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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο της 27ης Οκτωβρίου 2003

για την έκδοση της 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 ζωϊκής 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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Ο∆ΗΓΙΑ 2003/   /ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

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

89/662/ΕΟΚ και 92/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου και της απόφασης 95/408/EK του Συµβουλίου

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη: τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 37,

95 και 152 παράγραφος 4 σηµείο β),

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

µετά από διαβούλευση της Επιτροπής των Περιφερειών,

αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης 3,

                                                
1 ΕΕ C 365 E, 19.12.2000, σ. 132 και ΕΕ C
2 ΕΕ C 155 της 29.5.2001, σ. 39.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί

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

(1) ∆ιάφορες οδηγίες καθορίζουν κανόνες για τη δηµόσια υγεία και την υγεία των ζώων και για

την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων ζωικής προέλευσης.

(2) Οι ακόλουθες πράξεις περιέχουν νέους κανόνες που αναδιατυπώνουν και επικαιροποιούν

τους κανόνες των οδηγιών αυτών:

− Κανονισµός (ΕΚ) .../2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

�.για την υγιεινή των τροφίµων 1,

− Κανονισµός (ΕΚ) .../2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

για τον καθορισµό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιµα ζωικής προέλευσης 2,

− Κανονισµός (ΕΚ) .../2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

�.για τον καθορισµό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσηµων ελέγχων στα

προϊόντα ζωϊκής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο 3,

και

− Οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 2002, για τους κανόνες

υγειονοµικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, µεταποίηση, διανοµή και εισαγωγή

προϊόντων ζωϊκής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση 4.

                                                
1 Βλ. σελ. της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
2 Βλ. σελ. της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
3 Βλ. σελ. της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
4 ΕΕ L 18, 23.1.2003, σ. 11.
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(3) Είναι εποµένως σκόπιµο να καταργηθούν οι προηγούµενες οδηγίες. ∆εδοµένου ότι ο

κανονισµός (ΕΚ) .../2003 * προβλέπει την κατάργηση της οδηγίας 93/43/EOK του

Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 για την υγιεινή των τροφίµων 1, η παρούσα οδηγία

καταργεί µόνο τις οδηγίες σχετικά µε τα προϊόντα ζωικής προέλευσης.

(4) Οι απαιτήσεις της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ 2 θα πρέπει να συνεχίζουν εφαρµοζόµενες µόνον επί

των εισαγωγών ζώντων ζώων επειδή οι νέοι κανόνες υγιεινής και η οδηγία 2002/99/ΕΚ θα

την αντικαταστήσουν όσον αφορά το νωπό κρέας και τα προϊόντα αυτού.

(5) Είναι, εντούτοις, απαραίτητο να προβλεφθεί να παραµείνουν σε ισχύ ορισµένοι εκτελεστικοί

κανόνες εν αναµονή της λήψης των απαραίτητων µέτρων στο νέο νοµικό πλαίσιο.

(6) Τροποποιήσεις στην οδηγία 89/662/EOK 3 του Συµβουλίου, στην οδηγία 92/118/EOK 4 του

Συµβουλίου και στην απόφαση 95/408/EK 5 του Συµβουλίου είναι επίσης απαραίτητες για να

ληφθεί υπόψη η αναδιατύπωση,

                                                
* ΕΕ : τίθεται ο αριθµός του κανονισµού, βλ. πρώτο εδάφιο της αιτιολογικής παραγράφου (2).
1 ΕΕ L 175, 19.7.1993, σ. 1.
2 Οδηγία 72/462/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 1972 περί των υγειονοµικών

προβληµάτων και των υγειονοµικών µέτρων κατά τις εισαγωγές ζώων του βοείου και
χοιρείου είδους και νωπών κρεάτων προελεύσεως τρίτων χωρών (ΕΕ L 302, 31.12.1972, σ.
28). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 807/2003 (ΕΕ L
122, 16.5.2003, σ. 36).

3 Οδηγία 89/662/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 1989 σχετικά µε τους
κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρµόζονται στο ενδοκοινοτικό εµπόριο µε προοπτική την
υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (ΕΕ L 395, 30.12.1989, σ. 13). Οδηγία όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003,
σ. 1).

4 Οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 1992 για τον καθορισµό των
όρων υγειονοµικού ελέγχου καθώς και των υγειονοµικών όρων που διέπουν το εµπόριο και
τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους
προαναφερόµενους όρους, στις ειδικές κοινοτικές ρυθµίσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι
του παραρτήµατος Α της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ και, όσον αφορά τους παθογόνους
παράγοντες, της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (ΕΕ L 62, 15.3.1993, σ. 49). Οδηγία όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2003/42/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 13 της
18.1.2003, σ. 24).

5 Απόφαση του Συµβουλίου 95/408/ΕΚ της 22ας Ιουνίου 1995 σχετικά µε τις λεπτοµέρειες
κατάρτισης, για µια µεταβατική περίοδο, προσωρινών πινάκων εγκαταστάσεων τρίτων
χωρών, από τις οποίες επιτρέπεται στα κράτη µέλη να εισάγουν ορισµένα προϊόντα ζωικής
προέλευσης, προϊόντα αλιείας ή ζώντα δίθυρα µαλάκια (ΕΕ L 243, 11.10.1995, σ. 17).
Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό 806/2003.
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως «σχετική ηµεροµηνία» νοείται η ηµεροµηνία

εφαρµογής των κατωτέρω: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. �/2003 *, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. �/2003 **

και Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. �/2003 ***.

Άρθρο 2

Οι ακόλουθες οδηγίες καταργούνται από τη σχετική ηµεροµηνία :

1) Οδηγία 64/433/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 1964 περί υγειονοµικών προβληµάτων

στον τοµέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών νωπών κρεάτων, 1

2) Οδηγία 71/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 1971 περί υγειονοµικών

προβληµάτων στον τοµέα των συναλλαγών νωπών κρεάτων πουλερικών, 2

3) Οδηγία 72/461/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 1972 περί προβληµάτων

υγειονοµικού ελέγχου στον τοµέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών νωπών κρεάτων, 3

4) Οδηγία 77/96/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης ∆εκεµβρίου 1976 περί αναζητήσεως τριχινών

κατά τις εισαγωγές από τρίτες χώρες νωπών κρεάτων που προέρχονται από χοιροειδή

κατοικίδια, 4

                                                
* ΕΕ : τίθεται ο αριθµός του κανονισµού, βλ. πρώτο εδάφιο της αιτιολογικής παραγράφου (2).
** ΕΕ : τίθεται ο αριθµός του κανονισµού, βλ. δεύτερο εδάφιο της αιτιολογικής παραγράφου (2).
*** ΕΕ : τίθεται ο αριθµός του κανονισµού, βλ. τρίτο εδάφιο της αιτιολογικής παραγράφου (2).
1 ΕΕ 121 της 29.7.1964, σ. 2012/64. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

95/23/ΕΚ (ΕΕ L 243 της 11.10.1995, σ. 7).
2 ΕΕ L 55, 8.3.1971, σ. 23. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)

αριθ. 807/2003.
3 ΕΕ L 302, 31.12.1972, σ. 24. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)

αριθ. 807/2003.
4 ΕΕ L 26, 31.1.1977, σ. 67. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)

αριθ. 807/2003.
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5) Οδηγία 77/99/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης ∆εκεµβρίου 1976 περί υγειονοµικών

προβληµάτων στον τοµέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών προϊόντων µε βάση το κρέας, 1

6) Οδηγία 80/215/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 1980 περί προβληµάτων

υγειονοµικού ελέγχου στον τοµέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών προϊόντων µε βάση το

κρέας, 2

7) Οδηγία 89/362/ΕΟΚ της Επιτροπής της 26ης Μαΐου 1989 για τις γενικές συνθήκες υγιεινής στις

γεωργικές εκµεταλλεύσεις παραγωγής γάλακτος, 3

8) Οδηγία 89/437/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 20ής Ιουνίου 1989 σχετικά µε τα προβλήµατα υγείας

και υγιεινής όσον αφορά την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων αυγών, 4

9) Οδηγία 91/492/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 15ης Ιουλίου 1991 περί καθορισµού των

υγειονοµικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά ζώντων διθύρων

µαλακίων, 5

10) Οδηγία 91/493/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1991 περί καθορισµού των

υγειονοµικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά των αλιευτικών

προϊόντων, 6

11) Οδηγία 91/494/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 1991 σχετικά µε τους όρους

υγειονοµικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές νωπών

κρεάτων πουλερικών από τρίτες χώρες, 7

                                                
1 ΕΕ L 26, 31.1.1977, σ. 85. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)

αριθ. 807/2003.
2 ΕΕ L 47, 21.2.1980, σ. 4. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)

αριθ. 807/2003.
3 ΕΕ L 156, της 8.6.1989, σ. 30.
4 ΕΕ L 212, 22.7.1989, σ. 87. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)

αριθ. 806/2003.
5 ΕΕ L 268, 24.9.1991, σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)

αριθ. 806/2003.
6 ΕΕ L 268, 24.9.1991, σ. 15. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)

αριθ. 806/2003.
7 ΕΕ L 268, 24.9.1991, σ. 35. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

1999/89/ΕΚ (ΕΕ L 300, 23.11.1999, σ. 17).
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12) Οδηγία 91/495/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 1990 για τα υγειονοµικά προβλήµατα

και τα προβλήµατα υγειονοµικού ελέγχου σχετικά µε την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά

του κρέατος κουνελιών και του κρέατος εκτρεφόµενων θηραµάτων, 1

13) Οδηγία 92/45/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 16ης Ιουνίου 1992 για τα υγειονοµικά προβλήµατα και

τα προβλήµατα υγειονοµικού ελέγχου σχετικά µε τη θανάτωση άγριων θηραµάτων και την

εµπορία κρέατός των, 2

14) Οδηγία 92/46/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 16ης Ιουνίου 1992 για τη θέσπιση των υγειονοµικών

κανόνων για την παραγωγή και την εµπορία νωπού γάλακτος, θερµικά επεξεργασµένου

γάλακτος και προϊόντων µε βάση το γάλα, 3

15) Οδηγία 92/48/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 16ης Ιουνίου 1992 για τον καθορισµό των ελάχιστων

κανόνων υγιεινής που εφαρµόζονται σε ορισµένα αλιευτικά προϊόντα που λαµβάνονται σε

αλιευτικά σκάφη σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σηµείο i) της οδηγίας

91/493/ΕΟΚ 4 και

16) Οδηγία 94/65/ΕΚ του Συµβουλίου της 14ης ∆εκεµβρίου 1994 περί καθορισµού των

υγειονοµικών κανόνων για την παραγωγή και τη θέση στην αγορά κιµάδων και

παρασκευασµάτων κρέατος. 5

                                                
1 ΕΕ L 268, 24.9.1991, σ. 41. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)

αριθ. 806/2003.
2 ΕΕ L 268, 14.9.1992, σ. 35. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)

αριθ. 806/2003.
3 ΕΕ L 268, 14.9.1992, σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)

αριθ. 806/2003.
4 ΕΕ L 187, 7.7.1992, σ. 41.
5 ΕΕ L 368, 31.12.1994, σ. 10. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)

αριθ. 806/2003.
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Άρθρο 3

Η οδηγία 92/118/EOK τροποποιείται ως εξής από τη σχετική ηµεροµηνία:

1) όλες οι αναφορές στα «παραρτήµατα Ι και ΙΙ» αντικαθίστανται από αναφορές στο

«παράρτηµα Ι»,

2) στο άρθρο 4 παράγραφος 1, οι λέξεις «και του παραρτήµατος ΙΙ όσον αφορά τα θέµατα

δηµόσιας υγείας» διαγράφονται και

3) το παράρτηµα ΙΙ καταργείται.

Άρθρο 4

1. Από τη σχετική ηµεροµηνία, οι παραποµπές στις οδηγίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 ή στο

παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 92/118/EOK νοούνται, αναλόγως των συµφραζοµένων, ως παραποµπές

στις εξής πράξεις :

(α) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. �/2003 *,

(β) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. �/2003 ** ή

(γ) Οδηγία 2002/99/ΕΚ.

2. Εν αναµονή της θέσπισης µικροβιολογικών κριτηρίων και απαιτήσεων ελέγχου της

θερµοκρασίας σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ�./2003 ****** , όλα τα τοιαύτα

κριτήρια ή απαιτήσεις που καθορίζονται στις οδηγίες οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 2 ή στο

παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 92/118/EOK, ή στους κανόνες εφαρµογής τους, θα συνεχίσουν να

ισχύουν.

                                                
* ΕΕ : τίθεται ο αριθµός του κανονισµού, βλ. δεύτερο εδάφιο της αιτιολογικής παραγράφου (2).
** ΕΕ : τίθεται ο αριθµός του κανονισµού, βλ. τρίτο εδάφιο της αιτιολογικής παραγράφου (2).
*** ΕΕ : τίθεται ο αριθµός του κανονισµού, βλ. πρώτο εδάφιο της αιτιολογικής παραγράφου (2).
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3. Εν αναµονή της θέσπισης των αναγκαίων διατάξεων βάσει του Κανονισµού (ΕΚ)

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

ή της οδηγίας 2002/99/ΕΚ, οι κατωτέρω πράξεις θα συνεχίσουν να ισχύουν τηρουµένων των

αναλογιών :

(α) κανόνες εφαρµογής που θεσπίζονται βάσει των οδηγιών που αναφέρονται στο άρθρο 2,

(β) κανόνες εφαρµογής που θεσπίζονται βάσει του παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 92/118/EOK, µε

εξαίρεση την απόφαση 94/371/EK 1,

(γ) κανόνες εφαρµογής που θεσπίζονται βάσει της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ και

(δ) προσωρινοί κατάλογοι τρίτων χωρών και εγκαταστάσεων τρίτων χωρών που καταρτίζονται

σύµφωνα µε την απόφαση 95/408/EK.

Άρθρο 5

1. Από 1ης Ιανουαρίου 2005, οι κανόνες υγείας των ζώων της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ θα

συνεχίζουν εφαρµοζόµενοι µόνο επί της εισαγωγής ζώντων ζώων.

2. Από την σχετική ηµεροµηνία, η οδηγία 72/462/ΕΟΚ θα συνεχίσει εφαρµοζόµενη µόνον επί

της εισαγωγής ζώντων ζώων.

                                                
* ΕΕ : τίθεται ο αριθµός του κανονισµού, βλ. πρώτο εδάφιο της αιτιολογικής παραγράφου (2).
** ΕΕ : τίθεται ο αριθµός του κανονισµού, βλ. δεύτερο εδάφιο της αιτιολογικής παραγράφου (2).
*** ΕΕ : τίθεται ο αριθµός του κανονισµού, βλ. τρίτο εδάφιο της αιτιολογικής παραγράφου (2).
1 ΕΕ L 168, 2.7.1994, σ. 34.
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Άρθρο 6

Η οδηγία 89/662/EOK τροποποιείται ως εξής από τη σχετική ηµεροµηνία.

1. Οι παραποµπές:

(α) στο άρθρο 1, σε «προϊόντα ζωικής προέλευσης που καλύπτονται από τις οδηγίες που

απαριθµούνται στο παράρτηµα Α» και

(β) στο άρθρο 4 παράγραφος 1, σε «προϊόντα, που λαµβάνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες

που αναφέρονται στο παράρτηµα Α»,

αντικαθίστανται από τους όρους «προϊόντα ζωικής προέλευσης που καλύπτονται από τις

πράξεις που αναφέρονται στο παράρτηµα Α».
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2) Το παράρτηµα Α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συµβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 2002 για τους κανόνες

υγειονοµικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, µεταποίηση, διανοµή και εισαγωγή

προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση *

Κανονισµός (ΕΚ) .../2003 � του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της �� για

τον καθορισµό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιµα ζωικής προέλευσης **

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 1992 για τον καθορισµό των

όρων υγειονοµικού ελέγχου καθώς και των υγειονοµικών όρων που διέπουν το εµπόριο και

τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους

προαναφερόµενους όρους, στις ειδικές κοινοτικές ρυθµίσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι

του παραρτήµατος Α της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ και, όσον αφορά τους παθογόνους

παράγοντες, της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ ***

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

3ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισµό υγειονοµικών κανόνων σχετικά µε τα ζωϊκά

υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο ****

                                                
* ΕΕ L 18, 23.1.2003, σ. 11.
** ΕΕ L �� ��

*** ΕΕ L 62, 15.3.1993, σ. 49. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση
2003/42/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 13, 18.1.2003, σ. 24).

**** ΕΕ L 273, 10.10.2002, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 808/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 117, 13.5.2003, σ. 1).»

� ΕΕ : τίθεται ο αριθµπος και η ηµεροµηνία του κανονισµού που αναφέρεται στο 2ο εδάφιο,
αιτιολογική παράγραφος 2.

�� ΕΕ : τίθενται τα στοιχεία δηµοσίευσης του κανονισµού, βλ. 2ο εδάφιο, αιτιολογική
παράγραφος 2.
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Άρθρο 7

Στην απόφαση 95/408/EK, το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο από την ηµεροµηνία

έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας:

«Άρθρο 9

Η παρούσα απόφαση ισχύει µέχρι τη «σχετική ηµεροµηνία», όπως καθορίζεται στο άρθρο 1 της

οδηγίας .../2003/EK � 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 *.

_______________
* ΕΕ L .... ��».

Άρθρο 8

Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις

για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία έως τη σχετική ηµεροµηνία το αργότερο.

Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, οι διατάξεις αυτές παραπέµπουν στην παρούσα οδηγία ή

συνοδεύονται από την παραποµπή αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο ακριβής τρόπος

αυτής της παραποµπής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

                                                
� ΕΕ : να προστεθεί ο αριθµός και η ηµεροµηνία της παρούσας οδηγίας.
�� ΕΕ : να προστεθούν τα στοιχεία δηµοσίευσης της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 9

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 10

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

_____________________
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τον Ιούλιο του 2000, η Επιτροπή πρότεινε οδηγία 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 89/662/ΕΟΚ και 91/67/EΟΚ.

Το Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατύπωσε τη γνώµη του για την προτεινόµενη οδηγία τον

Ιούνιο του 2003.

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή διατύπωσε τη γνώµη της το Μάρτιο του 2001. 1

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

2003.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ

Η προτεινόµενη οδηγία είναι το πέµπτο στοιχείο µιας δέσµης πέντε προτάσεων µε σκοπό την

ενοποίηση, ενηµέρωση και απλούστευση της κοινοτικής νοµοθεσίας περί υγιεινής των

τροφίµων µε παράλληλη εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της δηµόσιας υγείας. Το

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

στη διαδικασία συναπόφασης 2.

Η οδηγία προβλέπει οργανωτικά µέτρα για τη µετάβαση από τους υφιστάµενους κανόνες

υγιεινής στη νέα νοµοθεσία περί υγιεινής. Ειδικότερα :

•  καταργεί µερικές από τις υφιστάµενες οδηγίες που θεσπίζουν κανόνες υγιεινής για

διάφορα προϊόντα ζωικής προέλευσης,

•  τροποποιεί ή µεταβάλλει την εφαρµογή άλλων υφιστάµενων οδηγιών και µιας

απόφασης, και

•  διατηρεί σε ισχύ τα υφιστάµενα εκτελεστικά µέτρα µέχρις ότου καταστεί δυνατή η

                                                
1 Η Επιτροπή των Περιφερειών αποφάσισε να µη γνωµοδοτήσει.
2 Τον ∆εκέµβριο του 2002, το Συµβούλιο εξέδωσε την οδηγία 2002/99/EΚ του Συµβουλίου για

τους κανόνες υγειονοµικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, µεταποίηση, διανοµή και
εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, µε
βάση την τέταρτη πρόταση της Επιτροπής.
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θέσπιση των αναγκαίων µέτρων βάσει της νέας νοµοθεσίας περί υγιεινής.
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ΙΙΙ. ANAΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Α. Ηµεροµηνία εφαρµογής (άρθρο 1)

Το Συµβούλιο συµφωνεί ότι όλα τα στοιχεία της «υγειονοµικής δέσµης» θα πρέπει να

παράγουν αποτέλεσµα ταυτόχρονα. Ωστόσο, πιστεύει ότι µια ρητή προς το σκοπό αυτό

δήλωση θα προσέδιδε µεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου. Ως εκ τούτου, στην κοινή θέση το

άρθρο 1 της οδηγίας ορίζει ως τη «σχετική ηµεροµηνία» την ηµεροµηνία εφαρµογής

των τριών κανονισµών που θεσπίζουν τους νέους κανόνες υγιεινής. Τα άρθρα που

ακολουθούν προβλέπουν ότι τα αναγκαία µέτρα θα ισχύσουν από την ηµεροµηνία αυτή.

Η κοινή θέση είναι έτσι συνεπής προς το σκοπό της µόνης τροπολογίας στη γνώµη που

διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση.

Β. Κατάργηση των υφιστάµενων οδηγιών (άρθρο 2)

Στην κοινή θέση, το άρθρο 2 της οδηγίας προβλέπει την κατάργηση των υφιστάµενων

οδηγιών που θεσπίζουν κανόνες για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης. Στην κοινή θέση

για τον κανονισµό περί υγιεινής των τροφίµων, το άρθρο 17 προβλέπει την κατάργηση

της οδηγίας 93/43/EΟΚ, η οποία θεσπίζει κανόνες υγιεινής για όλα τα είδη τροφίµων.

Γ. Οδηγία 92/118/EΟΚ (άρθρο 3)

Πέραν του ότι προβλέπει την κατάργηση του Παραρτήµατος II της οδηγίας

92/118/EΟΚ, η κοινή θέση προβλέπει ανάλογες τροποποιήσεις σε άλλες διατάξεις της

οδηγίας αυτής.
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∆. Ερµηνευτικές ρήτρες και ρήτρες επιφύλαξης (άρθρο 4)

Το άρθρο 4 παρ. 1 προβλέπει ότι οι παραποµπές στις προς κατάργηση διατάξεις

σύµφωνα µε τα άρθρα 2 και 3 ερµηνεύονται ως παραποµπές στους νέους υγειονοµικούς

κανόνες.

Το άρθρο 4 παρ. 3 προβλέπει την προσωρινή ισχύ ορισµένων υφιστάµενων κανόνων

εφαρµογής. Σε σύγκριση µε την αρχική πρόταση της Επιτροπής :

•  διευκρινίζει ότι θα ήταν δυνατή η κατάργηση των κανόνων αυτών χωρίς να
αντικατασταθούν αν δεν είναι πλέον απαραίτητοι,

•  καλύπτει προσωρινούς καταλόγους τρίτων χωρών και εγκαταστάσεων τρίτων
χωρών που καταρτίζονται σύµφωνα µε την απόφαση 95/408/EK,

•  καλύπτει κανόνες εφαρµογής που έχουν θεσπιστεί βάσει της οδηγίας
76/462/EΟΚ, και

•  δεν καλύπτει την απόφαση 94/371/EΚ αφού οι κανόνες της δεν προσθέτουν
τίποτε στους κανόνες των νέων κανονισµών.

Η διάταξη για τα σήµατα καταλληλότητας στο άρθρο 3 παρ. 3 της αρχικής πρότασης

της Επιτροπής δεν είναι πλέον απαραίτητη, αφού οι νέοι κανονισµοί για την υγιεινή

περιέχουν σχετικές διατάξεις.

Ε. Προσαρµογή της υφιστάµενης νοµοθεσίας (άρθρα 5, 6 & 7)

Η κοινή θέση ενσωµατώνει τις ανάλογες αλλαγές στις τροποποιήσεις της οδηγίας

89/662/EΟΚ.

∆εν προβλέπει τροποποιήσεις στην οδηγία 91/67/EΟΚ, αφού αυτές κατέστησαν

περιττές µετά την έκδοση της οδηγίας 2002/99/EΚ.

Προβλέπει τροποποίηση της απόφασης 95/408/EΚ ώστε να επεκταθεί η εφαρµογή της

µέχρις ότου τεθεί σε ισχύ η νέα υγειονοµική νοµοθεσία. Αυτό είναι αναγκαίο αφού η εν

λόγω απόφαση πρόκειται επί του παρόντος να λήξει στις 31 ∆εκεµβρίου 2003, ενώ η

νέα νοµική βάση για την κατάρτιση και ενηµέρωση καταλόγων τρίτων χωρών και

εγκαταστάσεων τρίτων χωρών πρόκειται να είναι διαθέσιµη µόνο µετά την έκδοση της

δέσµης των υγειονοµικών ρυθµίσεων.
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Η κοινή θέση περιέχει επίσης διάταξη για την προσαρµογή του πεδίου εφαρµογής της

οδηγίας 76/462/EΟΚ. Εφόσον οι νέοι υγειονοµικοί κανόνες θα αντικαταστήσουν τους

κανόνες της σχετικά µε το νωπό κρέας, και τα προϊόντα µε βάση το κρέας προβλέπει ότι

οι απαιτήσεις της οδηγίας αυτής θα ισχύσουν µόνον ως προς την εισαγωγή ζώντων

ζώων.

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

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

το σχέδιο κανονισµού είναι συνεπές προς τον στόχο της τροπολογίας που ενέκρινε το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση. Ευελπιστεί δε ότι έτσι θα καταστεί δυνατή η

σύντοµη έκδοση της οδηγίας και της υπόλοιπης δέσµης των υγειονοµικών ρυθµίσεων.

________________________
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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
92/118/ΕΟΚ και 91/67/ΕΟΚ και της απόφασης του Συµβουλίου 95/408/EK

ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Προθεσµία διαβουλεύσεων : 22.10.2003
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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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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2003 (14.10)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2000/0178 (COD)
2000/0179 (COD)
2002/0141 (COD)
2000/0182 (COD)

12133/03
ADD 1

AGRILEG 214
DENLEG 50
CODEC 1103
OC 534

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/Α»
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



2  

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.   



7  

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.
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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·



11  

� 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.
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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.



26  

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.


