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ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ

1. Παραγωγή γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών (Renate Sommer)

Πότε σχεδιάζει η Επιτροπή να ορίσει κατώτατες τιμές για τη σήμανση συμβατικών σπόρων, 
οι οποίοι περιέχουν, ακούσια μεν αλλά χωρίς να μπορεί να αποφευχθεί από τεχνολογική 
άποψη, ίχνη από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς;

Η Επίτροπος που είναι αρμόδια για τη γεωργία και την ανάπτυξη της υπαίθρου, κ. Fischer 
Boel, δήλωσε τον Ιανουάριο (Πράσινη Εβδομάδα Βερολίνου), ότι η Επιτροπή έως τα τέλη 
του έτους προτίθεται να θεσπίσει διατάξεις για το εφαρμόσιμο της συνύπαρξης κατά την 
παραγωγή γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών. Ποια είναι η θέση του Επιτρόπου κ. 
Κυπριανού για τη συνύπαρξη;

Η διάταξη περί ευθύνης (αντικειμενική ευθύνη) στον γερμανικό νόμο περί γενετικής 
μηχανικής αρχικά θα διατηρηθεί. Ποια είναι η στάση της Επιτροπής όσον αφορά την 
εναρμόνιση της γερμανικής διάταξης περί ευθύνης με την οδηγία περί ελευθέρωσης 
γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών, η οποία επί του παρόντος εφαρμόζεται από τα κράτη 
μέλη;

2. Καλλιέργειες ΓΤΟ (Satu Hassi)

Στην ανακοίνωσή της COM (2006) 104, σχετικά με την εφαρμογή εθνικών μέτρων για τη 
συνύπαρξη γενετικώς τροποποιημένων καλλιεργειών με συμβατικές και βιολογικές 
καλλιέργειες, η Επιτροπή παρέχει στοιχεία ότι μόνον 4 κράτη μέλη έχουν θεσπίσει εθνική 
νομοθεσία προκειμένου να προστατεύσουν τους αγρότες στον τομέα της συμβατικής και 
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βιολογικής γεωργίας από τη μόλυνση με καλλιέργειες ΓΤΟ. Συμμερίζεται η Επιτροπή την 
άποψη ότι υπάρχει ανάγκη για νομοθετικά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ για τη διασφάλιση της 
συνύπαρξης και της ελευθερίας επιλογής για καταναλωτές και αγρότες;

3. Κατευθυντήριες γραμμές για τις ορθές πρακτικές υγιεινής (Karl-Heinz Florenz)

Ο κανονισμός αριθ. 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων, καθώς και ο κανονισμός αριθ.
183/2005 για την υγιεινή των ζωοτροφών ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να καλέσουν τους 
οικονομικούς φορείς να θεσπίσουν προαιρετικά κατευθυντήριες γραμμές για την τήρηση των 
ορθών πρακτικών υγιεινής.

Πώς υποστηρίζει η Επιτροπή τη χάραξη ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών;
Μακροπρόθεσμα πώς επιτυγχάνεται η σύνθεση των εθνικών κατευθυντήριων γραμμών και η 
διασφάλιση ενιαίων προδιαγραφών υγιεινής στο σύνολο της ΕΕ;

4. Πληροφορίες για την τροφική αλυσίδα (Karl-Heinz Florenz)

Το παράρτημα II, τμήμα ΙΙΙ του κανονισμού (EΚ) αριθ. 853/2004 ζητά την παροχή 
πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση της υγείας των ζώων προς σφαγή μεταξύ γεωργών 
και σφαγείων. Γι’ αυτό το κριτήριο η Επιτροπή έχει ήδη ορίσει με μεταβατικές ρυθμίσεις μια 
μεταβατική προθεσμία στον αντίστοιχο κανονισμό.

Προγραμματίζονται από την πλευρά της Επιτροπής προγράμματα στα οποία ελέγχεται η 
κατάλληλη παροχή πληροφοριών ανάμεσα στους γεωργούς και τα σφαγεία;
Η Επιτροπή έχει μια γενική εικόνα για την υλοποίηση αυτού του στόχου στα επιμέρους κράτη 
μέλη στον τομέα του χοιρινού και του βοδινού κρέατος;

5. Καταχώριση των υπευθύνων των επιχειρήσεων τροφίμων / ζωοτροφών (Karl-
Heinz Florenz)

Σύμφωνα με τον κανονισμό για την υγιεινή των τροφίμων αριθ. 852/2004 και τον κανονισμό 
για την υγιεινή των ζωοτροφών αριθ. 183/2005, οι γεωργοί είναι τόσο «υπεύθυνοι 
επιχειρήσεων τροφίμων» όσο και «υπεύθυνοι επιχείρησης ζωοτροφών» και υπόκεινται στην 
υποχρέωση καταχώρισης.

Σε αυτήν την περίπτωση, από την πλευρά της Επιτροπής προβλέπεται εντός των κρατών 
μελών εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο της διαδικασίας καταχώρισης και των αριθμών που
παραχωρούνται στο πλαίσιο της καταχώρισης;

Πώς διασφαλίζει η Επιτροπή ότι ιδίως στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ζωοτροφών η απόδειξη της 
καταχώρισης ως «υπευθύνου επιχείρησης ζωοτροφών» παρέχεται στους παραλήπτες των 
ζωοτροφών;

6. Εγγυήσεις στον τομέα των ζωοτροφών (Karl-Heinz Florenz)
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Το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) 183/2005 για την υγιεινή των ζωοτροφών ζητά οικονομικές 
εγγυήσεις από τους υπευθύνους επιχειρήσεων ζωοτροφών για την προστασία σε ενδεχόμενες 
περιπτώσεις ζημίας, οι οποίες προκαλούνται από τις επικίνδυνες ζωοτροφές στη 
μεταγενέστερη τροφική αλυσίδα.

Σε ποια συμπεράσματα καταλήγει η Επιτροπή από την ανατεθείσα μελέτη για το εφαρμόσιμο 
τέτοιων οικονομικών εγγυήσεων;

Πού θεωρεί η Επιτροπή ότι υπάρχει σαφής συμβολή στην ασφάλεια των τροφίμων;

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ

7. Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και αντιβιοτικών στα τρόφιμα (Horst Schnellhardt)

Από την 1.1.2006 ισχύουν οι κανονισμοί (EΚ) αριθ. 852/2004, (EΚ) αριθ. 853/2004, (EΚ) 
αριθ. 854/2004. Η εφαρμογή τους εμφανίζει προβλήματα.

Ποιοι είναι, κατά την άποψή σας, οι σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους δεν ισχύουν 
πλήρως από την 1.1.2006 οι κανονισμοί για την υγιεινή;

Υπάρχει το ενδεχόμενο να τεθεί σε κίνδυνο η στρατηγική της ΕΕ για την εναρμόνιση των 
νομοθετικών διατάξεων, επειδή διαπιστώνεται ότι σε πολλά κράτη μέλη η ελαστικότητα 
περιορίζεται από πολύ λεπτομερείς ρυθμίσεις;

Οι διατάξεις για την υγιεινή επιδιώκουν την εκτέλεση μιας ελεγκτικής δραστηριότητας που 
βασίζεται στην επιστήμη. Αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη της κατάλληλης κατάρτισης για τα 
επίπεδα ελέγχου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παρατείνει την υποχρέωση κατάρτισης από τα 
κράτη μέλη έως το 2009. Πώς προτίθεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανταποκριθεί με αυτήν 
τη ρύθμιση στην εν λόγω αρχή των διατάξεων για την υγιεινή;

Η διαδικασία της εφαρμογής των κανονισμών περί υγιεινής στα κράτη μέλη υποστηρίζεται 
από το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων (ΓΤΚΘ) στο Grange;

Ποιες αλλαγές επιχειρήθηκαν στην ελεγκτική δραστηριότητα του ΓΤΚΘ βάσει των νέων 
διατάξεων για την υγιεινή; Η ελαστικότητα στις διατάξεις για την υγιεινή καθιστά εφικτή μια 
διαφοροποιημένη απόφαση των νομίμων υπηρεσιών που λαμβάνεται επιτόπου και στηρίζεται 
σε επιστημονική βάση. Προτίθεται το ΓΤΚΘ να ελέγξει την εφαρμοσμένη επιστημονική 
βάση ή θα αποδεχθεί καταρχήν την απόφαση των αρχών που ελήφθη επιτόπου;

Τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη υπάρχει βελτίωση όσον αφορά τα κατάλοιπα 
(φυτοφαρμάκων, φαρμάκων)

α) στις εισαγωγές
β) στα προϊόντα εντός της ΕΕ;
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8. Όρια καταλοίπων (Satu Hassi)

Οι εκθέσεις παρακολούθησης από την ΕΕ, τα κράτη μέλη και τις ΜΚΟ καταδεικνύουν ότι 
υπάρχουν σοβαρά προβλήματα όσον αφορά τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων σε τροφές, τα 
οποία συχνά υπερβαίνουν κατά πολύ τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια καταλοίπων. Στην 
έκθεση παρακολούθησής της του 2004, η Επιτροπή συμπεραίνει ότι δεν μπορεί να 
αποκλειστεί ένας κίνδυνος για την υγεία, ιδίως για τις ευάλωτες ομάδες. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα προϊόντα που έχουν μολυνθεί δεν αποσύρονται από την 
αγορά, καθώς τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά έχουν ήδη καταναλωθεί πριν καταστούν 
διαθέσιμα τα εργαστηριακά αποτελέσματα.

Ποια μέτρα λαμβάνει η Επιτροπή προκειμένου να προωθήσει πιο αποτελεσματικούς ελέγχους 
των καταλοίπων στα κράτη μέλη; Συμμερίζεται η Επιτροπή την άποψη ότι πέραν των 
ελέγχων των τελικών προϊόντων, πρέπει επίσης να πραγματοποιούνται και απροειδοποίητοι 
έλεγχοι σε προηγούμενα στάδια της τροφικής αλυσίδας, στις εκμεταλλεύσεις; 

9. Προσωπικό σφαγείων (Linda McAvan)

Ποια είναι η συγκεκριμένη φύση της συμπληρωματικής κατάρτισης και οργάνωσης που 
απαιτούνται για το προσωπικό των σφαγείων, όπως αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
2076/2005 (ΕΕ L338 της 22.12.2005, σελ. 87) όσον αφορά το άρθρο 14 «Κατάρτιση του 
προσωπικού των σφαγείων που επικουρεί κατά τους επίσημους ελέγχους». Συγκεκριμένα, 
από την 1η Ιανουαρίου 2010, η «συμπληρωματική κατάρτιση και οργάνωση» θα απαιτεί από 
προσωπικό των σφαγείων αυτού του είδους να υποβάλλεται σε πλήρη εκπαίδευση και να 
περνά την πλήρη εξέταση που απαιτείται από επίσημους βοηθούς, και όχι μόνον την 
εκπαίδευση ή την εξέταση των καθηκόντων που αναλαμβάνει το προσωπικό των σφαγείων;

ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

10. Ενημέρωση των καταναλωτών και επισήμανση των αλιευτικών προϊόντων στη 
λιανική πώληση (Satu Hassi)

Το άρθρο 4 του κανονισμού προβλέπει λεπτομερείς κανόνες για την ενημέρωση των 
καταναλωτών και την επισήμανση των αλιευτικών προϊόντων στη λιανική πώληση. Η 
εμπορική ονομασία του είδους, η μέθοδος παραγωγής (αλιεία ή εκτροφή) και η περιοχή 
αλίευσης πρέπει να αναφέρονται. Ωστόσο, οι έρευνες αγοράς δείχνουν ότι οι διατάξεις 
σπανίως τηρούνται. Ποια μέτρα λαμβάνει η Επιτροπή προκειμένου να εγγυηθεί ότι οι 
διατάξεις για τη σήμανση θα εφαρμόζονται κατάλληλα από τα κράτη μέλη και τις 
επιχειρήσεις του τομέα των τροφίμων; Προτίθεται η Επιτροπή να συμπεριλάβει τις διατάξεις 
σήμανσης για συγκεκριμένα προϊόντα κατά τον εκ νέου σχεδιασμό του οριζόντιου 
κανονισμού 13/2000 σχετικά με την επισήμανση των τροφίμων; 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

11. Έλεγχοι επιθεώρησης (Αντώνιος Τρακατέλλης)
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Έλεγχοι επιθεώρησης για την ασφάλεια των τροφίμων και ενίσχυση των ελέγχων σε 
εισαγωγές από τρίτες χώρες και υποστηρικτικά μέτρα για τα κράτη μέλη.

O κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου για τον καθορισμό 
των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε 
θέματα ασφαλείας των τροφίμων (1), ορίζει τον ρόλο και τις αρμοδιότητες τόσο των ιδιωτών 
όσο και των δημοσίων αρχών για τη διασφάλιση του ότι τα τρόφιμα είναι ασφαλή, 
συμπεριλαμβανομένων και των εισαγομένων. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, από τους 
ελέγχους που πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, διαπιστώνεται όλοένα  
συχνότερα η εισαγωγή ακατάλληλων τροφίμων (τρόφιμα με αντιβιοτικά, με αλφοτοξίνες με 
λιστέρια, κ.α.) . Δεδομένου ότι οι διαδικασίες ελέγχου για την ασφάλεια των εισαγομένων 
τροφίμων σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του παράγωγου κοινοτικού δικαίου απαιτούν, 
αφενός, την ανάπτυξη εγκαταστάσεων επιθεώρησης αφετέρου, την αποστολή σε τακτική 
βάση κλιμακίων ελέγχου της Επιτροπής στις τρίτες χώρες προκειμένου να διαπιστωθεί ότι 
τηρούνται όλοι οι κανόνες για τη δημόσια υγεία καθώς και να διασφαλιστεί η εύρυθμη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ποια μέτρα υποστήριξης προτείνει η Επιτροπή ώστε να 
γίνονται αποτελεσματικότεροι οι έλεγχοι καθώς και η ανίχνευση παράνομων εισαγωγών από 
τρίτες χώρες; Ποια υποστήριξη προτίθεται να παρέχει η Επιτροπή στα κράτη μέλη όπου 
σημειώνεται μεγάλη εμπορευματική διακίνηση και εισαγωγή τροφίμων ώστε να 
επιτυγχάνεται η ασφάλεια των προϊόντων διατροφής και, συνεπακόλουθα, της προστασίας 
της δημόσιας υγείας των ευρωπαίων πολιτών;


