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Από το 2000 και µετά από επάλληλες διατροφικές κρίσεις, η Κοινότητα έβαλε τα
θεµέλια για την αναθεώρηση της κοινοτικής νοµοθεσίας σχετικά µε τους κανόνες
υγιεινής των τροφίµων, έχοντας σαν στόχο να προσφέρει µια σφαιρική και
ολοκληρωµένη πολιτική, ώστε να εξασφαλίζεται η υγιεινή από το αγρόκτηµα έως
τα σηµεία πώλησης.

Εγκεκριµένος στις αρχές του, 2002, ο κανονισµός (ΕΚ)

178/2002 αποτελεί τη

βάση της νέας κοινοτικής νοµοθεσίας στα θέµατα ασφάλειας τροφίµων. Αυτός
προσδιορίζει τις γενικές αρχές, σχετικές µε την ασφάλεια τροφίµων.

Σε συνέχεια, ο κανονισµός (ΕΚ)

852/2004

έχει σκοπό την διασφάλιση της

υγιεινής των τροφίµων σε όλα τα στάδια από την πρωτογενή παραγωγή έως και
την

προσφορά

προς

πώληση

στον

τελικό

καταναλωτή.

Ειδικά

για

τους

επιχειρηµατίες του επισιτιστικού τοµέα που ασχολούνται µε τρόφιµα ζωικής
προέλευσης, εκπονήθηκε ο κανονισµός (ΕΚ) 853/2004, που καθορίζει ειδικούς
κανόνες που ισχύουν για τα τρόφιµα ζωικής προέλευσης, καθώς και, εφόσον
χρειάζεται,

ορισµένους

ειδικούς

κανόνες

που

αφορούν

συγκεκριµένα

µικροβιολογικά κριτήρια εφαρµοζόµενα στα τρόφιµα, τον έλεγχο της θερµοκρασίας
και την διατήρηση της αλυσίδας ψύχους, τις λήψεις δειγµάτων και τις αναλύσεις.

Σύµφωνα µε τον 852, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων (εκτός του επιπέδου
της πρωτογενούς παραγωγής) οφείλουν να εφαρµόζουν τις αρχές του Συστήµατος
Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου (ΗΑCCP) που θεσπίστηκε από
τον Codex Alimentarius. Επίσης, ενθαρρύνονται οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων
τροφίµων να καταρτίζουν οδηγούς ορθής πρακτικής, οι οποίοι περιλαµβάνουν
οδηγίες για τη συµµόρφωση προς τους γενικούς κανόνες υγιεινής και προς τις
αρχές του HACCP. Τέλος,
συνεργάζονται

µε

τις

οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων πρέπει να

αρµόδιες

αρχές

και

να

φροντίζουν

ώστε

όλες

οι

εγκαταστάσεις που τελούν υπό τον έλεγχό τους καταχωρούνται από την αρµόδια
αρχή (µητρώο επιχειρήσεων). Όταν η εθνική ή κοινοτική νοµοθεσία το απαιτεί, οι
επιχειρήσεις τροφίµων πρέπει να εγκρίνονται από την αρµόδια αρχή και δεν
επιτρέπεται η λειτουργία τους χωρίς την έγκριση αυτή.
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Συνοψίζοντας, η νέα Κοινοτική νοµοθεσία έχει ως εξής :



Γενικός Νόµος Τροφίµων 178/2002 για τον καθορισµό των γενικών αρχών
και απαιτήσεων για τα τρόφιµα. Ισχύει Πανευρωπαϊκά από 1-1-2005.



Κανονισµός 852/2004 για την υγιεινή τροφίµων. Ισχύει Πανευρωπαϊκά
από 1-1-2006.



Κανονισµός 853/2004 που αφορά τους ειδικούς κανονισµούς τροφίµων
ζωικής προέλευσης. Ισχύει Πανευρωπαϊκά από 1-1-2006.



Κανονισµοί 854 & 882/2004, που αφορούν τους επισήµους ελέγχους των
προϊόντων ζωικής προέλευσης. Ισχύει Πανευρωπαϊκά από 1-1-2006.
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