)

Το Συµβούλιο συµφωνεί ότι δεν είναι κατά κανόνα δυνατόν να τροποποιηθούν οι
ορισµοί που θεσπίζει ο κανονισµός µέσω της επιτροπολογίας. Η κοινή θέση, αντί να
περιλαµβάνει στα άρθρα ένα µακρύ κατάλογο ορισµών, τους περιέχει στο Παράρτηµα Ι
αλλά εµποδίζει την τροποποίηση του Παραρτήµατος αυτού µέσω της επιτροπολογίας.
Προκειµένου να παρέχεται ευελιξία, καθίσταται δυνατόν να περιληφθούν στα
Παραρτήµατα ΙΙ και ΙΙΙ τεχνικοί ορισµοί οι οποίοι είναι δυνατόν να τροποποιηθούν
µέσω της επιτροπολογίας. 1

Η κοινή θέση προβλέπει επίσης την θέσπιση µεταβατικών µέτρων µέσω της
επιτροπολογίας και, προκειµένου να υπάρχουν κριτήρια που θα διέπουν τις
τροποποιήσεις των Παραρτηµάτων ΙΙ και ΙΙΙ, περιέχει ένα µη διεξοδικό κατάλογο
περιστάσεων υπό τις οποίες είναι δυνατόν να θεσπισθούν τροπολογίες ή κανόνες
εφαρµογής µέσω της επιτροπολογίας.

                                                
1 Η κοινή θέση είναι εποµένως σύµφωνη µε το στόχο της τροπολογίας του ΕΚ αριθ. 6.
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∆. Έγκριση εγκαταστάσεων (Άρθρο 4)

Το Συµβούλιο συµφωνεί ότι ο κανονισµός πρέπει να περιλαµβάνει ένα άρθρο το οποίο

θα καθορίζει τις υποχρεώσεις των υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίµων όσον αφορά την

καταχώρηση και την έγκριση εγκαταστάσεων, και ότι οι υποχρεώσεις αυτές πρέπει να

συµµορφούνται προς τις υποχρεώσεις των αρµοδίων αρχών δυνάµει του κανονισµού

για τους επισήµους ελέγχους. 1

Εκτός αυτού, η κοινή θέση διευκρινίζει ότι η έγκριση δεν απαιτείται για εγκαταστάσεις

που αποθηκεύουν προϊόντα ζωικής προέλευσης τα οποία δεν απαιτούν συνθήκες

αποθήκευσης υπό ελεγχόµενη θερµοκρασία. Η κοινή θέση προβλέπει επίσης

µεταβατικές διευθετήσεις για τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις.

Ε. Σήµανση καταλληλότητας και αναγνώρισης (Άρθρο 5 & Παράρτηµα II, Τµήµα I)

Το Συµβούλιο δεν δέχεται ότι όλα τα κρέατα πρέπει να φέρουν σήµα καταλληλότητας.2

Το σήµα καταλληλότητας θα πρέπει να εφαρµόζεται µόνον στα σφαγεία και µόνον σε

σφάγια και µέρη σφαγίων ερυθρού κρέατος, ώστε να εκφράζεται ο ειδικός ρόλος που

διαδραµατίζει ο κτηνίατρος στις περιπτώσεις αυτές. Όλα τα άλλα κρέατα και όλα τα

άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης που διακινούνται σε εγκεκριµένες εγκαταστάσεις

οφείλουν, αντίθετα, να φέρουν σήµα αναγνώρισης.

Η κοινή θέση καθιστά σαφές ότι οι ειδικές απαιτήσεις για την σήµανση αναγνώρισης

δεν επηρεάζουν το γενικό καθήκον των υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίµων να

καθιερώνουν συστήµατα και διαδικασίες προς εξασφάλιση της ανιχνευσιµότητας. Η

κοινή θέση αποφεύγει την περιττή επανάληψη υφισταµένων απαιτήσεων για την

επισήµανση και την σήµανση των αυγών.

                                                
1 Η κοινή θέση είναι εποµένως σύµφωνη µε τον στόχο των τροπολογιών του ΕΚ αριθ. 7, 57,

77, 98, 102, 110 και 125.
2 Κατά συνέπεια, η κοινή θέση δεν είναι σύµφωνη µε τις τροπολογίες του ΕΚ αριθ. 8 και 58.
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ΣΤ. Εισαγωγές (Άρθρο 6)

Προκειµένου να είναι συνεπής προς την εστίαση του κανονισµού στις υποχρεώσεις των

υπευθύνων επιχειρήσεων, η κοινή θέση δεν περιέχει διαδικαστικούς κανόνες όσον

αφορά τις εισαγωγές. Οι κανόνες αυτοί περιέχονται στην κοινή θέση για τον κανονισµό

περί επισήµων ελέγχων.

Κατά συνέπεια, οι υπόλοιπες διατάξεις αφορούν µόνον τις υποχρεώσεις των υπευθύνων

επιχειρήσεων όσον αφορά τις εισαγωγές, κυρίως µέσω παραποµπών στα οικεία άρθρα

του κανονισµού για τους επίσηµους ελέγχους. 1

Ζ. Ειδικές εγγυήσεις (Άρθρο 8)

Το Συµβούλιο συµφωνεί ότι πρέπει να περιληφθούν σε ένα άρθρο οι διατάξεις περί

εγγυήσεων όσον αφορά τη σαλµονέλα. Η κοινή θέση επίσης :

•  περιορίζει το πεδίο εφαρµογής των εγγυήσεων αυτών στα προϊόντα ζωικής

προέλευσης στα οποία εφαρµόζονται προς το παρόν όσον αφορά τη Φινλανδία

και τη Σουηδία, µε την προσθήκη του κιµά πουλερικών (ο οποίος προς το παρόν

δεν κυκλοφορεί ελεύθερα στην Κοινότητα),

•  παρέχει ευελιξία ενηµέρωσης των απαιτήσεων εµπορίου µε τη Φινλανδία και τη

Σουηδία,

•  παρέχει ένα µηχανισµό καθορισµού παροµοίων προσωρινών απαιτήσεων όσον

αφορά το εµπόριο µε άλλα κράτη µέλη που εφαρµόζουν προγράµµατα εθνικού

ελέγχου που υπερβαίνουν τις ελάχιστες κοινοτικές απαιτήσεις όσον αφορά τη

σαλµονέλα. 2

                                                
1 Η κοινή θέση είναι εποµένως σύµφωνη µε τις τροπολογίες του ΕΚ αριθ. 28 και 29.
2 Η κοινή θέση είναι εποµένως εν µέρει σύµφωνη µε τις τροπολογίες του ΕΚ αριθ. 10 και 61.
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Η. Ευελιξία (Άρθρο 10)

Το Συµβούλιο συµφωνεί ότι σε ένα άρθρο πρέπει να παρέχεται στα κράτη µέλη η
ευελιξία να θεσπίζουν εθνικά µέτρα προσαρµογής των λεπτοµερών απαιτήσεων του
Παραρτήµατος ΙΙ, εφόσον αυτό δεν θίγει τους στόχους του κανονισµού. Συµφωνεί
επίσης ότι απαιτείται να ενισχυθεί η διαφάνεια της διαδικασίας µέσω της οποίας τα
κράτη µέλη θα ασκήσουν αυτή την ευελιξία, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλα τα
προβλεπόµενα µέτρα υπόκεινται στον δέοντα έλεγχο. Η κοινή θέση περιέχει ως εκ
τούτου όµοιες διατάξεις µε εκείνες της κοινής θέσης για τον κανονισµό όσον αφορά την
υγιεινή των τροφίµων. 1

Σε µια αιτιολογική παράγραφο διευκρινίζεται ότι οι διαρθρωτικές απαιτήσεις και οι
απαιτήσεις περί υγιεινής που καθορίζει ο κανονισµός ισχύουν για όλους τους τύπους
εγκαταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των µικρών επιχειρήσεων και των κινητών
σφαγείων. Οι γενικές διατάξεις για την ευελιξία σηµαίνουν ότι στο διατακτικό του
κανονισµού 2 δεν απαιτείται ειδική αναφορά στα κινητά σφαγεία.

Η κοινή θέση διευκρινίζει επίσης ότι τα κράτη µέλη µπορούν να διατηρούν ή να
θεσπίζουν κατάλληλα υγειονοµικά µέτρα σχετικά µε το νωπό γάλα και τη νωπή κρέµα
γάλακτος που προορίζονται για άµεση κατανάλωση από τον άνθρωπο.

Θ. Ηµεροµηνία εφαρµογής (Άρθρο 18)

Το Συµβούλιο συµφωνεί ότι η κλίµακα της µεταρρύθµισης της νοµοθεσίας περί
υγιεινής των τροφίµων απαιτεί να υπάρξει ένα εύλογο διάστηµα µεταξύ της θέσπισης
των νέων κανόνων και της εφαρµογής αυτών. 3 Είναι επίσης αναγκαίο να διασφαλιστεί
ότι όλα τα στοιχεία της δέσµης τίθενται συγχρόνως σε εφαρµογή.

Η κοινή θέση προβλέπει εποµένως ότι ο κανονισµός εφαρµόζεται δέκα οκτώ µήνες
µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία όλα τα στοιχεία της δέσµης τίθενται σε ισχύ, αλλά
όχι πριν την 1η Ιανουαρίου 2006.

                                                
1 Η κοινή θέση είναι σύµφωνη µε τις τροπολογίες του ΕΚ αριθ. 31 και 53 και µε µέρος της

τροπολογίας 9.
2 Κατά συνέπεια, η κοινή θέση είναι σύµφωνη µε τον στόχο των τροπολογιών του ΕΚ αριθ. 41

και 81.
3 Η κοινή θέση είναι εποµένως σύµφωνη µε τον στόχο της τροπολογίας του ΕΚ αριθ. 15.
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I. Aνάλυση κινδύνου και κρίσιµα σηµεία ελέγχου (ΗΑCCP) (Παράρτηµα ΙΙ, Τµήµα ΙΙ)

Ο κανονισµός για την υγιεινή των τροφίµων περιέχει γενικές απαιτήσεις για την

ανάλυση κινδύνου και τα κρίσιµα σηµεία ελέγχου (HACCP). Η πρόταση κανονισµού

της Επιτροπής για τους επισήµους ελέγχους καθορίζει τα βασικά αποτελέσµατα που

πρέπει να επιτευχθούν µε την εφαρµογή των διαδικασιών (HACCP) στα σφαγεία.

Προκειµένου να διασφαλιστεί η εσωτερική συνάφεια των διαφόρων στοιχείων της

δέσµης περί υγιεινής, το Συµβούλιο περιέλαβε τις διατάξεις περί υπευθύνων σφαγείων

στον κανονισµό για τον καθορισµό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιµα ζωικής

προέλευσης.

ΙΑ. Πληροφορίες για την τροφική αλυσίδα (Παράρτηµα ΙΙ, Τµήµα ΙΙΙ)

Η κοινή θέση περιλαµβάνει απαιτήσεις για τους υπευθύνους σφαγείων όσον αφορά τις

πληροφορίες για την τροφική αλυσίδα. Οι κανόνες αυτοί είναι αναγκαίοι ώστε να

συµπληρωθούν οι απαιτήσεις για τους πρωτογενείς παραγωγούς στο πλαίσιο του

κανονισµού για την υγιεινή των τροφίµων και για τις αρµόδιες αρχές στο πλαίσιο του

κανονισµού για τους επισήµους ελέγχους.

Οι κανόνες προβλέπουν σηµαντική ευελιξία ώστε να αποφεύγεται η περιττή

γραφειοκρατία 1 και να εκφράζεται το γεγονός ότι πρόκειται για νέο σύστηµα το οποίο

θα είναι αναγκαίο να επανεξεταστεί και να προσαρµοστεί σύµφωνα µε την πείρα.

                                                
1 Η κοινή θέση είναι εποµένως σύµφωνη µε τον στόχο των τροπολογιών του ΕΚ αριθ. 47 έως

51 στον κανονισµό για τους επισήµους ελέγχους.
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ΙΒ. Επείγουσα σφαγή (Παράρτηµα ΙΙΙ, Τµήµα Ι, Κεφάλαιο VI)

H κοινή θέση θα ενισχύσει σηµαντικά τους κανόνες επείγουσας σφαγής. Ειδικότερα :

•  περιορίζει τη διαδικασία επείγουσας σφαγής σε ζώα τα οποία ήταν υγιή πριν

υποστούν ατύχηµα,

•  προβλέπει ότι το κρέας ζώων που υπέστησαν επείγουσα σφαγή θα φέρει ειδικό

σήµα,

•  περιορίζει τη διάθεση στην αγορά του κρέατος αυτού στο κράτος µέλος σφαγής

(µε την επιφύλαξη εθνικών κανόνων οι οποίοι δύνανται να επιβάλλον προσθέτους

περιορισµούς), και

•  υποχρεώνει τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίµων να πληρούν πάσα απαίτηση

που είναι δυνατόν να επιβάλει ο κτηνίατρος όσον αφορά την χρήση αυτού του

κρέατος.

ΙΓ. Άγρια θηράµατα (Παράρτηµα ΙΙΙ, Τµήµα IV)

To Συµβούλιο υποστηρίζει την καθιέρωση ελαχίστων κοινοτικών απαιτήσεων για την

εκπαίδευση των κυνηγών. Συµφωνεί, ωστόσο, ότι οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να

ισχύουν µόνον για τους εµπορικούς κυνηγούς, ότι τα κράτη µέλη δεν απαιτείται να

οργανώνουν τα ίδια την εκπαίδευση, και ότι ο κατάλογος θεµάτων που θα πρέπει να

καλύπτει η εκπαίδευση πρέπει να αποτελεί απλώς σύσταση. 1

Πέραν της διευκρίνησης των σηµείων αυτών, η κοινή θέση ενσωµατώνει ορισµένες

αλλαγές µε στόχο την απλούστευση και διευκρίνηση των απαιτήσεων υγιεινής για

µεγάλα και µικρά άγρια θηράµατα 2. ∆ιευκρινίζει ειδικότερα, ποια µέρη του σώµατος

πρέπει (και ποια όχι) να συνοδεύουν το ζώο στην εγκατάσταση διακίνησης θηραµάτων

προς επιθεώρηση µετά την σφαγή.

                                                
1 Η κοινή θέση είναι εποµένως σύµφωνη µε τον στόχο της τροπολογίας του ΕΚ αριθ. 83

και 84.
2 Η κοινή θέση είναι εποµένως σύµφωνη µε τον στόχο των τροπολογιών του ΕΚ αριθ. 85 έως

90, 92 έως 96 και 132.
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Ι∆. Κιµάς, παρασκευάσµατα κρέατος και µηχανικώς διαχωρισµένο κρέας (Μ∆Κ)

(Παράρτηµα ΙΙΙ, Τµήµα V)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 απαγορεύει τη χρήση ορισµένων υλών από

µηρυκαστικά για την παραγωγή µηχανικώς διαχωρισµένου κρέατος (Μ∆Κ) για την

πρόληψη της εξάπλωσης µεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών. Το Συµβούλιο

δεν πιστεύει ότι θα ήταν σκόπιµο ή ενδεδειγµένο να επαναληφθεί η απαγόρευση αυτή.

Από το άρθρο 1 καθίσταται σαφές ότι αυτή προέχει των κανόνων του κανονισµού. 1

Η κοινή θέση καθορίζει γενικές απαιτήσεις για τις νωπές ύλες που χρησιµοποιούνται

για την παρασκευή παρασκευασµάτων κρέατος. Οι απαιτήσεις αυτές είναι αρκετά

ελαστικές ώστε να καθίσταται περιττή η πρόβλεψη εθνικών παρεκκλίσεων.

Η κοινή θέση θέτει διαφορετικούς κανόνες για την παραγωγή και τη χρήση Μ∆Κ,

ανάλογα µε την φύση της διαδικασίας παρασκευής. Οι σύγχρονες µέθοδοι παρασκευής

δεν αλλοιώνουν την δοµή των οστών που χρησιµοποιούνται ως νωπή ύλη και παράγουν

Μ∆Κ µε περιεκτικότητα σε ασβέστιο όχι σηµαντικά µεγαλύτερη από εκείνη του κιµά.

Για το Μ∆Κ που παρασκευάζεται χρησιµοποιώντας τις σύγχρονες αυτές µεθόδους

ισχύουν απλουστευµένες απαιτήσεις. Υπό ορισµένες προϋποθέσεις θα επιτρέπεται η

χρήση αυτού του Μ∆Κ σε παρασκευάσµατα κρέατος. Για το Μ∆Κ που

παρασκευάζεται µε πλέον εντατικές µεθόδους θα ισχύουν αυστηρότερες απαιτήσεις.

Τα κράτη µέλη θα έχουν την επιλογή να επιβάλλουν απαιτήσεις επισήµανσης στα

προϊόντα τα οποία προς το παρόν δεν κυκλοφορούν ελευθέρως στην ενιαία αγορά, ώστε

οι καταναλωτές να είναι σε θέση να ενηµερωθούν πριν επιλέξουν.

                                                
1 Κατά συνέπεια, η κοινή θέση είναι εν µέρει µόνον σύµφωνη µε την τροπολογία του ΕΚ

αριθ. 107.
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ΙΕ. Γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα (Παράρτηµα ΙΙΙ, Τµήµα ΙΧ)

Η κοινή θέση θα απλουστεύσει τις απαιτήσεις για το θερµικώς επεξεργασµένο γάλα.

∆εν θα υπάρχει αναφορά σε εµπορικά πρότυπα για το θερµικώς επεξεργασµένο γάλα

(όπως η παστερίωση). Αντίθετα, ο κανονισµός θα καθορίζει απλώς τις απαιτήσεις

υγιεινής που απαιτούνται για τη διαφύλαξη της δηµόσιας υγείας,

συµπεριλαµβανοµένων ειδικών απαιτήσεων για τη θερµική επεξεργασία ώστε να

συµπληρώνονται οι γενικές απαιτήσεις του κανονισµού για την υγιεινή των τροφίµων.

Η κοινή θέση καθιστά επίσης σαφές ότι στο «νωπό γάλα» δεν περιλαµβάνεται γάλα το

οποίο έχει θερµανθεί σε θερµοκρασία άνω των 40οC ή έχει υποβληθεί σε οιαδήποτε

επεξεργασία αναλόγου αποτελέσµατος. 1

ΙΣΤ. Ζελατίνη και κολλαγόνο (Παράρτηµα ΙΙΙ, Τµήµατα ΧΙV και XV)

Η κοινή θέση διατηρεί την ισχύουσα απαίτηση για συνοδευτικό έγγραφο των νωπών

υλών που προορίζονται για την παραγωγή ζελατίνης κατά τη µεταφορά. Αυτό είναι

σκόπιµο προκειµένου να διασφαλιστεί η ανιχνευσιµότητα σε ένα τοµέα στον οποίο

ενέχονται τόσο οι επιχειρήσεις τροφίµων όσο και οι επιχειρήσεις παρασκευής τεχνικών

προϊόντων από ζωικά παραπροϊόντα. ∆εν θα καθορίζει καµία απαίτηση ποιότητος για

τη ζελατίνη, εφόσον αυτό δεν ενδείκνυται σε ένα κανονισµό για την υγιεινή των

τροφίµων.

Η κοινή θέση ενσωµατώνει επίσης κανόνες για το κολλαγόνο που προέρχονται από

τους κανόνες της απόφασης 2003/42/ΕΚ της Επιτροπής η οποία προστίθεται στην

οδηγία 92/118/ΕΟΚ.

                                                
1 Κατά συνέπεια, η κοινή θέση είναι σύµφωνη µε τον στόχο της τροπολογίας του ΕΚ αριθ. 21.
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ΙΖ. ∆ιάφορα

Η κοινή θέση ζητεί από την Επιτροπή :

•  να ζητεί την γνώµη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων

εφόσον απαιτείται, και

•  να υποβάλει έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού µετά την πάροδο

πέντε ετών. 1

Η κοινή θέση δεν αντιστοιχεί προς τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου τις οποίες η

Επιτροπή δεν υπήρξε σε θέση να αποδεχθεί.2

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το Συµβούλιο σηµειώνει µε ικανοποίηση ότι η Επιτροπή δέχεται την κοινή του θέση και ότι

το σχέδιο κανονισµού είναι σύµφωνο µε πολλές τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

που εγκρίθηκαν σε πρώτη ανάγνωση. Ελπίζει ότι αυτό θα επιτρέψει την ταχεία έκδοση του

κανονισµού και της λοιπής δέσµης για την υγιεινή.

________________________

                                                
1 Η κοινή θέση είναι εποµένως εν µέρει σύµφωνη µε την τροπολογία του ΕΚ αριθ. 13.
2 Τροπολογίες 8, 17, 33, 38, 44, 55, 58, 65, 69, 101 και 116.
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1. Τον Ιούλιο 2000 η Επιτροπή ενέκρινε δέσµη πέντε προτάσεων σχετικά µε την υγιεινή των

τροφίµων. Εν συνεχεία, το ∆εκέµβριο 2001 απέσυρε την τρίτη πρόταση της δέσµης (επίσηµοι

έλεγχοι), αντικαθιστώντας την τον Ιούλιο του 2002 µε νέα σχετική πρόταση.

Τέσσερις από τις προτάσεις αυτές, οι οποίες βασίζονται στο άρθρο 152, παράγραφος 4,

σηµείο β) της Συνθήκης ΕΚ (καθώς επίσης, όσον αφορά την πρώτη, στο άρθρο 95 και, όσον

αφορά την τελευταία, στα άρθρα 37 και 95), εµπίπτουν στη διαδικασία συναπόφασης. 1

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε σε πρώτη ανάγνωση σχετικά µε την πρώτη και τη

δεύτερη πρόταση το Μάιο 2002 (έγγρ. 8868/02 και 8869/02) και σχετικά µε την τρίτη και την

τέταρτη πρόταση τον Ιούνιο 2003 (έγγραφα 9906/03 και 9899/03).

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε το Μάρτιο 2001 (EE C 155 της

29.5.2001, σ. 39) και έδωσε νέα γνώµη για την πρόταση σχετικά µε τον «έλεγχο» το

Φεβρουάριο 2003 (ΕΕ C 95 της 23.4.2003, σ. 22).

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

να γνωµοδοτήσει σχετικά µε τις προτάσεις αυτές.

3. Το Συµβούλιο κατέληξε σε πολιτική συµφωνία εν όψει της έγκρισης κοινών θέσεων σχετικά

µε τα υπό εξέταση σχέδια κατά τις συνόδους του στις 27 Ιουνίου 2002 (πρώτη πρόταση),

16 ∆εκεµβρίου 2002 (δεύτερη πρόταση) και 22 Ιουλίου 2003 (τρίτη και τέταρτη πρόταση),

σηµειώνοντας παράλληλα  τις δηλώσεις της Επιτροπής και ορισµένων αντιπροσωπειών.

Το Συµβούλιο συµφώνησε η έγκριση των τεσσάρων κοινών θέσεων να γίνει υπό τα σηµεία

«Α» της ηµερήσιας διάταξής του µετά από τον τελικό έλεγχο της τεχνικής συνοχής της

δέσµης και την οριστική διατύπωση των κειµένων από τους  γλωσσοµαθείς νοµικούς.

                                                
1 Το ∆εκέµβριο 2002, το Συµβούλιο ενέκρινε ξεχωριστά πέµπτη πρόταση (ως οδηγία µε

αριθµό 2002/99/ΕΚ) σχετικά µε τα θέµατα που αφορούν την υγεία των ζώων, η οποία
αποτέλεσε το αντικείµενο διαδικασίας διαβούλευσης µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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4. Ως εκ τούτου, µετά τον προαναφερόµενο έλεγχο και την οριστική διατύπωση, η Επιτροπή

των Μονίµων Αντιπροσώπων θα µπορούσε να καλέσει το Συµβούλιο, υπό τα σηµεία «Α» της

ηµερήσιας διάταξης προσεχούς του συνόδου,

− να εγκρίνει τις εν λόγω κοινές θέσεις ως έχουν στα έγγραφα 10543/1/02 REV 1,

5420/1/03 REV 1, 11583/03 και 11584/03, καθώς και τα σκεπτικά που τις συνοδεύουν

(έγγρ. 10543/1/02 REV 1 ADD 1, 5420/1/03 REV 1 ADD 1, 11583/03 ADD 1 και

11584/03 ADD 1),

− να καταχωρήσει στα πρακτικά του τις δηλώσεις 1 που περιλαµβάνονται στην Προσθήκη

του παρόντος σηµειώµατος.

________________________

                                                
1 Η Γενική Γραµµατεία θα διαβιβάσει τις δηλώσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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της : Γενικής Γραµµατείας
προς : την Επιτροπή των Μονίµων Αντιπροσώπων / το Συµβούλιο
αριθ. προηγ. εγγρ. : 11502/03 + ADD 3
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 10427/00 - COM(2000) 438 final

10987/02 - COM(2002) 377 final
Θέµα : Υγιεινή των τροφίµων �έγκριση κοινών θέσεων εν όψει της έκδοσης

− κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
υγιεινή των τροφίµων

− κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τον
καθορισµό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιµα ζωικής προέλευσης

− κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τον
καθορισµό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσηµων ελέγχων
στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από
τον άνθρωπο

− οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
κατάργηση ορισµένων οδηγιών σχετικών µε την υγιεινή των τροφίµων
και τους υγειονοµικούς όρους για την παραγωγή και διάθεση στην αγορά
ορισµένων προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για
ανθρώπινη κατανάλωση και για την τροποποίηση των οδηγιών του
Συµβουλίου 89/662/ΕΟΚ και 92/118/ΕΟΚ και της απόφασης 95/408/EK

ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Προθεσµία διαβουλεύσεων: 22/10/2003

Στο Παράρτηµα παρατίθενται δηλώσεις προς καταχώρηση στα πρακτικά του Συµβουλίου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ι. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ

ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Άρθρο 1 - Πεδίο εφαρµογής

Η Επιτροπή θεωρεί ότι, όπως και στον κανονισµό για την υγιεινή των τροφίµων, η εξαίρεση από το

πεδίο εφαρµογής της απευθείας προµήθειας, από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή ή σε

τοπικά καταστήµατα λιανικής πώλησης, µικρών ποσοτήτων πρωτογενών προϊόντων και κρέατος

πουλερικών και λαγοµόρφων, ισχύει επίσης και για την πρωτογενή παραγωγή που οδηγεί σε τέτοια

προµήθεια.

Άρθρο 8 � Εγγυήσεις για τη σαλµονέλα

Η Επιτροπή δεν θα προτείνει κανένα µέτρο που θα µείωνε το επίπεδο προστασίας που

εξασφαλίζεται από τις εγγυήσεις που χορηγήθηκαν στη Φινλανδία και τη Σουηδία κατά την

προσχώρησή τους στην Κοινότητα.

Άρθρο 11 παράγραφος 6 και Παράρτηµα ΙΙΙ, Τµήµα VII � Ζώντα δίθυρα µαλάκια

Το Συµβούλιο και η Επιτροπή υπογραµµίζουν ότι είναι σηµαντικό να χρησιµοποιούνται

εναρµονισµένες µέθοδοι για τον έλεγχο της τήρησης των οριακών τιµών θαλάσσιων βιοτοξινών

στα ζώντα δίθυρα µαλάκια. Σηµειώνουν δε ότι η έκδοση του κανονισµού δεν θα θίξει τις ισχύουσες

απαιτήσεις οι οποίες θα εξακολουθήσουν να ισχύουν έως ότου θεσπιστούν νέες απαιτήσεις µέσω

της διαδικασίας επιτροπολογίας.

Άρθρο 11 παράγραφος 9 � Ισταµίνη

Η Επιτροπή δηλώνει ότι οι εκπονούµενες προτάσεις της για µικροβιολογικά κριτήρια θα

περιλαµβάνουν προτάσεις σχετικά µε τα όρια ισταµίνης στα αλιευτικά προϊόντα.
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Παράρτηµα Ι - Ορισµοί

Η αντιπροσωπεία ΗΒ δέχεται µε ικανοποίηση τη δήλωση της Επιτροπής ότι θα ζητήσει νέες

επιστηµονικές γνώµες για τον κιµά, τα παρασκευάσµατα κρέατος και το µηχανικώς διαχωρισµένο

κρέας (Μ∆Κ). Εν τω µεταξύ, το ΗΒ εκτιµά ότι ο ορισµός του Μ∆Κ που χρησιµοποιείται για τους

σκοπούς του παρόντος κανονισµού ενδέχεται να προκαλέσει προβλήµατα ερµηνείας και επιβολής.

Εάν συµβεί κάτι τέτοιο, η αντιπροσωπεία ΗΒ θα αναµένει από την Επιτροπή να βρει λύση µέσω

της διαδικασίας επιτροπολογίας.

Παράρτηµα ΙΙ, Τµήµα ΙΙΙ - Πληροφορίες για την τροφική αλυσίδα

Η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις για τις πληροφορίες σχετικά µε την τροφική αλυσίδα ως θέµα

προτεραιότητας, ώστε αυτές να µπορούν να εγκριθούν µε επιτροπολογία πριν να τεθεί σε ισχύ η

νέα νοµοθεσία περί υγιεινής. Στις προτάσεις θα περιλαµβάνονται κατευθυντήριες γραµµές για

τυποποιηµένες δηλώσεις τις οποίες θα µπορούν να συµπληρώνουν και να υπογράφουν οι

παραγωγοί του πρωτογενούς τοµέα, αντί να παρέχουν κατά λέξη αποσπάσµατα από τα µητρώα

τους. Η Επιτροπή θα εξετάσει κατά πόσον θα ήταν σκόπιµο να προτείνει τυποποιηµένο έντυπο ή

έντυπα για αυτές τις δηλώσεις για το ενδοκοινοτικό εµπόριο ζώντων ζώων.

Παράρτηµα ΙΙΙ, Τµήµα Ι - Επείγουσα σφαγή

Η Επιτροπή δηλώνει ότι, όταν θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο την

έκθεση επισκόπησης της πείρας που αποκτήθηκε κατά την εφαρµογή του κανονισµού, όπως

προβλέπεται από το άρθρο 14, θα θίξει ιδιαιτέρως το θέµα της επείγουσας σφαγής. Η Επιτροπή

συνοδεύει, ενδεχοµένως, την έκθεση µε κατάλληλες προτάσεις.
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Παράρτηµα ΙΙΙ, Τµήµα IV - Άγρια θηράµατα

Προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι µε τον κανονισµό θα επιτευχθεί ο στόχος για αύξηση της

ασφάλειας των τροφίµων και της προστασίας των καταναλωτών, η Επιτροπή θα επανεξετάσει ως

θέµα προτεραιότητας τους νέους κανόνες σχετικά µε τις ευθύνες των εκπαιδευµένων κυνηγών.

Ειδικότερα, η Επιτροπή θα εξετάσει τους κανόνες µε τους οποίους επιτρέπεται στους

εκπαιδευµένους κυνηγούς να αποφασίζουν, σε ορισµένες περιστάσεις, ότι ορισµένα σπλάχνα δεν

είναι αναγκαίο να συνοδεύουν τα άγρια θηράµατα στην εγκατάσταση χειρισµού θηραµάτων για

επιθεώρηση µετά τη σφαγή, και θα εξετάσει αν χρειάζονται αυστηρότερες απαιτήσεις ελέγχου

ανάλογα µε την κλίµακα της θηρευτικής δραστηριότητας. Εάν κριθεί σκόπιµο, θα προτείνει

τροποποιήσεις στους κανόνες αυτούς.

Παράρτηµα ΙΙΙ, Τµήµα V � Κιµάς, παρασκευάσµατα κρέατος και Μ∆Κ

Η Επιτροπή το συντοµότερο δυνατό θα ζητήσει νέες επιστηµονικές γνώµες για τον κιµά, τα

παρασκευάσµατα κρέατος και το µηχανικώς διαχωρισµένο κρέας (Μ∆Κ) και, εάν ενδείκνυται, θα

προτείνει τροποποιήσεις του Τµήµατος V του Παραρτήµατος ΙΙΙ µέσω της διαδικασίας

επιτροπολογίας. Θα εξετάσει επίσης εάν χρειάζεται να τροποποιηθούν οι κανόνες επισήµανσης

λόγω του ορισµού του Μ∆Κ που θεσπίζεται στο πλαίσιο της νοµοθεσίας περί υγιεινής.

Παράρτηµα ΙΙΙ, Τµήµα VII � Ζώντα δίθυρα µαλάκια

Ο κανονισµός δεν θα επιτρέπει την επανεµβάπτιση ζώντων δίθυρων µαλακίων στο νερό, ούτε τον

καταιονισµό τους µε νερό, µετά τη συσκευασία τους για λιανική πώληση. Ωστόσο, η Επιτροπή θα

προτείνει ευελιξία µέσω της διαδικασίας επιτροπολογίας εάν είναι δυνατόν να αποδειχθεί ότι τα

συστήµατα που δεν τηρούν τον κανόνα αυτόν δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγιεινή των τροφίµων.
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Παράρτηµα ΙΙΙ, Τµήµα VIII - Αλιευτικά προϊόντα

Η Επιτροπή δηλώνει ότι, όταν θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο την

έκθεση επισκόπησης της πείρας που αποκτήθηκε κατά την εφαρµογή του κανονισµού, όπως

προβλέπεται από το άρθρο 14, θα θίξει ιδιαιτέρως το θέµα των εξαιρέσεων από την απαίτηση

κατάψυξης ορισµένων αλιευτικών προϊόντων σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙΙ, Τµήµα VIII,

Κεφάλαιο ΙΙΙ, Μέρος ∆. Εάν ενδείκνυται, η έκθεση θα συνοδεύεται από σχετικές προτάσεις.

Η Επιτροπή θα επανεξετάσει τους κανόνες για την αποθήκευση και τη µεταφορά των αλιευτικών

προϊόντων σε ψυχρό νερό και, εφόσον χρειάζεται, θα υποβάλει σχετικές προτάσεις.

Παράρτηµα ΙΙΙ, Τµήµα ΙΧ, Κεφάλαιο Ι, Μέρος Ι, παράγραφος 3 (β) � Γάλα

Η Επιτροπή θα εξετάσει την ανάγκη για νέες επιστηµονικές γνώµες όσον αφορά τα τυριά µε

περίοδο ωρίµανσης δύο τουλάχιστον µηνών και όσον αφορά τη χρήση της δοκιµής φωσφατάσης

για το γάλα αιγοπροβάτων.

Η αντιπροσωπεία ΗΒ δεν έχει πειστεί επί του παρόντος ότι υφίστανται επιστηµονικά

τεκµηριωµένοι λόγοι δηµόσιας υγείας οι οποίοι αιτιολογούν την απαγόρευση της χρήσης γάλακτος

που προέρχεται από ζώα µε θετική αντίδραση στη φυµατίωση ή τη βρουκέλλωση. ∆εδηλωµένος

στόχος της νοµοθεσίας είναι να εκσυγχρονίσει τους υγειονοµικούς ελέγχους των τροφίµων και να

διατηρήσει µόνον αυτούς που ωφελούν τη δηµόσια υγεία. Στην προκειµένη περίπτωση, µε τη

θερµική επεξεργασία του γάλακτος εξαλείφονται οι επικίνδυνοι οργανισµοί.
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Παράρτηµα ΙΙΙ, Τµήµα Χ � Αυγά και προϊόντα αυγών

Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στο Συµβούλιο (ενδεχοµένως µαζί µε προτάσεις) στην οποία θα

εξετάζεται το ενδεχόµενο να θεσπιστούν ευέλικτοι κανόνες όσον αφορά την προθεσµία παράδοσης

των αυγών στον καταναλωτή καθώς και να συνδεθεί η προθεσµία αυτή µε τη θερµοκρασία

αποθήκευσης των αυγών και,  εάν χρειαστεί, θα ζητήσει επιστηµονικές γνώµες για τα ζητήµατα

αυτά.1

Η Επιτροπή θα επανεξετάσει τις αναλυτικές προδιαγραφές για τα προϊόντα αυγών, οι οποίες

περιέχονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ, Τµήµα Χ, Κεφάλαιο ΙΙ, Μέρος IV, και θα υποβάλει τις δέουσες

προτάσεις.

                                                
1 Η δήλωση αυτή είναι συντοµότερη σε σχέση µε προηγούµενα έγγραφα ώστε να

αντανακλάται το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει υποβάλει έκθεση στο Συµβούλιο σχετικά µε τις
εξελίξεις στην κατανάλωση, το πλύσιµο  και την επισήµανση των αυγών (COM/2003/0479
final)
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ΙΙ. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ

Άρθρο 3 παράγραφος 7

Η Επιτροπή θα εξετάσει τον τρόπο µε τον οποίο θα διατίθενται στο διαδίκτυο οι εθνικοί κατάλογοι

των εγκεκριµένων εγκαταστάσεων καθώς και η ελάχιστη συχνότητα ενηµέρωσής τους και, εφόσον

χρειάζεται, θα υποβάλει σχετικές προτάσεις.

Άρθρο 5 παράγραφος 6

Η Σουηδία βλέπει θετικά την επέκταση του πεδίου εργασίας των βοηθών που είναι υπάλληλοι της

εγκατάστασης όπως συνάγεται από την αντιπαραβολή της πρότασης µε την υπάρχουσα κατάσταση.

Η Σουηδία εκφράζει, εντούτοις, τη λύπη της που οι υπάλληλοι βοηθοί δεν εξισώνονται πλήρως µε

τους επίσηµους βοηθούς όσον αφορά τα καθήκοντα � παρόλο που τίθεται η απαίτηση να διαθέτουν

και οι δύο κατηγορίες την ίδια κατάρτιση και ικανότητα και αµφότερες θα εργάζονται υπό τη

δικαιοδοσία επίσηµου κτηνιάτρου. Η Σουηδία καλωσορίζει επιπλέον τη δυνατότητα

επικαιροποίησης των ισχυόντων κανόνων µε τη διαδικασία της επιτροπολογίας και αναµένει ότι η

Επιτροπή θα επανεξετάσει το ταχύτερο δυνατόν τους κανόνες µε στόχο να επιτρέψει επέκταση του

συστήµατος στους υπαλλήλους βοηθούς προκειµένου να εξισωθούν µε τους επίσηµους.

Άρθρο 15 παράγραφος 2

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι τα πλοία-εργοστάσια και τα πλοία-ψυγεία θα ταξινοµούνται πάντοτε

υπό την ονοµασία του κράτους σηµαίας, ακόµη και όταν άλλο κράτος πραγµατοποιεί επιθεωρήσεις

του εν λόγω πλοίου σύµφωνα µε το άρθρο 15, παράγραφος 2 στοιχείο (β).

Άρθρο 17 παράγραφος 6

Η Επιτροπή δηλώνει ότι, όποτε διεξάγει διαβουλεύσεις µε τα κράτη µέλη στο πλαίσιο της Μόνιµης

Επιτροπής για την Τροφική Αλυσίδα και την Υγεία των Ζώων σύµφωνα µε το άρθρο 17,

παράγραφος 6, θα το πράττει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
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Άρθρο 21 - Επανεξετάσεις

Η Επιτροπή δηλώνει ότι, όταν υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο

µε σκοπό επισκόπηση της πείρας που αποκτήθηκε από την εφαρµογή του κανονισµού, σύµφωνα µε

τα προβλεπόµενα στο άρθρο 21, θα συζητά ειδικότερα εάν:

(α) οι διάφορες εθνικές προσεγγίσεις όσον αφορά τα επίπεδα προσωπικού δηµιουργούν

προβλήµατα στην ασφάλεια των τροφίµων,

(β) θα ήταν σκόπιµο να αυξηθούν οι ελάχιστες απαιτήσεις κατάρτισης για τους επίσηµους

βοηθούς,

(γ) θα ήταν σκόπιµο να διευρυνθεί το πεδίο εφαρµογής των κανόνων που επιτρέπουν τη σφαγή

εκτρεφόµενων θηραµάτων στον τόπο παραγωγής.

Η Επιτροπή συνοδεύει, ενδεχοµένως, την έκθεση µε κατάλληλες προτάσεις.

Παράρτηµα Ι, Τµήµα ΙΙΙ, Κεφάλαιο ΙV, Μέρος Β

Η Επιτροπή θα εξετάσει αν θα ήταν εφικτό και σκόπιµο να επεκταθεί το Παράρτηµα Ι, Τµήµα ΙΙΙ,

Κεφάλαιο IV, Μέρος Β, παράγραφος 8, ώστε να καλύπτει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι

επίσηµοι βοηθοί διενεργούν άλλα καθήκοντα δειγµατοληψίας και ανάλυσης και, εφόσον

χρειάζεται, θα υποβάλει σχετικές προτάσεις.

Παράρτηµα Ι, Τµήµα ΙV, Κεφάλαιο ΙX, Μέρος A

Η Επιτροπή θα ζητήσει επιστηµονικές συµβουλές για το κατά πόσον θα ήταν δυνατή η

πιστοποίηση περιοχών ως επίσηµα απαλλαγµένων από κυστίκερκο και, εφόσον συντρέχει λόγος,

θα προτείνει την έγκριση τροποποιήσεων στο Παράρτηµα Ι µέσω επιτροπολογίας.

Χρέωση για το κόστος των επίσηµων ελέγχων

Το Συµβούλιο και η Επιτροπή δηλώνουν ότι ο κανονισµός δεν θα επηρεάσει την ικανότητα των

κρατών µελών να ανακτούν το κόστος που συνδέεται µε τους επίσηµους ελέγχους από υπεύθυνους

επιχειρήσεων τροφίµων σύµφωνα µε την οδηγία για τις κτηνιατρικές αµοιβές, εν αναµονή της

έκδοσης του κανονισµού για τον επίσηµο έλεγχο των τροφίµων και των ζωοτροφών.
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Ορθή µεταχείριση των ζώων

Η Σουηδία φρονεί ότι έχει ουσιαστική σηµασία να επιθεωρούνται όλα τα ζώα που καταφθάνουν

προς σφαγή από επίσηµο κτηνίατρο προκειµένου να εξασφαλίζεται ότι τα ζώα δεν έχουν

ταλαιπωρηθεί κατά τη µεταφορά. Προσέτι, η Σουηδία θεωρεί ότι επίσηµος κτηνίατρος πρέπει να

είναι παρών κατά τη διάρκεια της σφαγής για να εποπτεύει την ορθή µεταχείριση των ζώων στην

αναισθητοποίηση και την αφαίµαξη. Η απαίτηση της παρουσίας επίσηµου κτηνιάτρου έχει µάλιστα

σηµασία για τη διατήρηση της εµπιστοσύνης του καταναλωτή όσον αφορά τη µεταχείριση των

ζώων κατά την παραγωγή κρέατος και προϊόντων κρέατος. Η Σουηδία φρονεί ότι εξαίρεση πρέπει

µόνο να χορηγείται σε µικρά σφαγεία για τα οποία οι αποστάσεις είναι µικρές.

Κανονισµός για τον επίσηµο έλεγχο των τροφίµων και των ζωοτροφών

Το Συµβούλιο και η Επιτροπή συµφωνούν ότι, προκειµένου να αποφευχθούν οι ταυτολογίες, η

έκδοση του κανονισµού για τον επίσηµο έλεγχο των τροφίµων και των ζωοτροφών πρέπει να

οδηγήσει στη διαγραφή των αντίστοιχων κανόνων που προβλέπονται στον κανονισµό για τον

καθορισµό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσηµων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής

προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, στο µέτρο που οι γενικότεροι

κανόνες παρέχουν το ίδιο υψηλό επίπεδο προστασίας της δηµόσιας υγείας. Αυτό ενδέχεται να

επηρεάσει ειδικότερα τις διατάξεις:

− για την έγκριση εγκαταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένης της υπό όρους έγκρισης,

− για εθνικά µέτρα επιβολής,

− για τον καθορισµό εγγυήσεων τις οποίες πρέπει να παρέχουν οι αρµόδιες αρχές των τρίτων

χωρών προκειµένου να µπορούν να εξάγουν τρόφιµα στην Κοινότητα και

− για επίσηµους ελέγχους προκειµένου να επαληθεύεται η συµµόρφωση των τροφίµων και της

παραγωγής τροφίµων µε µικροβιολογικά κριτήρια.

Επιπλέον, το Συµβούλιο και η Επιτροπή συµφωνούν ότι η ηµεροµηνία εφαρµογής του κανονισµού

για τον επίσηµο έλεγχο των τροφίµων και των ζωοτροφών πρέπει να είναι όσο το δυνατόν εγγύτερη

στην ηµεροµηνία του κανονισµού για τον καθορισµό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των

επίσηµων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης.
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ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Εκτελεστικοί κανόνες

Για την εξασφάλιση διαφάνειας, η Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόµενο να εκδώσει ανακοίνωση

στην οποία θα καθορίζονται, ανά τοµέα, κατάλογοι των υφιστάµενων εκτελεστικών κανόνων που

θα συνεχίσουν να εφαρµόζονται όταν τεθούν σε ισχύ οι νέοι κανόνες υγιεινής. Θα εξετάσει επίσης

εάν θα προτείνει την κατάργηση ή την τροποποίηση των κανόνων αυτών, όπου απαιτείται.

Η Επιτροπή βεβαιώνει ότι στόχος της είναι να προτείνει νέους κανόνες για τις τριχίνες προς

αντικατάσταση των κανόνων της οδηγίας 77/96/EOK εν ευθέτω χρόνω, ώστε να εξασφαλίσει ότι

θα είναι δυνατόν να θεσπιστούν προτού τεθεί σε ισχύ η νέα νοµοθεσία περί υγιεινής.

Αλιευτικά προϊόντα

Η Επιτροπή θα εξετάσει εάν θα ήταν δυνατό να καθοριστεί κατάλογος παραµέτρων για τις

επεξεργασίες σε αλιευτικά προϊόντα, πέραν της κατάψυξης σε εσωτερική θερµοκρασία -20°C επί

24 ώρες ή της θέρµανσης σε 60°C, που να αναγνωρίζονται ως επαρκείς για την καταστροφή των

προνυµφών των νηµατωδών, καθώς επίσης κριτήρια για να εξακριβώνεται εάν οι επεξεργασίες που

εφαρµόζονται επιτυγχάνουν αυτόν τον στόχο. Εάν ενδείκνυται, θα υποβάλει σχετικές προτάσεις.

Προσµείξεις

Το Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την ανάγκη εναρµονισµένων κανόνων για

επίσηµους ελέγχους ή επιτήρηση της παρουσίας περιβαλλοντικών ρύπων στα τρόφιµα και για

µέτρα που θα λαµβάνονται σε περιπτώσεις µη συµµόρφωσης µε τις κοινοτικές απαιτήσεις και,

εφόσον χρειάζεται, να υποβάλει σχετικές προτάσεις.

_______________
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 19.12.2003
SEC(2003) 1450 τελικό

2000/0178 (COD)
2000/0179 (COD)
2002/0141 (COD)
2000/0182 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ
σχετικά µε την

κοινή θέση του Συµβουλίου για την έγκριση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου περί της υγιεινής των τροφίµων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 εδάφιο 2 της συνθήκης ΕΚ
σχετικά µε την

κοινή θέση του Συµβουλίου για τη θέσπιση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου που αφορά τον καθορισµό των ειδικών κανόνων υγιεινής για τα

τρόφιµα ζωικής προέλευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 εδάφιο 2 της συνθήκης ΕΚ
σχετικά µε την

κοινή θέση του Συµβουλίου όσον αφορά την έκδοση κανονισµού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τον καθορισµό ειδικών διατάξεων για την

οργάνωση των επίσηµων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται
για κατανάλωση από τον άνθρωπο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ
σχετικά µε την

κοινή θέση του Συµβουλίου όσον αφορά την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την κατάργηση ορισµένων οδηγιών σχετικά µε
την υγιεινή των τροφίµων και τους υγειονοµικούς όρους για την παραγωγή και διάθεση
στην αγορά ορισµένων προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη
κατανάλωση και για την τροποποίηση των οδηγιών 89/662/ΕΟΚ και 92/118/ΕΟΚ του

Συµβουλίου και της απόφασης 95/408/EK του Συµβουλίου
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2000/0178 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ

σχετικά µε την

κοινή θέση του Συµβουλίου για την έγκριση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου περί της υγιεινής των τροφίµων

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η πρόταση (έγγραφο COM(2000)438 τελικό – 2000/0178
(COD)) διαβιβάστηκε στο ΕΚ και στο Συµβούλιο στις:

14 Ιουλίου 2000.

Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
γνωµοδότησε στις:

28 Μαρτίου 2001

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε σε πρώτη
ανάγνωση στις:

15 Μαΐου 2002

Η τροποποιηµένη πρόταση υποβλήθηκε στις: 28 Ιανουαρίου
2003.

Η κοινή θέση εγκρίθηκε στις: 27 Οκτωβρίου
2003 (µε
οµοφωνία)

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πρόκειται για την πρώτη πρόταση δέσµης πέντε προτάσεων που υποβάλλονται µε
σκοπό την ενοποίηση και τον εκσυγχρονισµό των ισχυόντων κοινοτικών κανόνων
για την υγιεινή των τροφίµων.

Αποσκοπεί, ιδίως, στην ανασύνταξη των κοινοτικών κανόνων που αφορούν την
υγιεινή των τροφίµων εν γένει. Περιλαµβάνει τα ακόλουθα βασικά ζητήµατα:

– εφαρµόζεται σε όλα τα στάδια από την παραγωγή έως την κατανάλωση,

– οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίµων έχουν την κύρια ευθύνη για την
ασφάλεια των τροφίµων,

– το σύστηµα HACCP (ανάλυση κινδύνων και κρίσιµα σηµεία ελέγχου)
προτείνεται ως µέσο που πρέπει να εφαρµοστεί από τους υπεύθυνους των
επιχειρήσεων τροφίµων προκειµένου να ελέγχουν τους µικροβιολογικούς και
χηµικούς παράγοντες κινδύνου στα τρόφιµα και να προάγουν έτσι την
ασφάλεια των τροφίµων,
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– την εκπόνηση οδηγών ορθής πρακτικής από τους κλάδους τροφίµων
προκειµένου να καθοδηγούνται οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίµων
σχετικά µε την ασφάλεια των τροφίµων και την εφαρµογή του συστήµατος
HACCP,

– την ευελιξία για τις επιχειρήσεις τροφίµων σε αποµακρυσµένες περιοχές, για
τις παραδοσιακές µεθόδους παραγωγής τροφίµων και για την εφαρµογή του
συστήµατος HACCP σε µικρές επιχειρήσεις,

– την καταχώριση όλων των επιχειρήσεων τροφίµων στις αρµόδιες αρχές,

– τα τεχνικά ζητήµατα (εγκαταστάσεις, εξοπλισµός κτλ.) που πρέπει να
τηρούνται από τις επιχειρήσεις τροφίµων.

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

3.1. Γενικά σχόλια

Ο κ. Byrne είχε επισηµάνει στη συνεδρίαση της ολοµέλειας στις 14 Μαίου 2002 ότι
θα µπορούσε να αποδεχτεί τις περισσότερες από τις τροπολογίες, εν όλω ή εν µέρει,
και υπό την προϋπόθεση της ανασύνταξης ορισµένων τροπολογιών, πλην των
τροπολογιών 5, 8, 13, 14, 28-30, 35, 37-39, 47, 48, 53, 55, 58, 59, 67, 69, 71, 76, 77,
83, 89, 92, 93, 95, 105, 107 και 108.

Το Συµβούλιο κατέβαλε σηµαντικές προσπάθειες για να λάβει υπόψη τις ανησυχίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτόν τον τεχνικά περίπλοκο φάκελο. Μολονότι
το Συµβούλιο δεν κατόρθωσε πάντοτε να περιλάβει τις τροπολογίες µε την ίδια
ακριβώς διατύπωση όπως αυτή της γνώµης του Κοινοβουλίου, πρέπει να ληφθεί
υπόψη το γεγονός ότι καταβλήθηκαν προσπάθειες ώστε να γίνουν σεβαστοί οι
στόχοι που επιδιώκει το Κοινοβούλιο. Οι τροπολογίες που έγιναν αποδεκτές από την
Επιτροπή έχουν ληφθεί υπόψη σε µεγάλο βαθµό. Το Συµβούλιο περιέλαβε επίσης
στην κοινή θέση τους στόχους που επιδιώκονται µε ορισµένες τροπολογίες που δεν
έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή.

3.2. Σχέση µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (γενική νοµοθεσία για τα τρόφιµα)

Οι τροπολογίες 1, 3, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 50, 54, 56, 57
και 61 αποσκοπούν στην ευθυγράµµιση της πρότασης µε τη γενική νοµοθεσία για τα
τρόφιµα.

Ο στόχος αυτών των τροπολογιών έχει ληφθεί υπόψη στην κοινή θέση.

3.3. Πεδίο εφαρµογής

Το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της κοινής θέσης συνάδει µε την τροπολογία
103, η οποία αποσκοπεί στο να αποσαφηνίσει ότι η πρόταση δεν εφαρµόζεται στην
άµεση παροχή µικρών ποσοτήτων πρωτογενών προϊόντων στον τελικό καταναλωτή
ή στο τοπικό λιανικό εµπόριο.
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3.4. Ορισµοί

Η τροπολογία 26 διευκρινίζει ότι τα τρόφιµα ζωικής προέλευσης περιλαµβάνουν το
αίµα. Το Συµβούλιο θεώρησε ότι ο ορισµός αυτός ανήκει στην πρόταση COD
2000/179 και, ως εκ τούτου, τον µετέφερε, λαµβάνοντας υπόψη την τροπολογία 26,
στο σηµείο 8.1 του παραρτήµατος I της εν λόγω πρότασης.

3.5. Επιτροπολογία

Οι τροπολογίες 28 και 29 θα στερούσαν από την Επιτροπή το δικαίωµα χρήσης της
διαδικασίας επιτροπολογίας για την προσθήκη νέων τεχνικών παραρτηµάτων στον
κανονισµό. Απορρίφθηκαν από την Επιτροπή, αλλά τις ακολουθεί το Συµβούλιο.

Οι τροπολογίες 30, 58 και 59 δεν θα επέτρεπαν στην Επιτροπή να χρησιµοποιήσει τη
διαδικασία της επιτροπολογίας για τη χορήγηση παρεκκλίσεων ή για την
πραγµατοποίηση τροποποιήσεων στα παραρτήµατα. Η Επιτροπή απέρριψε αυτές τις
τροπολογίες. Το Συµβούλιο ακολούθησε την Επιτροπή στο σηµείο αυτό. Το άρθρο
13 της κοινής θέσης θα επέτρεπε, εποµένως, υπό ορισµένους σαφώς καθορισµένους
όρους, την παροχή παρεκκλίσεων ή την πραγµατοποίηση τροποποιήσεων µέσω της
διαδικασίας της επιτροπολογίας.

3.6. Mικροβιολογικά και άλλα κριτήρια ή πρότυπα

Η τροπολογία 106 προβλέπει την αναδιατύπωση της πρότασης της Επιτροπής όσον
αφορά τον καθορισµό των µικροβιολογικών κριτηρίων, των κριτηρίων σχετικά µε τη
θερµοκρασία, των στόχων της ασφάλειας τροφίµων και των προτύπων απόδοσης. Ο
στόχος αυτής της τροπολογίας επιτυγχάνεται µέσω του άρθρου 4 παράγραφος 3 και
του άρθρου 4 παράγραφος 4 της κοινής θέσης.

3.7. Ευελιξία

Η πρόταση εισάγει ευελιξία για τις παραδοσιακές µεθόδους παραγωγής τροφίµων
και για τις επιχειρήσεις τροφίµων στις αποµακρυσµένες περιοχές. Οι τροπολογίες 31
και 32 έχουν σκοπό να αποσαφηνίσουν πού και πώς εφαρµόζεται η ευελιξία. Το
άρθρο 13 παράγραφοι 3 έως 7 της κοινής θέσης επιτυγχάνει τους στόχους αυτών των
τροπολογιών.

3.8. Σύστηµα ανάλυσης κινδύνων και κρίσιµων σηµείων ελέγχου (HACCP)

Σχετικά µε την εφαρµογή του συστήµατος HACCP στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις

Η τροπολογία 7 ορίζει ότι η εφαρµογή των αρχών του συστήµατος HACCP σε
επίπεδο γεωργικής εκµετάλλευσης δεν είναι επί του παρόντος δυνατή, αλλά ότι η
εφαρµογή τους πρέπει να προωθηθεί. Πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η
αιτιολογική σκέψη 14 της κοινής θέσης και η δυνατότητα χρήσης οδηγών ορθής
πρακτικής (άρθρο 7) επιτυγχάνουν τον στόχο αυτό.

Οι τροπολογίες 8, 9 - πρώτο µέρος, 35, 37, 38 και 67 αποσκοπούν στην εισαγωγή
του συστήµατος HACCP σε επίπεδο πρωτογενούς παραγωγής. ∆εν έγιναν αποδεκτές
από την Επιτροπή ούτε τις ακολούθησε το Συµβούλιο.
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Ωστόσο το Συµβούλιο εισήγαγε τροπολογία η οποία επιβάλλει στην Επιτροπή την
υποχρέωση να εξετάσει, σε έκθεση η οποία θα υποβληθεί εντός πέντε ετών ύστερα
από τη θέση σε ισχύ του κανονισµού, εάν θα ήταν σκόπιµο και εφικτό να
προβλεφθεί επέκταση της απαίτησης να εφαρµόζεται το σύστηµα HACCP στους
υπεύθυνους των επιχειρήσεων τροφίµων που πραγµατοποιούν πρωτογενή παραγωγή.

Σχετικά µε την ευελιξία των διαδικασιών HACCP

Μια τροπολογία εισάγει ευελιξία για την εφαρµογή του συστήµατος HACCP (36-
πρώτο µέρος). Έγινε ευνοϊκά δεκτή από την Επιτροπή. Παρόλο που διατυπώνονται
διαφορετικά, πρέπει να θεωρηθεί ότι το άρθρο 5 παράγραφος 4 και το άρθρο 5
παράγραφος 5 ικανοποιούν τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου.

3.9. Οδηγοί ορθών πρακτικών

Ο στόχος των τροπολογιών 40 και 45 να καταστήσουν σαφές ότι οι οδηγοί ορθών
πρακτικών αποτελούν προαιρετικά όργανα, επιτυγχάνεται µε το άρθρο 7 (δεύτερο
εδάφιο) της κοινής θέσης.

Η τροπολογία 44, η οποία αποσκοπεί στη διατήρηση του καθεστώτος των οδηγών
που έχουν ήδη εκπονηθεί σύµφωνα µε προηγούµενες διατάξεις, καλύπτεται µε το
άρθρο 8 παράγραφος 5.

Η ιδέα ότι οι οδηγοί πρέπει να εκπονούνται από τους κλάδους των επιχειρήσεων
τροφίµων σε διαβούλευση µε άλλους ενδιαφερόµενους φορείς (τροπολογίες 42, 43
και 46) εκφράζεται στα άρθρα 8 και 9.

3.10. Καταχώρηση των επιχειρήσεων τροφίµων

Οι τροπολογίες 49 και 52 αποσκοπούν στη θέσπιση διαδικασιών καταχώρησης και
έγκρισης των επιχειρήσεων τροφίµων, οι οποίες πρέπει να εφαρµόζονται από την
αρµόδια αρχή. Το Συµβούλιο δεν έλαβε πλήρως υπόψη τις τροπολογίες αυτές µε το
σκεπτικό ότι αυτές οι διαδικασίες αφορούν τις αρµόδιες αρχές και δεν πρέπει,
εποµένως, να περιλαµβάνονται στον κανονισµό για την ασφάλεια των τροφίµων (ο
οποίος απευθύνεται στους υπεύθυνους των επιχειρήσεων τροφίµων). Η Επιτροπή
θεωρεί βάσιµο το επιχείρηµα αυτό και περιέλαβε τις διαδικασίες καταχώρησης και
έγκρισης, µε την ευελιξία που ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο άρθρο 31 της
πρότασής της για κανονισµό για τη διεξαγωγή επίσηµων ελέγχων στις ζωοτροφές
και τα τρόφιµα [COM(2003)52].

Οι άλλες τροπολογίες (50, 51) για την καταχώρηση και την έγκριση των
επιχειρήσεων τροφίµων έχουν ληφθεί υπόψη από το Συµβούλιο (άρθρο 6
παράγραφος 3).

3.11. Έκθεση για την εφαρµογή

Η πρόταση περιέχει µια διάταξη σύµφωνα µε την οποία η Επιτροπή πρέπει να
υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο εντός 7 ετών από
την έναρξη ισχύος του κανονισµού, επανεξετάζοντας την εµπειρία που αποκτήθηκε
από την εφαρµογή του κανονισµού.
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Η τροπολογία 62 αποσκοπεί στη µείωση της περιόδου των επτά ετών σε πέντε έτη.
Το Συµβούλιο ακολούθησε αυτή την τροπολογία (άρθρο 16).

3.12. Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος

Η τροπολογία 63 καθιστά τον κανονισµό εφαρµοστέο «ένα χρόνο µετά την έναρξη
ισχύος του». Η ίδια τροπολογία έχει εισαχθεί στη συνέχεια για τις υπόλοιπες
προτάσεις της δέσµης προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι αυτές οι τέσσερις προτάσεις
θα έχουν την ίδια ηµεροµηνία έναρξης ισχύος.

Κύριο µέληµα του Συµβουλίου όσον αφορά την παρούσα πρόταση ήταν να
εξασφαλίσει ότι όλες οι προτάσεις της δέσµης θα ισχύουν από την ίδια ηµεροµηνία
και ότι τα κράτη µέλη θα έχουν επαρκές χρονικό περιθώριο ώστε να προσαρµοστούν
στη νέα κατάσταση. Το Συµβούλιο, εποµένως, αποφάσισε ότι για όλες τις προτάσεις
της δέσµης τα µέτρα εφαρµόζονται 18 µήνες µετά την έναρξη ισχύος του
κανονισµού και το νωρίτερο από την 1η Ιανουαρίου 2006. Το άρθρο 18 της κοινής
θέσης εκφράζει τη θέση αυτή.

Μολονότι η ηµεροµηνία εφαρµογής στην κοινή θέση δεν ταυτίζεται µε την
ηµεροµηνία που προτείνεται στην τροπολογία 63 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
πρέπει να θεωρηθεί ότι οι στόχοι που επιδιώκει το Συµβούλιο δεν βρίσκονται σε
σύγκρουση µε τους στόχους που επιδιώκει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις σχετικές
τροπολογίες για τις διάφορες προτάσεις της δέσµης.

3.13. Τεχνική αξιολόγηση

Οι τεχνικές τροπολογίες τις οποίες, εν µέρει ή κατόπιν αναδιατύπωσης, αποδέχθηκε
η Επιτροπή, έχουν σε µεγάλο βαθµό ληφθεί υπόψη (τροπολογίες 2, 4, 6, 9, 10, 25,
41, 60, 65, 66, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 94,
96, 99, 100, 102). Ωστόσο, το περιεχόµενο του παραρτήµατος ΙΙ, κεφάλαιο X
(πρώτη και δεύτερη συσκευασία) έχει απλοποιηθεί στην κοινή θέση. Οι τροπολογίες
99 και 100 δεν λαµβάνονται, εποµένως, πλήρως υπόψη.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η κοινή θέση αντανακλά σε µεγάλο βαθµό τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου οι οποίες έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή.

Επιπλέον, η κοινή θέση αντανακλά ιδέες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δεν
έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή. Αυτές αφορούν, ιδίως, την πιθανή εφαρµογή
του συστήµατος HACCP στο επίπεδο της πρωτογενούς παραγωγής, την υποχρέωση
υποβολής έκθεσης από την Επιτροπή και, σχετικά µε την επιτροπολογία, την
κατάργηση της δυνατότητας προσθήκης νέων παραρτηµάτων στον κανονισµό. Η
Επιτροπή συµφώνησε µε αυτές τις τροποποιήσεις της αρχικής της πρότασης
προκειµένου να υπάρξει συµβιβασµός.   
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2000/0179 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 εδάφιο 2 της συνθήκης ΕΚ

σχετικά µε την

κοινή θέση του Συµβουλίου για τη θέσπιση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου που αφορά τον καθορισµό των ειδικών κανόνων υγιεινής για τα

τρόφιµα ζωικής προέλευσης

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και στο
Συµβούλιο
(έγγραφο COM (2000) 438 τελικό - 2000/179(COD):

14 Ιουλίου 2000

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής
και Κοινωνικής Επιτροπής:

28 Μαρτίου 2001

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
πρώτη ανάγνωση:

15 Μαίου 2002

Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης : 28 Ιανουαρίου 2003

Ηµεροµηνία έκδοσης της κοινής θέσης: 27 Οκτωβρίου 2003
(οµόφωνα).

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πρόκειται για τη δεύτερη πρόταση δέσµης πέντε προτάσεων που υποβάλλονται µε
σκοπό την ενοποίηση και τον εκσυγχρονισµό των ισχυόντων κοινοτικών κανόνων
για την υγιεινή των τροφίµων.

Αποσκοπεί, ιδίως, στην ανασύνταξη των κοινοτικών κανόνων που αφορούν την
υγιεινή των τροφίµων ζωικής προέλευσης. Περιλαµβάνει κανόνες για το κρέας και
τα προϊόντα κρέατος, τα προϊόντα αλιείας, τα δίθυρα µαλάκια, το γάλα και τα
γαλακτοκοµικά προϊόντα, τα αυγά και τα προϊόντα αυγών, και τα υποπροϊόντα τους
για ανθρώπινη κατανάλωση.

Το κύριο αντικείµενο της πρότασης είναι η απλοποίηση των ισχυόντων κανόνων.



8  

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

3.1. Γενικές παρατηρήσεις

Κατά τη συνεδρίαση της ολοµέλειας στις 15 Μαίου 2002, η Επιτροπή είχε
επισηµάνει ότι θα µπορούσε να αποδεχτεί τις περισσότερες από τις τροπολογίες, στο
σύνολό τους ή εν µέρει, και υπό την προϋπόθεση της ανασύνταξης ορισµένων
τροπολογιών, πλην των τροπολογιών 8, 17, 33, 38, 44, 55, 58, 65, 69, 101, 116 και
132.

Το Συµβούλιο κατέβαλε σηµαντικές προσπάθειες για να λάβει υπόψη τις ανησυχίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτόν τον τεχνικά περίπλοκο φάκελο. Μολονότι
το Συµβούλιο δεν κατόρθωσε πάντοτε να περιλάβει τις τροπολογίες µε την ίδια
ακριβώς διατύπωση όπως αυτή της γνώµης του Κοινοβουλίου, πρέπει να ληφθεί
υπόψη το γεγονός ότι καταβλήθηκαν προσπάθειες ώστε να γίνουν σεβαστοί οι
στόχοι που επιδιώκει το Κοινοβούλιο. Οι τροπολογίες που έγιναν αποδεκτές από την
Επιτροπή έχουν ληφθεί υπόψη σε µεγάλο βαθµό.

3.2. Σχέση µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (γενική νοµοθεσία για τα τρόφιµα)

Οι τροπολογίες 3, 4, 6, 14, 60, 78, 79, 111, 112, 120 και 128 αποσκοπούν στην
ευθυγράµµιση της πρότασης µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 178/2002.

Ο στόχος αυτών των τροπολογιών έχει ληφθεί υπόψη στα σχετικά µέρη της κοινής
θέσης.

3.3. Μεταφορά των απαιτήσεων από τα παραρτήµατα στα άρθρα

Ορισµένες τροπολογίες στοχεύουν να εξασφαλίσουν ότι οι βασικές απαιτήσεις της
νοµοθεσίας τροφίµων περιλαµβάνονται στα άρθρα και όχι στο παράρτηµα.

Οι στόχοι των εν λόγω τροπολογιών έχουν ληφθεί υπόψη στην κοινή θέση ως εξής:
(στα άρθρα 1, 4, 8 και 3 αντίστοιχα).

� Η τροπολογία 5 για το πεδίο εφαρµογής της πρότασης περιλαµβάνεται στο
άρθρο 1 της κοινής θέσης·

� Η τροπολογία 11 για τις γενικές υποχρεώσεις των υπεύθυνων επιχειρήσεων
τροφίµων περιλαµβάνεται στο άρθρο 3 της κοινής θέσης·

� Η τροπολογία 10 για τις εγγυήσεις για τη σαλµονέλα περιλαµβάνεται στο
άρθρο 8 της κοινής θέσης·

� Οι τροπολογίες 7, 57, 77, 98, 110 και 125 για την έγκριση των επιχειρήσεων
τροφίµων περιλαµβάνονται στο άρθρο 4 της κοινής θέσης·

� Η τροπολογία 6 (τελευταίο µέρος) στοχεύει να εξασφαλίσει ότι οι ορισµοί στο
παράρτηµα Ι δεν µπορούν να τροποποιηθούν µέσω της επιτροπολογίας. Ο
στόχος της εν λόγω τροπολογίας επιτυγχάνεται µέσω του άρθρου 10(1) της
κοινής θέσης που εξαιρεί το παράρτηµα Ι από την τροποποίηση µε τη
διαδικασία της επιτροπολογίας.
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3.4. Σήµανση υγειονοµικού ελέγχου

Οι τροπολογίες 8 και 58 (που δεν γίνονται δεκτές από την Επιτροπή) θα επέβαλλαν
τη σήµανση µε σήµα καταλληλότητας για όλα τα είδη κρεάτων. Στην κοινή θέση, το
Συµβούλιο δεν δέχτηκε ότι όλα τα είδη κρέατος πρέπει να λαµβάνουν σήµα
καταλληλότητας, αλλά µόνο το κόκκινο κρέας στις περιπτώσεις που ο επίσηµος
κτηνίατρος διαδραµατίζει ιδιαίτερο ρόλο κατά την επιθεώρηση του κρέατος. Όλα τα
υπόλοιπα είδη κρέατος και τα προϊόντα ζωικής προέλευσης πρέπει να λαµβάνουν,
αντί αυτού, σήµα αναγνώρισης µε την ευθύνη του υπεύθυνου της επιχείρησης
τροφίµων.

Το άρθρο 5 της κοινής θέσης αντικατοπτρίζει την εν λόγω κατάσταση.

3.5. Ευελιξία

Η τροπολογία 9 προσφέρει δυνατότητες για ευελιξία για τις παραδοσιακές µεθόδους
παραγωγής και για τις αποµακρυσµένες περιοχές.

Το άρθρο 11(3) - (7) της κοινής θέσης αντικατοπτρίζει το στόχο της τροπολογίας 9.

3.6. Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος

Η τροπολογία 15 καθιστά τον κανονισµό εφαρµοστέο "ένα χρόνο µετά την έναρξη
ισχύος του". Η ίδια τροπολογία έχει εισαχθεί στη συνέχεια για τις υπόλοιπες
προτάσεις της δέσµης προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι αυτές οι τέσσερις προτάσεις
θα έχουν την ίδια ηµεροµηνία έναρξης ισχύος.

Κύριο µέληµα του Συµβουλίου όσον αφορά την παρούσα πρόταση ήταν να
εξασφαλίσει ότι όλες οι προτάσεις της δέσµης θα ισχύουν από την ίδια ηµεροµηνία
και ότι τα κράτη µέλη θα έχουν επαρκές χρονικό περιθώριο ώστε να προσαρµοστούν
στη νέα κατάσταση. Το Συµβούλιο, εποµένως, αποφάσισε ότι για όλες τις προτάσεις
της δέσµης τα µέτρα εφαρµόζονται 18 µήνες µετά την έναρξη ισχύος του
κανονισµού και το νωρίτερο από την 1η Ιανουαρίου 2006. Το άρθρο 18 της κοινής
θέσης εκφράζει τη θέση αυτή.

Μολονότι η ηµεροµηνία εφαρµογής στην κοινή θέση δεν ταυτίζεται µε την
ηµεροµηνία που προτείνεται στην τροπολογία 15 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
πρέπει να θεωρηθεί ότι οι στόχοι που επιδιώκει το Συµβούλιο δεν βρίσκονται σε
σύγκρουση µε τους στόχους που επιδιώκει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις σχετικές
τροπολογίες για τις διάφορες προτάσεις της δέσµης.

3.7. Ρήτρα επανεξέτασης

Η πρόταση δεν περιλαµβάνει ρήτρα επανεξέτασης. Η τροπολογία 13 (τελευταίο
µέρος) επιδιώκει να εισαχθεί τέτοια ρήτρα (αναθεώρηση ολόκληρου του σώµατος
των παραρτηµάτων τουλάχιστον κάθε πέντε έτη!). Η Επιτροπή απέρριψε την εν
λόγω τροπολογία.

Το άρθρο 14 της κοινής θέσης ακολουθεί εν µέρει τη θέση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.
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3.8. Κρέας αγρίων θηραµάτων

Οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποβλέπουν στα εξής:

– στον καλύτερο προσδιορισµό του πεδίου εφαρµογής (µε την εξαίρεση των
άµεσων παραδόσεων από το πεδίο, αν και η τροπολογία 132 - που
απορρίφθηκε από την Επιτροπή - επανεισάγει τις απαιτήσεις υγιεινής για
τέτοιες παραδόσεις),

– στην επισήµανση των κυνηγετικών παραδόσεων στα διάφορα κράτη µέλη.

18 τροπολογίες υποβλήθηκαν για αυτό τον σκοπό (18, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98).

Στην κοινή θέση, ο αποκλεισµός των άµεσων παραδόσεων από το πεδίο εφαρµογής
του κανονισµού επιτυγχάνεται στο άρθρο 1(3) (ε), εφαρµόζοντας κατά συνέπεια την
τροπολογία 82.

Επιπλέον, το Συµβούλιο θεώρησε ότι η τροπολογία 97 για την εξαίρεση των
εγκαταστάσεων επεξεργασίας θηραµάτων που προορίζονται για ιδιωτική
κατανάλωση από το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού καλύπτεται ήδη από την
τροπολογία 82.

Επίσης, θεώρησε ότι το θέµα που καλύπτεται από την τροπολογία 88 (για την
ευθύνη των κυνηγών) καλύπτεται γενικά από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 178/2002.

Οι υπόλοιπες τροπολογίες δεν ελήφθησαν πάντα συστηµατικά υπόψη στην κοινή
θέση, αλλά πρέπει να θεωρηθεί ότι το συνολικό αποτέλεσµα επιτυγχάνει τους
στόχους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

3.9. Ζώντα δίθυρα µαλάκια

Το Συµβούλιο θεωρεί ότι οι τροπολογίες 20 και 115 για τη χρήση καθαρού
θαλάσσιου νερού στην παραγωγή των ζωντανών δίθυρων µαλακίων καλύπτονται
γενικά στην κοινή θέση για την πρώτη πρόταση της δέσµης [2000/178 (COD) για
την υγιεινή των τροφίµων ], ειδικότερα στο άρθρο 2, σηµείο 1(ζ).

3.10. Μεταφορά των θεµάτων στην πρόταση 2000/0180(COD) ("υγιεινή 3")

Στην κοινή θέση, τα θέµατα για τα οποία η αρµοδιότητα ανήκει στην αρµόδια αρχή
παραπέµπονται στην τρίτη πρόταση της δέσµης [2002/0141(COD) σχετικά µε τον
καθορισµό των λεπτοµερών διατάξεων για την οργάνωση των επίσηµων ελέγχων
στα προϊόντα ζωικής προέλευσης]. Πρόκειται συγκεκριµένα για:

� τις διαδικασίες για τις εισαγωγές τροφίµων (παράρτηµα ΙΙΙ της δεύτερης
πρόταση της δέσµης). Η κοινή θέση στη δεύτερη πρόταση καθορίζει αντί
αυτού τις υποχρεώσεις των υπεύθυνων επιχειρήσεων τροφίµων όσον αφορά τις
εισαγωγές τροφίµων (άρθρο 6). Οι διαδικασίες εισαγωγής εντάσσονται στα
άρθρα 10-15 της κοινής θέσης στην τρίτη πρόταση της δέσµης. Αυτό
επηρεάζει την τροπολογία 12·
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� τη σήµανση καταλληλότητας που εντάσσεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του τµήµατος Ι
του παραρτήµατος Ι στην τρίτη πρόταση της δέσµης. Αυτό επηρεάζει την
τροπολογία 28.

Αυτό αποτελεί λογική συνέπεια της συλλογιστικής στη Λευκή Βίβλο για την
ασφάλεια των τροφίµων ότι πρέπει να υπάρξει µια σαφής διάκριση µεταξύ των
υποχρεώσεων των αρµόδιων αρχών και των υποχρεώσεων των υπεύθυνων
επιχειρήσεων τροφίµων.

3.11. Άλλες τεχνικές και συντακτικές τροπολογίες

Οι υπόλοιπες τροπολογίες που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή επιδιώκουν να
βελτιώσουν την πρόταση από τεχνική και συντακτική άποψη. Όσον αφορά την κοινή
θέση για τις εν λόγω τροπολογίες, µπορούν να γίνουν οι ακόλουθες παρατηρήσεις:

Όσον αφορά τη σφαγή ταράνδων (τροπολογία 41), το Συµβούλιο θεώρησε ότι
οποιοδήποτε σφαγείο, συµπεριλαµβανοµένων των κινητών σφαγείων, που
καλύπτουν τα κριτήρια του κανονισµού είναι επιλέξιµο για τη σφαγή ταράνδων. ∆εν
είναι εποµένως απαραίτητο να ληφθούν ειδικά µέτρα για τον τάρανδο.

Όσον αφορά την τροπολογία 107, η κοινή θέση δεν απαγορεύει ρητά τη χρήση
πρώτων υλών µηρυκαστικών για την παραγωγή του µηχανικά διαχωρισµένου
κρέατος. Το Συµβούλιο υποστηρίζει ότι δεν είναι απαραίτητο να επαναληφθεί η
απαγόρευση στη χρήση τέτοιου υλικού όπως προβλέφθηκε ήδη στον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 999/2001.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η κοινή θέση είναι γενικά συµβατή µε τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι µπορεί να δεχτεί την κοινή
θέση.

5. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

Άρθρο 1 - Πεδίο εφαρµογής

Η Επιτροπή θεωρεί ότι, όπως και στον κανονισµό σχετικά µε την υγιεινή των
τροφίµων, η εξαίρεση της άµεσης προσφοράς, από τον παραγωγό, µικρών
ποσοτήτων πρωτογενών προϊόντων και κρέατος πουλερικών και λαγόµορφων στον
τελικό καταναλωτή ή στα τοπικά καταστήµατα λιανικής πώλησης ισχύει επίσης και
για την πρωτογενή παραγωγή για την εν λόγω προσφορά.

Άρθρο 8 - Εγγυήσεις για τη σαλµονέλα

Η Επιτροπή δεν θα προτείνει κανένα µέτρο που θα µείωνε το επίπεδο προστασίας
που παρέχεται από τις εγγυήσεις που χορηγούνται στη Φινλανδία και τη Σουηδία µε
την ένταξή τους στην Κοινότητα.
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Άρθρο 11(6) και παράρτηµα ΙΙΙ, Τµήµα VII - Ζώντα δίθυρα µαλάκια

Το Συµβούλιο και η Επιτροπή τονίζουν τη σηµασία της χρήσης εναρµονισµένων
µεθόδων για την εξέταση της συµµόρφωσης µε τις οριακές τιµές για τις θαλάσσιες
βιοτοξίνες στα ζώντα δίθυρα µαλάκια. Σηµειώνουν ότι η θέσπιση του κανονισµού
δεν έχει επιπτώσεις στις ισχύουσες απαιτήσεις, οι οποίες θα παραµείνουν σε ισχύ
έως ότου καθοριστούν νέες απαιτήσεις µέσω της επιτροπολογίας.

Άρθρο 11(9) - Iσταµίνη

Η Επιτροπή δηλώνει ότι οι προτάσεις της σχετικά µε τα µικροβιολογικά κριτήρια,
που είναι υπό εκπόνηση, θα περιλάβουν προτάσεις για τα όρια όσον αφορά την
ισταµίνη στα προϊόντα αλιείας.

Παράρτηµα Ι - Ορισµοί

Η βρετανική αντιπροσωπεία επικροτεί τη δήλωση της Επιτροπή ότι θα αναζητήσει
νέες επιστηµονικές συµβουλές για τον κιµά, τα παρασκευάσµατα κρέατος και το
µηχανικά διαχωρισµένο κρέας (Μ∆Κ).
Παράλληλα, το ΗΒ θεωρεί ότι ο ορισµός του Μ∆Κ που χρησιµοποιείται στον
παρόντα κανονισµό µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα ερµηνείας και εφαρµογής.
Σε αυτήν την περίπτωση, η βρετανική αντιπροσωπεία θα ανέµενε από την Επιτροπή
να βρει λύση µέσω της διαδικασίας επιτροπολογίας.

Παράρτηµα ΙΙ, Τµήµα ΙΙΙ - Πληροφορίες τροφικής αλυσίδας

Η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις σχετικά µε τις πληροφορίες τροφικής αλυσίδας
ως θέµα προτεραιότητας, προκειµένου να µπορούν να υιοθετηθούν µέσω της
επιτροπολογίας, προτού τεθεί σε εφαρµογή η νέα νοµοθεσία υγιεινής. Οι προτάσεις
θα περιλάβουν κατευθυντήριες γραµµές για τυποποιηµένες δηλώσεις µε δυνατότητα
συµπλήρωσης και υπογραφής από τον παραγωγό, ο οποίος δεν θα καλείται να
αναπαράγει επί λέξει αποσπάσµατα από τα µητρώα του. Η Επιτροπή θα εξετάσει τη
σκοπιµότητα της πρότασης τυποποιηµένου µορφότυπου ή µορφοτύπων για τέτοιες
δηλώσεις για το ενδοκοινοτικό εµπόριο ζώντων ζώων.

Παράρτηµα ΙΙΙ, Τµήµα Ι - Επείγουσα σφαγή

Η Επιτροπή δηλώνει ότι, όταν θα υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
στο Συµβούλιο για την αναθεώρηση της κτηθείσας εµπειρίας από την εφαρµογή του
κανονισµού όπως προβλέπεται στο άρθρο 14, θα συζητήσει ειδικότερα το θέµα της
επείγουσας σφαγής. Εάν κριθεί απαραίτητο, θα συνοδεύσει την έκθεση µε τις
σχετικές προτάσεις.
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Παράρτηµα ΙΙΙ, Τµήµα IV - Άγρια θηράµατα

Προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι ο κανονισµός επιτυγχάνει το στόχο της
αναβάθµισης της ασφάλειας των τροφίµων και της προστασία των καταναλωτών, η
Επιτροπή θα αναθεωρήσει τους νέους κανόνες σχετικά µε τις ευθύνες των
εκπαιδευµένων κυνηγών ως θέµα προτεραιότητας. Ειδικότερα, η Επιτροπή θα
εξετάσει τους κανόνες σύµφωνα µε τους οποίους οι εκπαιδευµένοι κυνηγοί µπορούν
να αποφασίζουν, σε ορισµένες περιπτώσεις, ότι δεν χρειάζεται ορισµένα εντόσθια να
συνοδεύουν τα άγρια θηράµατα στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας θηραµάτων για
την επιθεώρηση µετά τη σφαγή, και επίσης θα εξετάσει εάν απαιτούνται
αυστηρότερες απαιτήσεις ελέγχου ανάλογα µε την κλίµακα της κυνηγετικής
δραστηριότητας. Εάν κριθεί απαραίτητο, θα προτείνει τροποποιήσεις σε αυτούς τους
κανόνες.

Παράρτηµα ΙΙΙ, Τµήµα V - Κιµάς, παρασκευάσµατα κρέατος και M∆Κ

Η Επιτροπή, το συντοµότερο δυνατόν, θα αναζητήσει νέες επιστηµονικές συµβουλές
για τον κιµά, τα παρασκευάσµατα κρέατος και το µηχανικά διαχωρισµένο κρέας
(M∆Κ) και, εάν κριθεί απαραίτητο, θα προτείνει τροποποιήσεις στο τµήµα V του
παραρτήµατος ΙΙΙ µέσω της επιτροπολογίας. Θα εξετάσει επίσης τη σκοπιµότητα
τροποποίησης των κανόνων επισήµανσης λαµβάνοντας υπόψη τον ορισµό του Μ∆Κ
που θεσπίστηκε για τους σκοπούς της νοµοθεσίας υγιεινής.

Παράρτηµα ΙΙΙ, Τµήµα VII - Ζώντα δίθυρα µαλάκια

Ο κανονισµός δεν θα επιτρέπει την εκ νέου βύθιση ζώντων δίθυρων µαλακίων στο
νερό, ή τον ψεκασµό τους µε νερό, µετά τη συσκευασία τους για λιανική πώληση.
Εντούτοις, η Επιτροπή θα προτείνει ευελιξία µέσω της επιτροπολογίας εφόσον
µπορεί να αποδειχθεί ότι τα συστήµατα που δεν τηρούν αυτόν τον κανόνα δεν
διακυβεύουν την υγιεινή των τροφίµων.

Παράρτηµα ΙΙΙ, Τµήµα VIII - Προϊόντα αλιείας

Η Επιτροπή δηλώνει ότι, όταν θα υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
στο Συµβούλιο για την αναθεώρηση της κτηθείσας εµπειρίας από την εφαρµογή του
κανονισµού όπως προβλέπεται στο άρθρο 14, θα συζητήσει ειδικότερα το θέµα των
εξαιρέσεων από την απαίτηση κατάψυξης ορισµένων προϊόντων αλιείας σύµφωνα µε
το παράρτηµα ΙΙΙ, Τµήµα VIII, Κεφάλαιο ΙΙΙ, Μέρος ∆.
Εάν κριθεί απαραίτητο, θα συνοδεύσει την έκθεση µε τις σχετικές προτάσεις.

Η Επιτροπή θα αναθεωρήσει τους κανόνες για την αποθήκευση και τη µεταφορά των
προϊόντων αλιείας σε κρύο νερό και, εάν κριθεί απαραίτητο, θα υποβάλει τις
σχετικές προτάσεις.

Παράρτηµα ΙΙΙ, Τµήµα ΙΧ, Κεφάλαιο Ι, Μέρος Ι, παράγραφος 3(β) - Γάλα

Η Επιτροπή θα εξετάσει τη σκοπιµότητα νέων επιστηµονικών συµβουλών για τα
τυριά µε περίοδο ωρίµανσης τουλάχιστον δύο µηνών και για τη χρήση της δοκιµής
φωσφατάσεων στο πρόβειο και στο κατσικίσιο γάλα.
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Η βρετανική αντιπροσωπεία δεν είναι πεπεισµένη ότι ευσταθούν επιστηµονικά
τεκµηριωµένοι λόγοι δηµόσιας υγείας για την απαγόρευση της χρήσης γάλακτος από
αντιδραστήρες φυµατίωσης ή βρουκέλωσης. Η δηλωµένη πρόθεση της νοµοθεσίας
είναι να εκσυγχρονιστούν οι έλεγχοι υγιεινής τροφίµων και να διατηρηθούν µόνο
αυτοί µε όφελος για τη δηµόσια υγεία. Σε αυτήν την περίπτωση, η θερµική
επεξεργασία του γάλακτος αποβάλλει τους επίµαχους οργανισµούς.

Παράρτηµα ΙΙΙ, Τµήµα Χ - Αυγά και προϊόντα αυγών

Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στο Συµβούλιο (εάν κριθεί απαραίτητο, µε τις
κατάλληλες προτάσεις) σχετικά µε τη θέσπιση ευελιξίας για το χρονικό όριο για την
παράδοση των αυγών στους καταναλωτές και τη δυνατότητα σύνδεσης του χρονικού
ορίου µε τις θερµοκρασίες αποθήκευσης. Εάν κριθεί απαραίτητο, θα αναζητήσει
επιστηµονικές συµβουλές για αυτά τα θέµατα.

Η Επιτροπή θα αναθεωρήσει τις αναλυτικές προδιαγραφές για τα προϊόντα αυγών
που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙΙ, Τµήµα Χ, Κεφάλαιο ΙΙ, Μέρος IV, και θα
υποβάλει τις κατάλληλες προτάσεις.
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2002/0141 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

κατ' εφαρµογή της δεύτερης υποπαραγράφου του άρθρου 251 παράγραφος 2 της
συνθήκης ΕΚ

σχετικά µε την

κοινή θέση του Συµβουλίου όσον αφορά την έκδοση κανονισµού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τον καθορισµό ειδικών διατάξεων για την

οργάνωση των επίσηµων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται
για κατανάλωση από τον άνθρωπο

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

Ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης στο ΕΚ και στο
Συµβούλιο[COM(2002)377 τελικό – 2002/0141(COD)]:

11 Ιουλίου 2002.

Ηµεροµηνία της γνώµης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής:

26 Φεβρουαρίου
2003.

Ηµεροµηνία της γνώµης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
πρώτη ανάγνωση:

5 Ιουνίου 2003.

Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης : 22 Οκτωβρίου 2003

Ηµεροµηνία έγκρισης της κοινής θέσης: 27 Οκτωβρίου 2003
(οµόφωνα)

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τρίτη πρόταση της δέσµης πέντε προτάσεων µε σκοπό την ενοποίηση και την
ενηµέρωση των υφιστάµενων κοινοτικών κανόνων για την υγιεινή των τροφίµων.

Κύριος σκοπός της πρότασης είναι να συµβάλλει έτσι ώστε οι υπάρχοντες κανόνες
σχετικά µε τους επίσηµους ελέγχους για την υγιεινή των τροφίµων ζωικής
προέλευσης να καταστούν πιο επιστηµονικοί και να βασίζονται περισσότερο στην
εκτίµηση του κινδύνου, καθώς και να εισάγει τις κύριες αρχές της νοµοθεσίας
τροφίµων (αρχή «από το αγρόκτηµα ως το τραπέζι, καθορισµός των υποχρεώσεων
των αρµόδιων αρχών). Τα προϊόντα που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής της
πρότασης είναι το κρέας, τα αλιευτικά προϊόντα, τα δίθυρα µαλάκια και το γάλα.
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3. ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

3.1. Γενική παρατήρηση

Στη σύνοδο ολοµέλειας της 5ης Ιουνίου 2003 η Επιτροπή επεσήµανε ότι:

– Μπορεί να κάνει δεκτές τις ακόλουθες τροπολογίες στο σύνολο ή εν µέρει µε
τον όρο να γίνουν ορισµένες τροποποιήσεις στη διατύπωσή τους: 3, 5, 7, 11,
12, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 41, 45, 47, 49, 51, 56, 57,
61, 66, 85, 96, 104, 110, 116, 120, 121, 130, 131, 132, 133, 134, 138, 141, and

– ∆εν µπορεί να κάνει δεκτές τις εξής τροπολογίες: 2, 4, 6, 10, 14, 15, 21
(σηµείο 6), 25, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 44, 46, 55, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 86, 87 (εν µέρει), 88 (εν
µέρει), 90, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 109, 112, 114, 117, 118, 119,
122 (εν µέρει), 123, 125, 126, 127, 128, 129, 135, 136, 137, 139, 140, 143.

– Μπορεί να κάνει δεκτές όλες τις υπόλοιπες τροπολογίες.

Το Συµβούλιο κατέβαλε σηµαντικές προσπάθειες για να κατευνάσει τις ανησυχίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον εξαιρετικά πολύπλοκο από τεχνικής άποψης
αυτό φάκελο. Παρότι οι τροπολογίες του Συµβουλίου δεν ευθυγραµµίζονται πάντοτε
µε τη διατύπωση που προτείνει στη γνώµη του το Κοινοβούλιο, ας σηµειωθεί ότι
κατέβαλε προσπάθειες για να σεβαστεί τους στόχους του τελευταίου. Επίσης, έλαβε
σε µεγάλο βαθµό υπόψη τις τροπολογίες που έκανε δεκτές η Επιτροπή.

Η κοινή θέση του Συµβουλίου περιλαµβάνει επίσης µια σειρά από διατάξεις που
συνάδουν µε το σκοπό των τροπολογιών τις οποίες είχε αρχικά απορρίψει η
Επιτροπή. Καθώς οι εν λόγω διατάξεις λαµβάνουν υπόψη τις απόψεις της
Επιτροπής, η τελευταία τις έκανε δεκτές.

3.2. Σχέση µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (γενική νοµοθεσία για τα τρόφιµα)

Η Επιτροπή απέρριψε τις τροπολογίες 4, 25 και 70 σχετικά µε τις δαπάνες
επιθεώρησης, τις ενιαίες κυρώσεις σε περίπτωση µη συµµόρφωσης και το δικαίωµα
προσφυγής αντίστοιχα. Το Συµβούλιο ευθυγραµµίζεται µε τη θέση της Επιτροπής
σχετικά µε τα ανωτέρω σηµεία.

Ωστόσο, στο άρθρο 9 της κοινής θέσης, το Συµβούλιο εισήγαγε ορισµένα νέα
στοιχεία στην τροπολογία 25 (δράση σε περίπτωση µη συµµόρφωσης). Η Επιτροπή
κάνει δεκτή την τροποποίηση αυτή, καθώς την αρµοδιότητα σχετικά µε τη φύση της
δράσης που πρέπει να αναληφθεί σε περίπτωση µη συµµόρφωσης διατηρούν τα
κράτη µέλη.

3.3. Μεταφορά των απαιτήσεων από τα παραρτήµατα στα άρθρα

Με την τροπολογία 21 εξασφαλίζεται ότι οι βασικές προϋποθέσεις σχετικά µε το
νοµοθεσία των τροφίµων εµφανίζονται στα άρθρα και όχι στο παράρτηµα.
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Ο στόχος της τροπολογίας αυτής λήφθηκε υπόψη στο άρθρο 5 της κοινής θέσης. Το
Συµβούλιο ωστόσο δεν έλαβε υπόψη του το σηµείο 6 της τροπολογίας 21 (που
περιορίζει το ρόλο του προσωπικού των σφαγείων όσον αφορά τις επιθεωρήσεις για
το κρέας πουλερικών και κουνελιών) στην κοινή θέση. Το Συµβούλιο ακολουθεί ως
προς το θέµα αυτό τη θέση της Επιτροπής για την τροπολογία 21.

3.4. Ευελιξία για τις µικροµεσαίες και τις βιοτεχνικές επιχειρήσεις

Με τις τροπολογίες 3 και 138 προβλέπεται η δυνατότητα ευελιξίας για τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, τις παραδοσιακές µεθόδους παραγωγής και τις
αποµακρυσµένες περιοχές.

Η αιτιολογική σκέψη 4 και οι παράγραφοι 4 έως 7 του άρθρου 17 της κοινής θέσης
αντικατοπτρίζουν το στόχο των τροπολογιών αυτών.

Το Συµβούλιο δεν έλαβε υπόψη του την τροπολογία 15 που εισάγει έναν ορισµό για
τις µικρές βιοτεχνικές µονάδες (ορισµό που δεν έκανε δεκτό η Επιτροπή).

3.5. Επιτροπολογία

Οι τροπολογίες 116, 120, 130 και 131 αφορούν την επιτροπολογία (τροποποίηση
των παραρτηµάτων, εφαρµογή των κανόνων και µεταβατικά µέτρα). Τα θέµατα αυτά
καλύπτονται µε τα άρθρα 16, 17 και 18 της κοινής θέσης.

3.6. Εισαγωγές

Οι τροπολογίες 26, 27, 28, 29, 32, 34 και 35 έχουν ως στόχο να εισαγάγουν στην
πρόταση τις απαιτήσεις για τις εισαγωγές που περιείχε το παράρτηµα ΙΙΙ της
πρότασης «Υγιεινή 2» [COM (2000)438 2000/0179COD]. Τα θέµατα αυτά
ρυθµίζονται µε τα άρθρα 10-15 (µε τον όρο να γίνουν ορισµένες διορθώσεις στη
διατύπωση) της κοινής θέσης.

3.7. Πληροφορίες για την τροφική αλυσίδα

Στόχος µιας σειράς τροπολογιών είναι το σύστηµα πληροφοριών για την τροφική
αλυσίδα (πληροφορίες από το αγρόκτηµα που πρέπει να συνοδεύσει τα ζώα στη
σφαγή) να καταστεί περισσότερο ευέλικτο. Οι σχετικές τροπολογίες που έκανε
δεκτές η Επιτροπή είναι οι 47, 48, 49 και 51.

Καθώς πολλές από τις απαιτήσεις σχετικά µε τις πληροφορίες για την τροφική
αλυσίδα εµπίπτουν στα καθήκοντα των υπεύθυνων επιχειρήσεων τροφίµων, το
Συµβούλιο αποφάσισε να τις µεταφέρει στην «Υγιεινή 2» [COM (2000)438
2000/0179COD], λαµβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω τροπολογίες. Οι τροπολογίες
αυτές ενσωµατώθηκαν λοιπόν στο τµήµα του παραρτήµατος ΙΙ της «Υγιεινή 2».

3.8. Σήµα καταλληλότητας

Το Συµβούλιο εισήγαγε τις αρχές της τροπολογίας 61 σχετικά µε το σήµα
καταλληλότητας νωπού κρέατος, που είχε κάνει εν µέρει δεκτή η Επιτροπή µε τον
όρο να γίνουν ορισµένες συντακτικές διορθώσεις, στο κεφάλαιο ΙΙΙ του τµήµατος Ι
της κοινής θέσης.
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Το Συµβούλιο δεν έλαβε υπόψη του τις τροπολογίες 62, 63, 64 και 65 (που απέρριψε
η Επιτροπή). Το Συµβούλιο και η Επιτροπή πιστεύουν ότι το σήµα καταλληλότητας
πρέπει να εφαρµόζεται µόνο στο κόκκινο κρέας ενώ, σύµφωνα µε τις τροπολογίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρέπει να χρησιµοποιείται και για το κρέας των
πουλερικών και των κουνελιών. Όσον αφορά την τροπολογία 60 (που επίσης
απέρριψε η Επιτροπή), ο στόχος της να διασαφηνιστεί ότι οι επίσηµοι βοηθοί
µπορούν να ελέγχουν το σήµα καταλληλότητας συµπεριλήφθηκε στην κοινή θέση.

3.9. Οπτική επιθεώρηση µετά τη σφαγή

Με βάση επιστηµονικές συµβουλές (SCVPH), εισήχθη στην πρόταση της Επιτροπής
η δυνατότητα να γίνεται οπτική επιθεώρηση µετά τη σφαγή για ορισµένες
κατηγορίες χοίρων πάχυνσης. Η οπτική αυτή επιθεώρηση θα αντικαταστήσει την
αναλυτική επιθεώρηση (µε τοµές και ψηλάφηση) που πραγµατοποιείται σύµφωνα µε
τους τρέχοντες κανόνες. Η τροπολογία 109 καταργεί τη δυνατότητα οπτικής
επιθεώρησης και συνεπώς δεν έγινε δεκτή από την Επιτροπή. Το Συµβούλιο
υιοθέτησε την πρόταση της Επιτροπής και δεν έλαβε υπόψη του την τροπολογία 109.

3.10. Προσωπικό της επιχείρησης µε καθήκοντα επίσηµων ελέγχων.

Η πρόταση της Επιτροπής διαλαµβάνει ότι το προσωπικό των επιχειρήσεων θα
πραγµατοποιεί ορισµένες δραστηριότητες ελέγχου. Ορισµένες τροπολογίες έρχονται
σε έντονη αντίθεση µε την αρχή της συµµετοχής του προσωπικού των επιχειρήσεων
στη διενέργεια δραστηριοτήτων ελέγχου. Οι τροπολογίες αυτές είναι οι 81, 100, 127,
135, 136, 139 και 140. Οι τροπολογίες αυτές δεν έγιναν δεκτές από την Επιτροπή
αλλά ούτε και λήφθηκαν υπόψη από το Συµβούλιο.

Όσον αφορά την τροπολογία 83, η Επιτροπή και το Συµβούλιο απέρριψαν το τµήµα
της σχετικά µε τα προσωπικό των σφαγείων, αλλά η κοινή θέση συνάδει µε το
υπόλοιπο τµήµα της.

Η τροπολογία 87 εισάγει ορισµένες προϋποθέσεις για τη συµµετοχή του προσωπικού
των επιχειρήσεων στους επίσηµους ελέγχους. Η Επιτροπή αποδέχτηκε ορισµένα από
τα στοιχεία της τροπολογίας. Στην κοινή θέση, τα στοιχεία αυτά εντάσσονται στην
παράγραφο 6 του άρθρου 5 και στο παράρτηµα Ι, τµήµα ΙΙΙ, κεφάλαιο ΙΙΙ, σηµείο Α
παράγραφος 2 στοιχείο δ).

3.11. Παρουσία κτηνίατρου σε µικρά σφαγεία

Η τροπολογία 85, που έκανε δεκτή η Επιτροπή µε τον όρο να γίνουν ορισµένες
αλλαγές στη διατύπωσή της, αναφέρει ότι η παρουσία επίσηµου κτηνίατρου στα
µικρά σφαγεία µπορεί να απαιτείται ανάλογα µε την ανάλυση των κινδύνων.

Στην κοινή θέση, το εν λόγω στοιχείο εντάσσεται στο σηµείο 2 του κεφαλαίου ΙΙ του
τµήµατος ΙΙΙ στο παράρτηµα Ι.
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3.12. Κατάρτιση

Η Επιτροπή έκανε δεκτό ένα µεγάλο αριθµό τροπολογιών που αφορούν τις
απαιτήσεις κατάρτισης για τους επίσηµους κτηνίατρους και τους επίσηµους
βοηθούς. Οι τροπολογίες αυτές είναι οι 88 (εν µέρει), 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
98 και 99.

Το παράρτηµα Ι, τµήµα ΙΙΙ, κεφάλαιο ΙV.B της κοινής θέσης συµβαδίζει µε τις
τροπολογίες αυτές.

3.13. Ζώντα δίθυρα µαλάκια και αλιευτικά προϊόντα

Οι τροπολογίες για το θέµα αυτό που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή (τροπολογίες
121 και 124) έχουν ληφθεί υπόψη στο άρθρο 18 (σχετικά µε τις δοκιµές µαλάκιων)
και στο παράρτηµα ΙΙΙ, κεφάλαιο Ι (σχετικά µε τους επίσηµους ελέγχους ζώων
ιχθυοκαλλιέργειας).

Επίσης, το Συµβούλιο συνεκτίµησε την τροπολογία 122 (εν µέρει δεκτή από την
Επιτροπή) προκειµένου να εξασφαλιστεί ευελιξία στην δειγµατοληψία των ζώντων
δίθυρων µαλάκιων.

3.14. Άλλες τεχνικές και συντακτικές τροπολογίες

Οι υπόλοιπες τροπολογίες που έκανε δεκτές η Επιτροπή έχουν σκοπό να βελτιώσουν
το κείµενο από τεχνικής και συντακτικής άποψης.

Σε γενικές γραµµές το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του τις τροπολογίες αυτές.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το κείµενο της κοινής θέσης συµβαδίζει σε γενικές γραµµές µε τις τροπολογίες του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή. Οι στόχοι
ορισµένων τροπολογιών που δεν έγιναν δεκτές από την Επιτροπή ενσωµατώθηκε,
ωστόσο, στην κοινή θέση, εκτός από τις τροπολογίες σχετικά µε:

– Τη συµµετοχή του προσωπικού των σφαγείων στις επιθεωρήσεις κρέατος.

– Το σήµα καταλληλότητας του κρέατος,

– Την οπτική επιθεώρηση ορισµένων κατηγοριών χοιρείου κρέατος.

5. ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Άρθρο 3 παράγραφος 7

Η Επιτροπή θα εξετάσει µε ποιον τρόπο θα µπορούν να διατίθενται οι κατάλογοι των
εγκεκριµένων εγκαταστάσεων µέσω του διαδικτύου, καθώς και την ελάχιστη
συχνότητα ενηµέρωσης των καταλόγων αυτών και, αν κριθεί απαραίτητο, θα προβεί
σε προτάσεις σχετικά.
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Άρθρο 5 παράγραφος 6

Η Σουηδία χαιρετίζει τις προτάσεις για την επέκταση της εργασίας των βοηθών που
απασχολούν οι επιχειρήσεις σε σχέση µε την παρούσα κατάσταση. Ωστόσο, η χώρα
αυτή εξέφρασε τη λύπη της διότι οι βοηθοί που απασχολούν οι επιχειρήσεις δεν
εργάζονται σε ισότιµη βάση µε τους επίσηµους βοηθούς, όσον αφορά τα καθήκοντά
τους, παρά τις απαιτήσεις εφάµιλλης κατάρτισης και ικανοτήτων καθώς και της
άσκησης των καθηκόντων τους υπό την παρακολούθηση επίσηµου κτηνιάτρου, που
ισχύουν εξίσου και για τις δύο κατηγορίες βοηθών. Η Σουηδία αντιµετωπίζει θετικά
το ενδεχόµενο ενηµέρωσης των παρόντων κανόνων µέσω της διαδικασίας της
επιτροπής και αναµένει από την Επιτροπή να επανεξετάσει σύντοµα τους σχετικούς
κανόνες για να διευκολύνει την επέκταση του συστήµατος των βοηθών σε
επιχειρήσεις. Έτσι, θα επιτευχθεί η ισοτιµία των τελευταίων µε τους επίσηµους
βοηθούς.

Άρθρο 15 παράγραφος 2

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι τα πλοία-εργοστάσια και τα πλοία-ψυγεία θα
αναφέρονται πάντοτε βάσει της σηµαίας της χώρας που φέρουν ακόµα και αν άλλο
κράτος µέλος διενεργεί ελέγχους στα πλοία αυτά βάσει του άρθρου 15 παράγραφος
2 στοιχείο β).

Άρθρο 17 παράγραφος 6

Η Επιτροπή δηλώνει ότι διαβουλεύεται χωρίς καθυστερήσεις µε τα κράτη µέλη στο
πλαίσιο της Μόνιµης Επιτροπής για την Τροφική Αλυσίδα και την Υγεία των Ζώων
βάσει του άρθρου 17 παράγραφος 6.

Άρθρο 21 - Επανεξέταση

Η Επιτροπή δηλώνει ότι, όποτε υποβάλλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συµβούλιο για την ανασκόπηση της εµπειρίας που αποκτήθηκε από την
εφαρµογή του κανονισµού, όπως διαλαµβάνεται στο άρθρο 21, εξετάζει ιδίως εάν:

α) οι διαφορές στις προσεγγίσεις των κρατών µελών όσον αφορά τον αριθµό του
απασχολούµενου προσωπικού δηµιουργούν προβλήµατα για την ασφάλεια των
τροφίµων,

β) είναι σκόπιµο να ενισχυθούν οι ελάχιστες απαιτήσεις κατάρτισης των
επίσηµων βοηθών,

γ) είναι κατάλληλο να διευρυνθεί το πεδίο εφαρµογής των κανόνων που
επιτρέπουν τη σφαγή των εκτρεφόµενων θηραµάτων στο χώρο παραγωγής.

Εάν κριθεί σκόπιµο, η ανωτέρω έκθεση θα συνοδεύεται από τις κατάλληλες
προτάσεις.
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Παράρτηµα I, τµήµα III, κεφάλαιο IV, µέρος B

Η Επιτροπή θα εξετάσει κατά πόσο είναι εφικτό και σκόπιµο να επεκταθεί το
παράρτηµα Ι, τµήµα ΙΙΙ, κεφάλαιο IV, µέρος Β, παράγραφος 8 στις περιπτώσεις όπου
οι επίσηµοι βοηθοί διενεργούν καθήκοντα δειγµατοληψίας και ανάλυσης και, εάν
κριθεί αναγκαίο, θα προβεί στις σχετικές προτάσεις.

Παράρτηµα I, τµήµα IV, κεφάλαιο ΙΧ, µέρος Α

Η Επιτροπή θα ζητήσει την παροχή επιστηµονικών συµβουλών σχετικά µε το κατά
πόσο είναι δυνατόν να πιστοποιηθεί ότι ολόκληρες περιοχές δεν έχουν µολυνθεί από
κυστίκερκο και, εάν κριθεί αναγκαίο, θα προτείνει τροποποιήσεις του παραρτήµατος
Ι µέσω της επιτροπολογίας.

Επιβάρυνση του κόστους των επίσηµων ελέγχων

Το Συµβούλιο και η Επιτροπή βεβαιώνουν ότι ο κανονισµός δεν θα επηρεάσει την
ικανότητα των κρατών µελών να ανακτούν τις δαπάνες που συνδέονται µε τους
επίσηµους ελέγχους των υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίµων σύµφωνα µε την οδηγία
σχετικά µε τις αµοιβές των κτηνιάτρων, εν αναµονή της έκδοσης του κανονισµού για
τους επίσηµους ελέγχους ζωοτροφών και τροφίµων.

Ορθή µεταχείριση των ζώων

Η Σουηδία θεωρεί ζωτικής σηµασίας όλα τα ζώα που φτάνουν στη σφαγή να
επιθεωρούνται από επίσηµο κτηνίατρο για να εξακριβώνεται ότι τα ζώα δεν
ταλαιπωρήθηκαν κατά τη µεταφορά τους. Επιπλέον, η χώρα αυτή θεωρεί ότι η
παρουσία επίσηµου κτηνίατρου κατά τη σφαγή είναι απαραίτητη προκειµένου ο
τελευταίος να παρακολουθεί την προστασία των ζώων, µεταξύ άλλων για την
αναισθητοποίηση και την αφαίµαξή τους. Το αίτηµα παρουσίας επίσηµου
κτηνιάτρου είναι σηµαντικό και για την εδραίωση της εµπιστοσύνης των
καταναλωτών όσον αφορά την καλή µεταχείριση των ζώων κατά τη διαδικασία
παραγωγής κρέατος και προϊόντων κρέατος. Η Σουηδία θεωρεί ότι εξαιρέσεις θα
πρέπει να γίνονται µόνον για τα µικρά σφαγεία, για τα οποία οι αποστάσεις
µεταφοράς είναι περιορισµένες.

Κανονισµός για τους επίσηµους ελέγχους ζωοτροφών και τροφίµων

Το Συµβούλιο και η Επιτροπή συµφωνούν ότι, για να αποφεύγονται οι απολύσεις, η
έκδοση του κανονισµού για τους επίσηµους ελέγχους ζωοτροφών και τροφίµων θα
πρέπει να οδηγήσει στη διαγραφή των αντίστοιχων κανόνων στον κανονισµό για τον
καθορισµό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσηµων ελέγχων στα
προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο,
στο µέτρο που οι γενικότεροι κανόνες προβλέπουν εξίσου υψηλό επίπεδο
προστασίας της δηµόσιας υγείας. Το γεγονός αυτό µπορεί να επηρεάσει ιδίως τις
διατάξεις σχετικά µε:

– την έγκριση των εγκαταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένης της έγκρισης υπό
όρους,

– τα εθνικά µέτρα εφαρµογής,
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– τον καθορισµό των εγγυήσεων που πρέπει να παρέχουν οι αρµόδιες αρχές
τρίτων χωρών προκειµένου να εξάγουν τρόφιµα στην Κοινότητα, και

– τους επίσηµους ελέγχους για να εξακριβώνεται η συµµόρφωση µε τα
µικροβιολογικά κριτήρια για την παραγωγή τροφίµων και ειδών διατροφής.

Επιπλέον, το Συµβούλιο και η Επιτροπή συµφωνούν ότι η ηµεροµηνία εφαρµογής
του κανονισµού για τους επίσηµους ελέγχους ζωοτροφών και τροφίµων θα πρέπει να
είναι όσον το δυνατόν εγγύτερα στην ηµεροµηνία εφαρµογής του κανονισµού για
τον καθορισµό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσηµων ελέγχων στα
προϊόντα ζωικής προέλευσης.



23  

2000/0182 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

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

σχετικά µε

την κοινή θέση του Συµβουλίου όσον αφορά την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την κατάργηση ορισµένων οδηγιών σχετικά µε
την υγιεινή των τροφίµων και τους υγειονοµικούς όρους για την παραγωγή και διάθεση
στην αγορά ορισµένων προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη
κατανάλωση και για την τροποποίηση των οδηγιών 89/662/ΕΟΚ και 92/118/ΕΟΚ του

Συµβουλίου και της απόφασης 95/408/EK του Συµβουλίου

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και στο
Συµβούλιο
(έγγραφο COM(2000)438 τελικό – 2000/0182 (COD):

14 Ιουλίου 2000.

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής:

28 Μαρτίου 2001.

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
σε πρώτη ανάγνωση:

3 Ιουνίου 2003.

Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης: 23 Ιουλίου 2003

Ηµεροµηνία έκδοσης της κοινής θέσης: 27 Οκτωβρίου
2003 (οµόφωνα)

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πρόκειται για την πέµπτη πρόταση πακέτου πέντε προτάσεων µε σκοπό την
ενοποίηση και την ενηµέρωση των ισχυόντων κοινοτικών κανόνων για την υγιεινή
των τροφίµων.

Η πρόταση αποσκοπεί:

� στην κατάργηση 17 οδηγιών για την υγιεινή των τροφίµων,

� στην τροποποίηση άλλων οδηγιών που σχετίζονται άµεσα µε την υγιεινή των
τροφίµων,

� στην εισαγωγή µιας ρήτρας διασφάλισης και ακινητοποίησης µε σκοπό να
εξασφαλιστεί ότι οι ουσιώδεις απαιτήσεις θερµοκρασίας και µικροβιολογικές
απαιτήσεις θα παραµείνουν εν ισχύ και ότι θα συνεχίσουν να εφαρµόζονται οι
εκτελεστικοί κανόνες που βασίζονται στις καταργούµενες οδηγίες.
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3. ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

3.1. Η ηµεροµηνία εφαρµογής (άρθρο 1)

Κύριο µέληµα του Συµβουλίου όσον αφορά την πρόταση ήταν να εξασφαλίσει ότι
όλες οι προτάσεις του πακέτου θα ισχύουν από την ίδια ηµεροµηνία και ότι τα κράτη
µέλη θα έχουν επαρκές χρονικό περιθώριο ώστε να προσαρµοστούν στη νέα
κατάσταση. Το Συµβούλιο, εποµένως, αποφάσισε ότι για όλες τις προτάσεις του
πακέτου τα µέτρα εφαρµόζονται 18 µήνες µετά την έναρξη ισχύος και το νωρίτερο
από την 1η Ιανουαρίου 2006.

Μολονότι η ηµεροµηνία εφαρµογής στην κοινή θέση δεν ταυτίζεται µε την
ηµεροµηνία που προτείνεται στην τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
πρέπει να θεωρηθεί ότι οι στόχοι που επιδιώκει το Συµβούλιο δεν βρίσκονται σε
σύγκρουση µε τους στόχους που επιδιώκει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στις σχετικές
τροπολογίες για τις διάφορες προτάσεις του πακέτου.

3.2. Άλλες τροποποιήσεις στην κοινή θέση

3.2.1. Κατάργηση υφιστάµενων οδηγιών (άρθρο 2)

Αρχικά, η Επιτροπή είχε συµπεριλάβει την κατάργηση όλων των υφιστάµενων
οδηγιών για την υγιεινή των τροφίµων στην πέµπτη πρόταση του πακέτου.

Στην κοινή θέση, το Συµβούλιο προβαίνει στην κατάργηση της οδηγίας 93/43/ΕΟΚ
για την υγιεινή των τροφίµων στο πλαίσιο της πρώτης πρότασης, και των 16
υπόλοιπων οδηγιών στην πέµπτη πρόταση. Η προσέγγιση αυτή φαίνεται λογική
καθώς η πρώτη πρόταση αντικαθιστά την οδηγία 93/43/ΕΟΚ. Με τον τρόπο αυτό
εκπληρώνονται οι στόχοι της αρχικής πρότασης της Επιτροπής.

3.2.2. Τροποποίηση άλλων οδηγιών που σχετίζονται άµεσα µε την υγιεινή των
τροφίµων (άρθρα 3, 5 και 6)

� Η πρόταση της Επιτροπής προέβλεπε την κατάργηση του παραρτήµατος II της
οδηγίας 92/118/ΕΟΚ.

Στο άρθρο 3 της κοινής θέσης, το Συµβούλιο εισήγαγε άλλες τροποποιήσεις στην
οδηγία 92/118/ΕΟΚ. Οι νέες αυτές τροποποιήσεις εξασφαλίζουν την καλύτερη
συνοχή της µελλοντικής κοινοτικής νοµοθεσίας.

� Η πρόταση της Επιτροπής προέβλεπε µια τροποποίηση του παραρτήµατος A
της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ.

Στο άρθρο 5 της κοινής θέσης, το Συµβούλιο εισήγαγε άλλες τροποποιήσεις στην
οδηγία 89/662/ΕΟΚ. Οι νέες αυτές τροποποιήσεις εξασφαλίζουν την καλύτερη
συνοχή της µελλοντικής κοινοτικής νοµοθεσίας.

� Η πρόταση της Επιτροπής προέβλεπε µια τροποποίηση της οδηγίας
91/67/ΕΟΚ.

Στην κοινή θέση, η τροποποίηση αυτή δεν ενσωµατώθηκε επειδή καθίσταται περιττή
µε την έκδοση της οδηγίας 2002/99/ΕΚ (τέταρτη πρόταση του υγειονοµικού
πακέτου).
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� Στο άρθρο 6 της κοινής θέσης, το Συµβούλιο εισήγαγε µια τροποποίηση της
απόφασης αριθ. 95/408/ΕΚ του Συµβουλίου ώστε να εξασφαλιστεί η
παράταση της εφαρµογής της µέχρι την έναρξη ισχύος του υγειονοµικού
πακέτου. Η παράταση αυτή είναι αναγκαία για να εξασφαλιστεί ότι οι
εκτελεστικές αποφάσεις που λήφθηκαν µε βάση την απόφαση αυτή (που
εκπνέει στις 31 ∆εκεµβρίου 2003) θα παραµείνουν εν ισχύ µέχρι να
αντικατασταθούν στο πλαίσιο της νέας νοµικής βάσης στο υγειονοµικό
πακέτο.

3.2.3. Ρήτρα διασφάλισης και ακινητοποίησης (άρθρο 4)

Η πρόταση της Επιτροπής προέβλεπε µια ρήτρα διασφάλισης για να εξασφαλιστεί
ότι οι ουσιώδεις απαιτήσεις θερµοκρασίας και µικροβιολογικές απαιτήσεις θα
παρέµεναν εν ισχύ και ότι οι εκτελεστικές αποφάσεις που λήφθηκαν µε βάση τις
καταργούµενες πράξεις θα συνέχιζαν να εφαρµόζονται.

Στην κοινή θέση, τα στοιχεία αυτά έγιναν σεβαστά.

Επιπροσθέτως, το Συµβούλιο µερίµνησε ώστε να συνεχίσουν να εφαρµόζονται οι
εκτελεστικοί κανόνες που βασίζονται στο παράρτηµα II της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ
(εκτός από την απόφαση 94/371/ΕΚ µε την οποία θεσπίζονται ειδικοί υγειονοµικοί
όροι όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά ορισµένων ειδών αυγών, της οποίας το
περιεχόµενο έχει ενσωµατωθεί σε µεγάλο βαθµό στη δεύτερη πρόταση του πακέτου
για την υγιεινή των τροφίµων).

Το Συµβούλιο µερίµνησε επίσης ώστε να συνεχίσουν να εφαρµόζονται οι
εκτελεστικές αποφάσεις της απόφασης 95/408/ΕΟΚ. Στις εν λόγω εκτελεστικές
αποφάσεις περιλαµβάνονται οι κατάλογοι των επιχειρήσεων τρίτων χωρών που
έχουν την άδεια να εξάγουν τρόφιµα ζωικής προέλευσης στην ΕΚ.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή είναι ικανοποιηµένη για το γεγονός ότι η κοινή θέση λαµβάνει υπόψη
τους στόχους των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ότι οι ανησυχίες
της Επιτροπής σε σχέση µε τους στόχους της πρότασης έγιναν σεβαστές.

5. ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Κανόνες εφαρµογής

Για λόγους διαφάνειας, η Επιτροπή θα εξετάσει τη σκοπιµότητα σύνταξης µιας
ανακοίνωσης στην οποία θα περιέχονται οι κατάλογοι ανά τοµέα των υπαρχόντων
κανόνων εφαρµογής που θα συνεχίσουν να ισχύουν και µετά την έναρξη ισχύος των
νέων κανόνων υγιεινής. Επίσης θα µελετήσει το ενδεχόµενο κατάργησης ή
τροποποίησης των κανόνων αυτών, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι έχει το σκοπό να προτείνει νέους κανόνες σχετικά µε
τις τριχίνες για να αντικατασταθεί η οδηγία 77/96/ΕΟΚ εν ευθέτω χρόνω, έτσι ώστε
οι κανόνες αυτοί να υιοθετηθούν προτού τεθεί σε εφαρµογή η νέα νοµοθεσία για την
υγιεινή.
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Προϊόντα αλιείας

Η Επιτροπή θα εξετάσει εάν είναι δυνατόν να καταρτιστεί κατάλογος µε τις
παραµέτρους επεξεργασίας των αλιευτικών προϊόντων, εκτός της ψύξης σε
εσωτερική θερµοκρασία -20 C για 24 ώρες ή της θέρµανσης σε 60 C, που
αναγνωρισµένα επαρκούν για την καταστροφή των προνυµφών των νηµατωδών,
καθώς και µε τα κριτήρια εξακρίβωσης του κατά πόσο οι χρησιµοποιούµενες
επεξεργασίες επιτυγχάνουν το στόχο αυτό. Εάν το κρίνει αναγκαίο, θα προβεί στις
κατάλληλες προτάσεις.

Προσµείξεις

Το Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την ανάγκη καθορισµού
εναρµονισµένων κανόνων για τους επίσηµους ελέγχους ή επιτήρησης της παρουσίας
περιβαλλοντικών προσµείξεων στα τρόφιµα καθώς και της λήψης σχετικών µέτρων
σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τις κοινοτικές απαιτήσεις και, αν το κρίνει
αναγκαίο, να προβεί στις κατάλληλες προτάσεις.
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