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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΙΣ 26-28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007

ΥΓIΕΙΝΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1. Έλεγχοι εκ μέρους των κρατών μελών (Caroline Lucas)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 σχετικά με τους επίσημους ελέγχους των τροφίμων και των
ζωοτροφών υποχρεώνει τα κράτη μέλη να αναμορφώσουν τους επίσημους ελέγχους για τα
τρόφιμα και τις ζωοτροφές έτσι ώστε οι έλεγχοι να οργανώνονται με βάση τον κίνδυνο και με 
κατάλληλη συχνότητα. Αυτός ο κανονισμός προφανώς δεν έχει εφαρμοσθεί (ακόμη) σωστά σε 
ορισμένα κράτη μέλη.
Η Επιτροπή έχει λάβει τα πολυετή εθνικά σχέδια ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 41 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 από όλα τα κράτη μέλη; Όλα τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα
εθνικά σχέδιά τους για τους ελέγχους την 1η Ιανουαρίου 2007, όπως προβλέπεται στο άρθρο 42; 
Εάν όχι, ποια κράτη μέλη δεν παρέδωσαν και δεν εφάρμοσαν το πολυετές εθνικό σχέδιό τους 
για τους ελέγχους;
Ποια μέτρα εισηγείται η Επιτροπή για να εξασφαλισθεί ότι σε όλα τα κράτη μέλη
πραγματοποιούνται έλεγχοι με βάση τον κίνδυνο, είναι ανεξάρτητοι και μη προαναγγελθέντες,
καθώς επίσης να εξασφαλισθεί ότι τρόφιμα που είναι ακατάλληλα για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο δεν διοχετεύονται στην τροφική αλυσίδα;

2. Επιβολή νέων κανόνων (Dagmar Roth-Behrendt)

Θα μπορούσε η Επιτροπή να  δώσει μια γενική άποψη σχετικά με την εφαρμογή και ειδικότερα
τη σημερινή επιβολή των νέων κανόνων για την υγιεινή των τροφίμων και την ασφάλεια των
τροφίμων στα κράτη μέλη (ειδικοί κανονισμοί (ΕΚ) 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κανονισμοί της Επιτροπής (ΕΚ)
2075/2005 and 2076/2005);

Όλα τα κράτη μέλη συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ για τους 
ελέγχους των τροφίμων;

Ποιες διαπιστώσεις έχει κάνει η Επιτροπή όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των ελέγχων 
των τροφίμων οι οποίοι πραγματοποιούνται από εθνικές αρχές; Ποιες μεθόδους χρησιμοποιεί η
Επιτροπή προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των εθνικών συστημάτων ελέγχου 
των τροφίμων;

3. Η αποτελεσματικότητα του συστήματος HACCP (Linda McAvan)

Τί είδους έρευνες έχει κάνει η Επιτροπή σχετικά με την αποτελεσματικότητα του συστήματος
HACCP (Ανάλυση κινδύνου και κρίσιμο σημείο ελέγχου) στα σφαγεία στα κράτη μέλη;

Ποια στοιχεία διαθέτει η Υπηρεσία Τροφίμων και Κτηνιατρικής σχετικά με τα πρότυπα υγιεινής 
στα κράτη μέλη από τον Ιανουάριο του 2006 όταν τέθηκε σε εφαρμογή η νέα δέσμη για την 
υγιεινή των τροφίμων;

4. Η νέα δέσμη υγιεινής είναι ευνοϊκή για τις μεγάλες μονάδες και κάνει διακρίσεις κατά 
των μικρών μονάδων (Åsa Westlund)

Στη Σουηδία αναφέρθηκε σε ορισμένα από τα μέσα ενημέρωσης ότι η νέα δέσμη υγιεινής της
ΕΕ θα ευνοήσει τις πολύ μεγάλες μονάδες και θα κάνει διακρίσεις έναντι των μικρότερων, τις 
κουζίνες τοπικών σχολείων, Η Επιτροπή έχει κάποιες πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον 
ισχύει αυτό; Κατά την άποψη της Επιτροπής, ο ισχυρισμός ότι η νέα δέσμη υγιεινής της ΕΕ θα 
ευνοήσει τις μεγάλες μονάδες αποτελεί ορθή απεικόνιση των γεγονότων;

5. Επίπεδα καταλοίπων (Satu Hassi)

Εκθέσεις παρακολούθησης από την ΕΕ, κράτη μέλη και ΜΚΟ δείχνουν ότι υπάρχουν σοβαρά
προβλήματα όσον αφορά τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα που συχνά ανευρίσκονται
σε επίπεδα πολύ υψηλότερα από τα εγκεκριμένα ανώτατα όρια καταλοίπων. Στην έκθεση
παρακολούθησης του 2004, η Επιτροπή συμπεραίνει ότι ένας κίνδυνος για την υγεία δεν μπορεί 
να αποκλεισθεί ιδίως για ευπαθείς ομάδες.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα προσβληθέντα προϊόντα δεν αποσύρονται από την αγορά 
αφού τα νωπά φρούτα και λαχανικά έχουν ήδη καταναλωθεί προτού διατεθούν τα εργαστηριακά 
αποτελέσματα.
Ποια μέτρα λαμβάνει η Επιτροπή προκειμένου να προωθηθούν περισσότερο αποτελεσματικοί
έλεγχοι για τα κατάλοιπα στα κράτη μέλη; Συμφωνεί η Επιτροπή ότι πέραν των ελέγχων των
τελικών προϊόντων, πρέπει να πραγματοποιούνται μη προαναγγελθέντες έλεγχοι σε 
προγενέστερο στάδιο της τροφικής αλυσίδας, π.χ. στο αγρόκτημα;
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ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

6. Ενημέρωση των καταναλωτών και σήμανση των αλιευτικών προϊόντων στη λιανική 
πώληση (Satu Hassi)

Το άρθρο 4 του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) 104/2000 προβλέπει λεπτομερείς κανόνες για
την ενημέρωση των καταναλωτών και τη σήμανση αλιευτικών προϊόντων στη λιανική πώληση. 
Πρέπει να αναφέρονται η εμπορική ονομασία του είδους, η μέθοδος παραγωγής (αλίευση ή 
εκτροφή) και η περιοχή αλίευσης. Ωστόσο, έρευνες της αγοράς δείχνουν ότι οι εν λόγω 
διατάξεις σπάνια εφαρμόζονται.
Ποια μέτρα λαμβάνει η Επιτροπή προκειμένου να εγγυηθεί ότι οι διατάξεις σήμανσης
εφαρμόζονται δεόντως από τα κράτη μέλη και τους εμπόρους τροφίμων;
Σκοπεύει η Επιτροπή να περιλάβει διατάξεις σήμανσης για συγκεκριμένα προϊόντα κατά την 
επαναδιατύπωση της οριζόντιας οδηγίας 2000/13/ΕΚ σχετικά με τη σήμανση των τροφίμων;

ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ

7. Γενετικώς τροποποιημένες καλλιέργειες (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 αναφέρει βάσει στοιχείων ότι μόνο πολύ λίγα κράτη μέλη έχουν
θεσπίσει εθνική νομοθεσία προκειμένου να προστατεύσουν τους συμβατικούς και τους
βιολογικούς καλλιεργητές από μόλυνση με καλλιέργειες γενετικώς τροποποιημένων 
οργανισμών. Συμφωνεί η Επιτροπή ότι υπάρχει ανάγκη για νομοθετικά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ
προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνύπαρξη και η ελευθερία επιλογής για τους καταναλωτές και 
τους καλλιεργητές;


