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�سالمة الغذاء

> القانون العام لالأغذية 

يعترب هذ� �لقانون �لإطار �لت�رشيعي للأغذية يف �لحتاد �لأوروبي، وهو ين�ص على �أن 

�رشورة  وعلى  و�آمنة،  �سليمة  �لأوروبية  �لدول  يف  �مل�سوقة  �لغذ�ئية  �ملنتجات  تكون 

�للتز�م بال�سفافية خلل جميع مر�حل �سل�سلة �نتاج �لغذ�ء. 

> النظافة ال�سحية للغذاء - ها�سب

�لإجر�ء�ت و�ل�رشوط  �ل�سحية للغذ�ء خلل مر�حل �لنتاج و�لت�سنيع،  �لنظافة  تتطلب 

�لب�رشي  لل�ستهلك  �لغذ�ئية  �ملنتجات  �سلحية  و�سمان  �لخطار  ملر�قبة  �ل�رشورية 

�لنهائي. 

> الرقابة على الغذاء والأعالف

ي�سع هذ� �لت�رشيع �لأطر �لقانونية لتنفيذ �لرقابة �لر�سمية على �لغذ�ء 

و�لأعلف يف دول �لحتاد �لأوروبي. 

> امللوثات يف الأغذية

يحدد �لت�رشيع �مل�ستويات �لق�سوى �مل�سموحة للملوثات يف �ملنتجات 

�لغذ�ئية �ملعرو�سة للبيع يف دول �لحتاد �لأوروبي.

> �سالمة املنتجات

و�ملهلة  �لغذ�ء  �سلمة  ل�سمان  �لعامة  �ملتطلبات  �لت�رشيع  هذ�  يحدد 

�لزمنية لتطبيقه �سمن �لت�رشيعات �لوطنية لدول �لحتاد �لأوروبي.

> مواد تالم�س الغذاء

ت�سمل �ملو�د �لتي تلم�ص �لغذ�ء، ومنها مو�د �لتو�سيب ومو�د �أخرى مثل �لأو�ين �لتي 

ت�ستخدم لتح�سري �لغذية وغريها.

> الكائنات احلية املوؤذية للنباتات

يهدف هذ� �لت�رشيع �ىل منع دخول �لكائنات �حلية �ملوؤذية �ىل دول �لحتاد �لوروبي 

و�حلّد من �نت�سارها خلل ت�سويق �لأزهار، �لنباتات، �لفو�كه و�خل�سار.

> حتديد امل�سوؤولية يف حال املنتجات التي حتتوي عيوب

يعنى بتحديد �مل�سوؤولية عن �ملنتجات �لتي حتتوي عيوب ومنها �ملنتجات �لزر�عية 

�لأولية.

< General Food Law          P2
Constitutes the framework of the European food law which stipulates 
that all food marketed in the EU must be safe and which further lays 
down requirements on transparency in the food chain. 

< Hygiene of Foodstuffs - HACCP        P2
Food hygiene requires measures and conditions during production 
and processing which are necessary to control hazards and ensure 
fitness for final human consumption of foodstuffs. 

< Food and Feed Control         P3
Establishes how official controls of food and feed in the 
EU are to take place.

< Contaminants in Food         P3
Sets the maximum levels for contaminants in foodstuffs 
marketed in the EU.

< Product Safety          P5
Introduces the requirements for general food products and 
sets a deadline for EU Member States to implement the new 
Directive on products safety into the national law.

< Food Contact Materials           P6
Sets the requirements for materials and articles intended to come into 
contact with food.

< Organisms Harmful to Plants       P7
Aims at preventing the introduction of harmful organisms into the EU 
and their spreading through the trade of flowers, plants and fresh fruits 
and vegetables. 

< Liability for Defective Products       P8
Concerns the liability of defective products including primary agricul-
tural products. 

Food Safety

م�رشوع ممول من الحتاد الأوروبي وزارة الزراعة ي�صدرها احتاد غرف التجارة وال�صناعة والزراعة يف لبنان

فريق عمل الن�رشة ال�صهرية لدى غرف التجارة وال�صناعة والزراعة يف لبنان:

اإيلي م�صعود وطوين حجار )الأ�صواق املحلية(، ن�صيمة غامن )اأ�صواق الت�صدير(، رانية بزري وربيع �صربا )التحرير(

يتناول هذا العدد اخلا�ص اجلزء الأول من �صل�صلة خم�ص�صة للت�رشيعات املعتمدة لت�صويق املنتجات الغذائية، 

�صمنًا الفواكه واخل�صار يف ا�صواق الحتاد الوروبي. ي�صمل هذا اجلزء ت�رشيعات تعنى ب�صالمة الغذاء ويتناول 

القانون العام لالأغذية، النظافة ال�صحية للغذاء )ها�صب(، الرقابة على الغذاء والأعالف، امللوثات يف الأغذية، 

الكائنات احلية املوؤذية للنباتات وحتديد امل�صوؤولية يف حال كانت  الغذاء،  �صالمة املنتجات، مواد تالم�ص 

املنتجات حتتوي عيوب. اإن املعلومات الواردة اأدناه هي تلخي�ص للن�ص الكامل الذي ميكنكم احل�صول عليه 

www.adplb.com  .عرب الإت�صال بنا اأو عرب مراجعة املوقع الإلكرتوين للم�رشوع

This special issue is the first of two issues dedicated to tackling EU legislative market 
entry requirements for foodstuffs including fruits and vegetables. This issue concentrates 
on legislations on food safety and thus tackles the following topics: General Food Law, 
Hygiene of Foodstuffs (HACCP), Food and Feed Control, Contaminants in Food, Product 
Safety, Food Contact Materials, Organisms Harmful to Plants, and Liability for Defective 
Products. The information featuring below is a summary of the original text which you can 
get by contacting us or by logging onto the ADP website: www.adplb.com
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اأن  اىل  الأوروبي وهو يهدف  لالأغذية يف الحتاد  العام  القانون   2002/178 )EC( النظام  ي�صّكل 

تكون كافة الأغذية املباعة يف اأ�صواق الحتاد الأوروبي �صليمة واآمنة واإىل تاأمني مقت�صيات ال�صفافية 

يف �صل�صلة انتاج الغذاء. ت�صّكل هذه املبادئ اإطار عمل اأفقي ت�صتند اليه ت�رشيعات اأخرى حول الأغذية 

يف الحتاد الأوروبي. ت�صمل كلمة »غذاء« امل�رشوبات، العلكة وكافة املواد الغذائية �صمنًا املاء، تدمج 

عن ق�صد يف الغذاء خالل عملية الت�صنيع.

يعطي ال�صكل اأدناه نظرة �صاملة على بنية ت�رشيع �صالمة الأغذية يف الحتاد الأوروبي.

املبادئ الأ�سا�سية

يف  للبيع  املطروحة  لالأغذية  بالن�صبة  الأ�صا�صية  املبادئ  2002/178بع�ص   )EC( النظام   يحدد 

اأ�صواق دول الحتاد الأوروبي واخلا�صة  ب�صالمة الغذاء، مبداأ الوقاية، وتعقب م�صار املنتج. كما ين�ّص 

هذا النظام على تاأ�صي�ص الهيئة الأوروبية ل�صالمة الأغذية ا�صتناداً اىل هذه املبادئ.

1. �سلمة �لأغذية

ي�صار اىل الف�صل 2 من النظام )EC( 2002/178 على انه »القانون العام لالأغذية«. ُتطّبق مواد هذا 

القانون على كافة مراحل اإنتاج، ت�صنيع وتوزيع الأغذية كما على اإنتاج العالف. تعترب الأغذية غري 

اأنه رغم التزام  �صليمة اذا: )1( كانت �صارة لل�صحة و )2( غري �صاحلة لال�صتهالك الب�رشي. يعني هذا 

املنتج بكافة ال�رشوط املن�صو�ص عنها يف قانون �صالمة الغذاء )مثاًل امللوثات يف الأغذية وغريها(، ل 

ي�صمح بت�صويقه يف حال كان يحتوي على خطر جديد مل تو�صع له �رشوط حتى الآن.

�ملادة 14 لتحديد ما �ذ� كان �لغذ�ء:

غري �سليم: توؤخذ بعني الإعتبار ال�رشوط العتيادية ل�صتعمال الغذاء من ِقَبل امل�صتهلك ويف كل مرحلة 

من مراحل الإنتاج، الت�صنيع والتوزيع، كما توؤخذ بعني العتبار املعلومات التي تزّود اىل امل�صتهلك 

على بطاقة التعريف.

�ساّر بال�سحة: توؤخذ بعني الإعتبار )1( التاأثريات الفورية املحتملة )على املديني الق�صري والطويل( 

اخلا�صة  واحل�صا�صيات   )3( و  املحتملة  الرتاكمية  ال�صامة  التاأثريات   )2( و  الأبعد  املدى  على  واأي�صًا 

امل�رشة بفئة حمددة من امل�صتهلكني.

غري �سالح لل�ستهلك �لب�رشي: توؤخذ بعني الإعتبار ما اذا كان الغذاء غري مقبول لال�صتهالك الب�رشي 

ا�صتناداً اىل ا�صتعماله املق�صود لأ�صباب تتعلق بالتلوث، الناجم عن مادة خارجية او غري ذلك، او بفعل 

التعفن، التلف او الف�صاد.

يف حال وجد غذاء غري �صليم �صمن دفعة، جمموعة او �صحنة، يجب الفرتا�ص عندئذ ان املجموعة 

ل. )يف حال توفرت اأ�صباب ال�صتباه لدى  بكاملها غري �صليمة ما مل يثبت عك�ص ذلك عرب تقييم مف�صّ

�صحبه من  لها طلب  بال�رشوط( ميكن  اللتزام  من  )بالرغم  ما  منتج  ب�صالمة  املخت�صة  ال�صلطات 

الأ�صواق(.

2. مبد�أ �لوقاية

على  لالأغذية  ال��ع��ام  القانون  ين�ّص 

وجوب ا�صتناد قانون الأغذية على حتاليل 

تقييم   )1( ي�صتدعي  الذي  للمخاطر  علمية 

املخاطر، )2( اإدارة املخاطر و )3( الإبالغ 

تقييم  عمليات  ت�صتند  خماطر.  وجود  عن 

متوفرة  علمية  اإثباتات  على  املخاطر 

م�صتقلة،  بطريقة  بها  ال��ق��ي��ام  وي��ج��ب 

تقييم  نتائج  توؤخذ  و�صفافة.  مو�صوعية 

املخاطر واآراء هيئة �صالمة الأغذية بعني 

العتبار يف اإدارة املخاطر. 

يف حالت ال�صك العلمي بوجود خماطر 

اإجراءات  اتخاذ  ال�رشوري  من  يكون  ما، 

ل  ان  يجب  الوقائي(.  )املبداأ  احتياطية 

التجارة.  بتقييد  الإج���راءات  هذه  ت�صبب 

يجب مراجعة هذه الإجراءات �صمن مهلة 

اخلطر  طبيعة  على  تعتمد  معقولة،  زمنية 

العلمية  املعلومات  ون��وع  ال�صحة  على 

املطلوبة لإزالة ال�صك.

3. تعقب م�سار �ملنتج

ي�صمل النظام اأي�صًا اأحكامًا تتعلق بتعقب م�صار الأغذية يف �صل�صلة اإنتاج الغذاء كما تن�ّص املادة 18 

من النظام.

�لنظام )EC( 2002/178: �لقانون �لعام للأغذية 
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موجز الت�سريعات

الغذاء«،  »نظافة  بتعبري  يق�صد 

وال�������رشوط، خالل  الإج������راءات 

ال�رشورية  والت�صنيع،  النتاج 

 )hazards( للرقابة على املخاطر

و�صمان �صالحية املواد الغذائية 

لال�صتهالك الب�رشي النهائي.

الغذاء  نظافة  ت�رشيعات  ترتكز 

يف الحتاد الأوروب��ي على نظام 

نقاط  وحت��دي��د  املخاطر  حتليل 

ولقد  ها�صب،   - احلرجة  التحكم 

مت تنفيذه يف:

• النظام 2004/852: قواعد 
   النظافة العامة لكل منتجات الغذاء والأعالف، )وارد ادناه(

• النظام 2004/853:  قواعد النظافة للمنتجات الغذائية من م�صادر حيوانية، )غري وارد ادناه(
• النظام 2004/854: الرقابة الر�صمية على املنتجات من م�صدر حيواين. )غري وارد ادناه(

2004/852 )EC( ملخ�ص عن �لنظام

اخلا�صة  النظافة  �رشوط  بع�ص  الغذائية  املواد  بنظافة  املتعلق   2004/852  )EC( النظام  ُيحّدد 

بالأغذية امل�صدرة اىل الحتاد الأوروبي. ان التطبيقات املتعلقة بهذا النظام ا�صبحت �صارية املفعول 

ابتداًء من الأول من كانون الثاين 2006. ان اأهم جانب من هذا النظام هو ان �رشوط النظافة املرتكزة 

اأي�صًا  ت��ك��ون  ���ص��وف   HACCP ال���  ن��ظ��ام  على 

الحتاد  خارج  املنتجة  لالأغذية  قانونيًا  ملزمة 

الأوروبي. 

ت�صري املادة 10 من النظام بان »التزامات جتار 

وم�صنعي الأغذية« كما هي مو�صوفة يف املواد 3 

اأي�صًا على  تنطبق  ان  النظام، يجب  وحتى 6 من 

هذه  الأوروب��ي.  الحت��اد  اىل  امل�صتوردة  الأغذية 

الإلتزامات تغطي النواحي التالية:

م�صنعي  على   :)3 )امل��ادة  عامة  �لتز�مات   .1

النتاج  مراحل  جميع  ان  �صمان  الأغذية  وجتار 

حتت  تتم  التي  لالأغذية  وال��ت��وزي��ع  والت�صنيع 

اليها  امل�صار  النظافة  ���رشوط  تلبي  رقابتهم، 

واملن�صو�ص عنها يف النظام.

2. �رشوط �لنظافة �لعامة و�خلا�سة )املادة 4(: 

التالية،  اخلا�صة  النظافة  اإج��راءات  اعتماد  يجب 

حني يكون ذلك منا�صبًا:

امليكروبيولوجية  املعايري  مع  التوافق   -

للمواد الغذائية.

�ملادة 18 – قابلية تعّقب م�سار �ملنتج

يجب تثبيت قابلية تعقب م�صار الأغذية، الأعالف واحليوانات املنتجة للغذاء واأية مادة اأخرى يق�صد 

منها او ميكن توقع دجمها يف غذاء او علف وذلك عند كافة مراحل الإنتاج، الت�صنيع والتوزيع.

يحب ان يكون العاملون يف جتارة الأغذية والأعالف قادرين على حتديد هوية اأي �صخ�ص ح�صلوا 

منه على غذاء،او علف او اأي مادة يق�صد منها او ميكن توقع دجمها يف غذاء او علف. لهذا الغر�ص، يجب 

اأنظمة واإجراءات ت�صمح لهم بتزويد هذه املعلومات اىل ال�صلطات  ان ي�صع العاملون يف هذه التجارة 

املخت�صة عند طلبها.

هوية  لتحديد  واإج��راءات  اأنظمة  ي�صعوا  ان  والأع��الف  الأغذية  جتارة  يف  العاملني  على  يجب  كما 

ال�رشكات التجارية الأخرى التي زودت منتجاتهم بها. ويجب ان تكون هذه املعلومات متوفرة لل�صلطات 

املخت�صة عند طلبها.

يف  للبيع  عر�صها  املتوقع  او  الأ�صواق  يف  للبيع  تعر�ص  التي  الأع��الف  او  الأغذية  تكون  ان  يجب 

الأ�صواق يف دول املجموعة الأوروبية م�صنفة او حمددة ببطاقة لت�صهيل تعقب م�صارها من خالل وثائق 

او معلومات متعلقة بها ا�صتناداً اىل �رشوط خا�صة تن�ّص عليها اأحكام حمددة اأكرث.

على وجه الدقة، تطّبق ال�رشوط على �رشكات جتارة الغذاء والعلف العاملة يف الحتاد الأوروبي 

الحتاد  دول  يف  الأغذية  بيع  عن  قانونيًا  م�صوؤولني  امل�صتوردون  ويكون  امل�صتوردين.  ب�صمنها 

الأوروبي، ولذلك يجب ان يكون با�صتطاعتهم التاأكيد باأن الأغذية التي عر�صوها للبيع يف اأ�صواق 

دون الحتاد الأوروبي تلّبي كافة ال�رشوط التي و�صعها الحتاد الأوروبي.

وثائق �ل�سلة بالدول �لنامية

الأغذية والأعالف امل�صدرة اىل  ان تتطابق  التايل: »يجب  الثاين على  الف�صل  تن�ص املادة 11 من 

ِقَبل  من  بها  املعرتف  ال�رشوط  او  الغذاء  قانون  يف  عليها  املن�صو�ص  ال�رشوط  مع  الأوروبي  الحتاد 

املجموعة. يف حال وجود اتفاقات ثنائية بني الحتاد الأوروبي وبلد معني، ويجب ان تلبي كافة اأنواع 

الأغذية �رشوط هذه التفاقية«.

2004/854 )EC( لنظام�

�أنظمة مر�قبة

�ملنتجات �لغذ�ئية

من �أ�سل حيو�ين.

2004/882 )EC( لنظام�

�إجر�ء�ت  �ملر�قبة 

�لر�سمية.

2004/852 )EC( لنظام�

قو�عد �ل�سحة �لعامة 

�ملطبقة على كافة �أنو�ع 

�لأعلف و�ملنتجات 

�لغذ�ئية.

2004/853 )EC( لنظام�

قو�عد �سحية حمددة 

مطبقة على �ملنتجات 

�لغذ�ئية من �أ�سل حيو�ين.

النظافة ال�سحية للغذاء -ها�سب

Hygiene of Foodstuffs - HACCP

 General Food Law                            القانون العام لالأغذية
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الأطر   2004/882  )EC( النظام  يحدّد 

على  الر�صمية  بالرقابة  اخلا�صة  القانونية 

وهو  الأوروبي  الحتاد  والأعالف يف  الغذاء 

على  كما  املعتمدة   الرقابة  اإج��راءات  يحدّد 

ال��دول  عاتق  على  تقع  التي  امل�صوؤوليات 

دخلت  فيها.  الرقابة  و�صلطات  الأع�صاء 

�رشوط هذا النظام حّيز التنفيذ يف الأول من 

كانون الثاين 2006، وهو يهدف اىل:

تن�صاأ  قد  التي  املخاطر  ازال��ة  و  احل��ّد   •
قد  التي  البيئة  خالل  من  او  مبا�رش  ب�صكل 

وخف�صها  واحليوان،  الإن�صان  لها  يتعر�ص 

اىل م�صتويات مقبولة؛

يف  مبا  امل�صتهلكني،  م�صالح  وحماية  والأعالف  الغذاء  بتجارة  تتعلق  عادلة  ممار�صات  • �صمان 
املوجهة  املعلومات  من  اآخر  �صكل  واأي  والأع��الف  الأغذية  على  التعريف  بطاقة  و�صع  عملية  ذلك 

للم�صتهلكني.

�لت�سدير من دول ثالثة �ىل �لحتاد �لأوروبي

مّت تف�صيل �رشوط الرقابة الر�صمية على الأعالف والغذاء امل�صّدرة من دول خارج الحتاد الأوروبي 

يف التوجيه EC/78/1997. يتمّم النظام 2004/882 هذه ال�رشوط م�صيفًا �رشوطًا خا�صة بالغذاء 

والأعالف ذات امل�صدر غري احليواين و�رشوطًا ا�صافية مل تتم تغطيتها يف التوجيه ال�صابق.

نقاط �لتفتي�ص يف �لحتاد �لأوروبي

تكرار  يعتمد معدل  الأوروب��ي.  الحتاد  اأرا�صي  اىل  الب�صائع  نقاط دخول  عند  الرقابة  تتم عمليات 

القيام بالفحو�ص املادية على:

اأنواع الغذاء والأعالف. • املخاطر املرتبطة مبختلف 
اإمتثال الدول امل�صّدرة لل�رشوط الأوروبية. • تاريخ 

اأجراها التجار امل�صتوردون على الب�صاعة امل�صتوردة. • الرقابة التي قد 
ال�صلطات  قدمتها  التي  ال�صمانات   •

املوؤهلة لبلدان املن�صاأ.

للت�رشيعات،  المتثال  ع��دم  ح��ال  يف 

تتّم  او  حتجز،  قد  املنتجات  ه��ذه  ف��ان 

م�صادرتها بهدف الإتالف، او معاجلتها 

وجه  على  م�صدرها  اىل  اع��ادت��ه��ا  اأو 

ال�رشعة.

هذه  ع��ن  امل�����ص��وؤول  ال��ت��اج��ر  يتحمل 

املنتجات كامل امل�صاريف.

فح�ص �لرقابة يف بلد �ملن�ساأ

على  امل�صادقة  امل�صّدر  للبلد  ميكن 

ال�رشوط  تتالءم  اأن  ���رشط  الفحو�صات 

املحلية مع ال�رشوط املحددة يف الحتاد الأوروبي. يف الوقت احلا�رش، ل يفر�ص القانون على البلدان 

اجلدير  لكنه من  موؤهلة.  مراقبة  �صلطات  اإن�صاء  يتطلب  ول  رقابة معينة، كما  اأنظمة  اعتماد  امل�صّدرة 

بالذكر اأن القانون قد �صيغ بطريقة قد ت�صمح لهذا الأمر اأن ي�صبح اإجباريًا يف وقت لحق.

فح�ص �لرقابة �لتي يقوم بها موظفو �لحتاد �لأوروبي يف بلد �ملن�ساأ

ين�ص النظام على اإمكانية قيام الحتاد الأوروبي بعمليات الرقابة يف بلدان ثالثة. مع ذلك، فانه من 

غري الوا�صح يف اي من احلالت ميكن القيام مبثل هذا الأمر.

 2001/466  )EC( التوجيه  يحدد 

يف  للملوثات  ال��ق�����ص��وى  امل�����ص��ت��وي��ات 

يف  للبيع  املعرو�صة  الغذائية  املنتجات 

اأ�صواق دول الحتاد الأوروبي، وهو يطّبق 

بالتجان�ص يف كافة الدول الأع�صاء. عّدل 

 )EC( التوجيه  خ��الل  من  التوجيه  ه��ذا 

الأ�صا�صي  التوجيه  يحدد   .2006/199

كافة  يف  للملوثات  الق�صوى  امل�صتويات 

كالفواكه  الغذائية  املنتجات  اأن����واع 

احلبوب  الأ���ص��م��اك،  اللحوم،  واخل�صار، 

ذلك،  وغري  احلليب  ومنتجات  والتوابل 

م امللوثات اىل �صبع جمموعات 
ّ
وهو يق�ص

خمتلفة:

1. النرتاتات

)Mycotoxones( 2. امليكوتوك�صينات

3. املعادن الثقيلة )الر�صا�ص، الكادميوم والزئبق(.

 .)MPCD-3( 4. ثالث مونوكلوروبروبان – 1، 2 ديول

5. الديوك�صينات و PCB امل�صابهة للديوك�صينات

6. الق�صدير )غري ع�صوي(  

.)PAH( 7. هيدروكاربونات عطرية متعددة الدورات

الرقابة على الغذاء والأعالف

امللوثات يف الأغذية

Food and Feed Control

Contaminants in Food

- الإجراءات ال�رشورية لتالئم املعايري بح�صب ما هي مو�صوفة يف النظام

- التوافق مع �رشوط الرقابة على احلرارة للمواد الغذائية

- �صيانة �صل�صلة التربيد

- اأخذ العّينات والتحاليل

الغذائية  املواد  وم�صنعي  جتار  على  يجب   :)5 )املادة  �حلرجة  �لرقابة  ونقاط  �لأخطار  حتليل   .3

اعتماد واملحافظة على الإجراءات املرتكزة على مبادئ حتليل املخاطر وحتديد نقاط التحكم احلرجة  

HACCP التالية:
- حتديد املخاطر التي يجب العمل على جتنبها، اإزالتها او تقليلها اىل م�صتويات مقبولة

- نقاط الرقابة احلرجة هي خطوة يف عملية الإنتاج والتي يف حال مت �صبطها باإجراءات رقابة، 

�صتزيل او تقلل من املخاطر اىل حدود مقبولة.

اإزالة او التقليل من املخاطر  - تعيني حدود اخلطر عند نقاط املراقبة اخلطرة من اأجل جتنب، 

املحددة

- تعيني وتنفيذ اإجراءات ر�صد فعالة عند نقاط املراقبة اخلطرة

- اإجراءات الرقابة هي اأعمال و/او ن�صاطات مطلوب القيام بها لإزالة املخاطر او تقليل حدوثها 

اىل م�صتويات مقبولة.

- اإن�صاء وثائق و�صجالت لتبيان التطبيقات الفعالة لهذه التدابري

4. �لرقابة �لر�سمية، �لت�سجيل و�ملو�فقة )املادة 6(: يجب على جتار وم�صنعي الأغذية اإعالم ال�صلطات 

املعنية بكل خطوة تقوم ال�رشكة بتنفيذها خالل اأي مرحلة من مراحل اإنتاج وت�صنيع وتوزيع الغذاء.

�رشوط �ل�ستري�د

يف �صبيل التحقق من ال�صتجابة او التطابق مع قوانني الحتاد، تطالب املفو�صية الأوروبية البلدان 

امل�صّدرة معلومات عن البلد امل�صّدر فيما يخ�ص:

• القوانني ال�صحية او ال�رشوط ال�صحية للنباتات واحليوانات املعتمدة او املقرتحة 
• اإجراءات الرقابة والتفتي�ص، احلجر ال�صحي، ا�صتخدام املبيدات واإجراءات املوافقة على الإ�صافات 

الغذائية 

للنباتات  ال�صحية  احلماية  و�رشوط  لل�صحة  املالئم  امل�صتوى  وحتديد  املخاطر  تقييم  اإجراءات   •
واحليوانات

�رشوط �ل�ستري�د �خلا�سة

ميكن ال�صتناد اىل �رشوط ا�صترياد خا�صة عرب:

يف  حمددة.  منتجات  الأوروبي  الحتاد  منها  ي�صتورد  التي  البلدان  ت�صّم  اإيجابية  لئحة  اإن�صاء   •
هذه احلال يجب على ال�صلطات املوؤهلة يف هذه البلدان ان توؤمن المتثال او التوافق مع قانون الغذاء 

والأعالف يف الحتاد الأوروبي.

• اإن�صاء مناذج ل�صهادات ترافق ال�صحنات.
قد  بذلك.  املرتبطة  واملخاطر  احليوان  او  املنتج  نوعية  بح�صب  خا�صة  ا�صترياد  �رشوط  و�صع   •
تطبيقه على  يتم  وقد  املنتجات،  او جمموعة من  واحد  اأجل منتج  ا�صترياد خا�صة من  تو�صع �رشوط 

بلد لوحده، او مناطق من هذا البلد، او جمموعة من البلدان.

دعم �لدول �لنامية

الدول  )خا�صة  امل�صّدرة  للبلدان  الأوروب��ي  الحتاد  دعم  �رشورة  على   2004/882 النظام  ين�ص 

النامية( لكي ت�صتويف املعايري املطبقة يف الحتاد الأوروبي عرب:

• ال�صماح بفرتة انتقالية للتقّيد بال�رشوط املتعلقة بت�صدير املنتجات لالحتاد الأوروبي.
• تاأمني املعلومات املتعلقة بالنظام القانوين، نظام الرقابة، الخ.

• القيام بامل�صاريع امل�صرتكة  يف هذا امل�صمار.
• تطوير برامج لقامة نظم رقابة ر�صمية على املنتجات امل�صدرة لالحتاد الأوروبي.

• امل�صاعدة من ِقَبل اخلرباء الأوروبيني يف عملية تنظيم الرقابة الر�صمية.
• ا�رشاك موظفي الرقابة يف هذه الدول يف الربامج التدريبية التي يخ�صع لها موظفو دول الحتاد 

الأوروبي.

• تقدمي الدعم فيما يتعلق ب�صالمة الأعالف والغذاء ب�صكل عام، وذلك بهدف بناء القدرة املوؤ�ص�صاتية 
للبلدان امل�صّدرة.



4- اأخبار التنمية الزراعية العدد 18- عدد خا�ص رقم 2 -  2008

التن�سريعات الأوروبية املعتمدة لت�سويق املنتجات الغذائية

جمموعات �ملنتجات 

�ملعادن �لثقيلة�مليكوتوك�سينات�لنيرت�ت                                 /                     �مللوثات
3-MCPD

�لزئبق�لكاديوم�لر�سا�صفوز�ريومباتولني�أوكر�توك�سني�فلتوك�سينات

�خل�سار و�لفاكهة

خ�سار

بر��سيكا، خ�سار ورقية وكافة �لفطر �ملزروع

�لفاكهة

ع�سري �لعنب ومنتجات �لعنب

ع�سري ورحيق �لفو�كه

ثمر �لعلّيق

�ل�سبانخ

�لذرة

�خل�ص

فاكهة �لعنب �ملجفف )�لك�سم�ص، �لزبيب وزبيب �لك�سم�ص(

منتجات تفاح �سلبة )مربى، ح�ساء ُمركز(

منتجات �لتفاح للأطفال

بروتيني �خل�سار �ملحللة باملاء

�لتو�بل

�جلوز

�جلوز، �لبندق و�لفاكهة �ملجففة

منتجات �حلبوب

�حلبوب

�حلبوب غري �مُل�سّنعة

�حلنطة �لقا�سية و�ل�ّسيلم غري �مُل�سّنعني

�لذرة

�لذرة غري �مُل�سنعة

طحني �حلبوب

�خلبز، �ملعجنات، �لب�سكويت و�أطعمة �رشيعة من �حلبوب

�ملعكرونة )�جلافة(

�أغذية للأطفال ُم�سّنعة ت�ستند على �حلبوب

غار �ل�سن ُم�سّنعة ت�ستند �ىل �لذرة �أغذية للأطفال و�سِ

جري�ص �لذرة وجبات �لذرة وطحني �لذرة

�أغذية ت�ستند �ىل �لذرة

�لنخالة، �جلر�ثيم، حبوب �لقمح و�لأرز

�لنب

منتجات �للبان و�لجبان

�حلليب ومنتجات �حلليب

بي�ص �لدجاج ومنتجات �لبي�ص

�أغذية للأطفال

و�سفة غذ�ء للطفل و�حلليب ومتابعة و�سفة �لغذ�ء و�حلليب

�أغذية للحمية لأمر��ص طبية للأطفال

�أغذية للأطفال و�أغذية ُم�سّنعة ت�ستند �ىل �حلبوب للأطفال و�سغار �ل�سن

�مل�رشوبات

�لنبيذ

م�رشوبات كحولية، ع�سري �لتفاح وم�رشوبات �أخرى م�ستعملة من �لتفاح �و حتتوي �لتفاح

منتجات �للحوم

�للحوم

ف�سلت �لذبيحة �ل�ساحلة للأكل )�لأع�ساء �لد�خلية(

حلم �لأبقار، �خلر�ف، �خلنازير و�لدو�جن

حلم �حل�سان

�لكبد وِكلية �ملو��سي، �خلر�ف، �خلنازير و�لدو�جن

�لكبد ومنتجات من حيو�نات �أر�سية

حلوم ُمدخنة ومنتجات حلوم ُمدّخنة

منتجات �لأ�سماك

�ل�سمك

�لق�رشيات

�لرخويات ذ�ت �سدفتني

ر�أ�سيات �لأرجل

�لدهون و�لزيوت

�لدهون و�لزيوت )ب�سمنهم زبدة �حلليب(

زيوت ودهون نباتية

زيت �أ�سماك بحرية

منتجات �ل�سويا

فول �ل�سويا

�سل�سة �ل�سويا

�أغذية وم�رشوبات ُمعلّبة

كافة �لأغذية و�مل�رشوبات �مُلعلّبة

غري ذلك

�لنب �لأخ�رش، فاكهة جُمّففة غري �لعنب �مُلجفف، �جلعة، �لكوكا ومنتجات �لكوكا، م�رشوبات 

كحولية من �لعنب، منتجات �للحوم، تو�بل وعرق �ل�سو�ص

�جلدول 1: نظرة �ساملة على �ملنتجات �مل�سمولة يف �لنظام EC( 466/2001( و�مللوثات �ملتعلقة باملجموعات �لأربعة �لأوىل )من �أ�سل �سبعة( �ملذكورة �أعله
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Product Safety                                               سالمة املنتجات�

الحتاد  و�صع  يطّور(،  ان  ميكن  او  )موجود  غذائي  منتج  لكل  ت�رشيعات  تبني  �صعوبة  من  بالرغم 

ا�صدار  خالل  من  وذلك  �صالمته  وتاأمني  امل�صتهلك  �صحة  حلماية  )اأفقية(  عامة  ت�رشيعات  الأوروب��ي 

التوجيه EEC/59/1992. عام 2001، عّدل هذا الأخريعرب التوجيه EC/95/2001،  الذي و�صع 

ال�رشوط اخلا�صة ب�صالمة املنتجات، والذي  الأع�صاء يف الحتاد بتطبيق  الدول  تاريخًا نهائيًا  يلزم 

ب�صبب  اأو  خطرة  مواد  )لحتوائها  امل�صتهلك  �صحة  على  خطراً  ت�صكل  ال�صوق  يف  منتجات  طرح  مينع 

التكوين غري الآمن(. يطبق التوجيه على كافة املنتجات املطروحة يف ال�صوق لال�صتهالك اأو التي ميكن 

اأن ت�صتهلك )�صمنًا املنتجات التي تزود خدمة معينة(.

ي�ستثنى من ذلك:

غري  املخاطر  من  للحّد  فقط  التوجيه  ُيطبق  حيث  حمددة  �صالمة  ل�رشوط  اخلا�صعة  املنتجات   •
امل�صمولة بهذه ال�رشوط. 

• املنتجات امل�صتعملة  )second hand( والتي لها قيمة اأثرية او حتتاج اىل ت�صليح.
الحتاد  دول  اأ�صواق  يف  للبيع  املطروحة  للمنتجات  ال�صالمة  �رشوط  على  الط��ار  التوجيه  ين�ص 

الأوروبي:

• يحتوي اجلدول 1 يف هذه الوثيقة على مراجعة �صاملة يف هذا اخل�صو�ص.
• يف غياب اأحكام حمددة تتعلق باملنتج، يتقيد املنتج بال�رشوط الوطنية املتبعة يف كل دولة ع�صوة 

يف الحتاد الأوروبي اأو باملعايري الوطنية الطوعية )امل�صتندة اىل الت�رشيعات الأوروبية(. 

املعايري  غياب  حال  ويف  الطار  التوجيه  يف  باملنتج  خا�صة  ومعايري  �رشوط  غياب  حال  يف   •
الوطنية الت�رشيعية او الطوعية يتم التقّيد بالتايل:

- املعايري الوطنية الطوعية ذات ال�صلة )التي ت�صتند اىل معايري او ت�رشيعات اأوروبية(. 

- املعايري املتبعة يف الدولة الع�صوة.

- قوانني املمار�صة اجليدة بالن�صبة لل�صحة وال�صالمة.

- املمار�صات املتبعة حاليًا.

- متطلبات امل�صتهلكني فيما يخ�ص �صالمة الغذاء.

م�سوؤولية �مُل�سنعني و�مُلوزعني

• التقيد ب�رشوط ال�صالمة العامة
• تزويد امل�صتهلكني باملعلومات ال�رشورية لتقييم اخلطر الكامن يف منتج ما )من خالل ا�صتعمال 

بطاقات تعريف اأو عرب تو�صيح تعليمات ال�صتعمال(. 

التن�سريعات الأوروبية املعتمدة لت�سويق املنتجات الغذائية

 European Standard 
Organization )ESO(

مرجع وعنو�ن �ملعيار )�مل�ستند �ملرجعي(

CENمعد�ت ريا�سية – �رشوط �ل�سلمة �لعامة و�أ�ساليب �لختبار EN 913:1996

CENمعد�ت ريا�سية – �سناديق �لوثب – �ل�رشوط و�أ�ساليب �لختبار ب�سمنها �رشوط �ل�سلمة EN 916:2003

CEN1:1995 �لأثاث – مهد قابل للطي – �رشوط �ل�سلمة و�لختبار – �جلزء 1: �رشوط �ل�سلمة-EN 1129

CEN3:1995 �لأثاث – مهد قابل للطي – �رشوط �ل�سلمة و�لختبار – �جلزء 2: �أ�ساليب �لختبار-EN 1129

CEN1:1996 �لأثاث – مهاد و�أ�رشة �لأطفال لل�ستعمال �ملنزيل – �جلزء 1: �رشوط �ل�سلمة-EN 1130

CEN2:1996 �ُلأثاث – مهاد و�أ�رشة �لأطفال لل�ستعمال �ملنزيل – �جلزء 2: �أ�ساليب �لختبار-EN 1130

CEN1:2002 مو�د ل�ستعمال �لطفل و�لعناية به – مهدئات للر�ّسع و�لأطفال �ل�سغار – �جلزء 1: �رشوط �ل�سلمة �لعامة ومعلومات حول �ملنتج-EN 1400

CEN2:2002 مو�د ل�ستعمال �لطفل و�لعناية به – مهدئات للر�ّسع و�لأطفال �ل�سغار – �جلزء 2: �ل�رشوط و�لختبار�ت �مليكانيكية-EN 1400

CEN3:2002 مو�د ل�ستعمال �لطفل و�لعناية به – مهدئات للر�ّسع و�لأطفال �ل�سغار – �جلزء 3: �ل�رشوط و�لختبار�ت �لكيميائية-EN 1400
CENمو�د للعناية بالطفل – مهاد نقالة وحاملتها – �رشوط �ل�سلمة و�أ�ساليب �لختبار EN 1466:2004

CENمعد�ت مانعة للنزلق – �أحزمة – �رشوط �ل�سلمة و�ختبار�ت �ملتانة EN 1651:1999

CEN1:2003 لو�زم، وقود �سلب وولعات حريق لل�سو�ء يف �لهو�ء �لطلق – �جلزء 1: �لوقود �ل�سلب للحرق �مل�ستعمل لل�سو�ية يف �لهو�ء �لطلق – �ل�رشوط و�أ�ساليب �لختبار-EN 1860

CEN)ISO 9994:2002( لولعات – مو��سفات �ل�سلمة�  EN ISO 9994:2002

CEN EN ISO 9994:2002/AC:2004

CENمعد�ت ريا�سية – �أح�سنة وو�سائل �لقفز – �رشوط وظيفية و�سلمة، �أ�ساليب �ختبار EN 12196:2003

CENمعد�ت ريا�سية – ق�سبان �أفقية – �رشوط  �ل�سلمة و�أ�ساليب �لختبار EN 12197:1997

CENمعد�ت ريا�سية – ق�سبان جد�رية، �سلمل �سبكية و�أطر ت�سلق – �رشوط �ل�سلمة و�أ�ساليب �لختبار EN 12346:1998

CENمعد�ت ريا�سية – عار�سات تو�زن – �رشوط وظيفية و�سلمة و�أ�ساليب �لختبار EN 12432:1998
CENمعد�ت منع �لنزلق – مظلت هبوط للحالت �لطارئة – �رشوط �ل�سلمة و�أ�ساليب �لختبار EN 12491:2001

CENمو�د للعناية بالطفل – حامل �أد�ة �لتهدئة – �رشوط �ل�سلمة و�أ�ساليب �لختبار EN 12586:1999

CEN EN 12586:1999/AC:2002

CENمعد�ت ريا�سية – حلقات تعليق – �رشوط وظيفية و�سلمة، �أ�ساليب �لختبار EN 12655:1998

CEN2:2002 و�سائل م�ساعدة للطفو لتعليم �ل�سباحة – �جلزء 2: �رشوط �ل�سلمة و�أ�ساليب �لختبار للو�سائل �مل�ساعدة للطفو �لتي يجب �لإم�ساك بها-EN 13138

CENلو�زم �لغط�ص – مقايي�ص �أعماق و�أجهزة قيا�ص موحدة للعمق و�لوقت – �رشوط وظيفية و�سلمة، �أ�ساليب �لختبار EN 13319:2000

CENمعد�ت ريا�سة �لتزلق – دحاريج �لنزلق �ملزودة بعجلت – �رشوط �ل�سلمة و�أ�ساليب �لختبار EN 13899:2003

CENم�سابيح زيتية زخرفية – �رشوط �ل�سلمة و�أ�ساليب �لختبار EN 14059:2002

CENمو�د ل�ستعمال �لطفل و�لعناية به – مقاعد للأطفال تثبت على �لدر�جات �لهو�ئية – �رشوط �ل�سلمة، و�أ�ساليب �لختبار EN 14344:2004

CEN1:2004 مو�د ل�ستعمال �لطفل و�لعناية به – �أدو�ت �ل�رشب – �جلزء 1: �ل�رشوط �لعامة و�مليكانيكية و�لختبار�ت-EN 14350

امل�صتهلكني،  اإبالغ  ال�صوق،  من  منتج  )�صحب  الأخطار  وجود  ملنع  ال�رشورية  الإجراءات  اتخاذ   •
ا�صرتداد املنتجات التي �صبق تزويدها اىل امل�صتهلكني، الخ(.

• مراقبة �صالمة املنتجات املعرو�صة للبيع وتوفري الآليات ال�رشورية لتعّقب م�صار املنتجات.
اأن منتجًا ما غري �صليم واآمن. • ابالغ ال�صلطات املخت�صة يف حال تبني 

 تطبيق �أحكام �لأمر �لتوجيهي يف �لدول �لأع�ساء

الوطنية  التفتي�ص  التوجيهي EC/95/2001 �صلطات  الأمر  الأوروبي مبوجب  اأن�صاأت دول الحتاد 

ال�رشيع  التبادل  وت�صهيل  يف  التعاون  بهدف   ،RAPEX با�صم  تعرف  اأوروبية  �صبكة  �صكلت  والتي 

للمعلومات حول موا�صيع �صالمة الغذاء. ميكن لهذه ال�صلطات اتخاذ الإجراءات الالزمة )كفر�ص عقوبات 

فعالة(. عند اللزوم ميكن للدولة املعنية �صحب املنتجات اخلطرة املطروحة للبيع يف اأ�صواقها.

تتعاون �صلطات التفتي�ص هذه يف اأمور املعايري وتقييم املخاطر، اختبار املنتجات، تبادل اخلربات 

واملعارف العلمية، تنفيذ م�صاريع ا�رشاف م�صرتكة وتعّقب م�صار و�صحب او ا�صرتداد املنتجات اخلطرة.

جدول 1: قائمة موجزة بالعناوين و�ملر�جع للمعايري �ملتو�فقة �ملتعلقة بال�سلمة �لعامة للمنتجات )يتم حتديثها ب�سورة منتظمة(
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التن�سريعات الأوروبية املعتمدة لت�سويق املنتجات الغذائية

Food Contact Materials                         مواد تالم�س الغذاء

تالم�ص  التي  امل��واد  على  الت�رشيعات  تطبق 

مواد  �صمنًا  للكلمة،  ال�صامل  باملعنى  ال��غ��ذاء، 

املطبخ  اأواين  مثل  اأخ���رى  وم���واد  التو�صيب 

احلفالت،  يف  امل�صتعملة  البال�صتيكية  وال�صحون 

وهي ت�صمل:. 

الذي   2004/1935 الإط����اري  النظام   .1

ين�ّص على �رشوط عامة تتعّلق بكافة املواد التي 

تالم�ص الغذاء؛

جمموعات  تغطي  التي  التوجيهية  الأوامر   .2

حمددة من املواد والأ�صناف التي تالم�ص الغذاء 

املدرجة يف امللحق I، لالأمر التوجيهي الإطاري، 

و؛

حمددة  عنا�رش  حول  التوجيهية  الأوام��ر   .3

ت�صتعمل يف �صناعة مواد واأ�صناف مق�صودة كي 

تالم�ص الغذاء.

التقيد  ب�����ص��اأن  امل��راج��ع��ة  قائمة   :1 ال�صكل 

التي  املواد  حول  الأوروب��ي  الحتاد  بت�رشيعات 

تالم�ص الغذاء

ال�صكل 2: اخلطوات القانونية املتعلقة بتطبيق 

البال�صتيك   مب��واد  اخلا�ص  التوجيهي  التوجيه 

 EC/72/2002

�ملو��سيع �لأ�سا�سية �لتي يغطيها �لت�رشيع�ملو�د/�لعنا�رش و�ملرجعنطاق �لت�رشيع

كافة �ملو�د �لتي تلم�ص �لغذ�ءكافة �ملو�د �لتي تلم�ص �لغذ�ء

2004/1935)EC( لنظام رقم�(

•�لنطاق 	
•�أحكام �ل�سلمة �لعامة 	

•�رشوط �لتعليم/�لتعريف بو��سطة بطاقات 	
•حتديد جمموعات �ملو�د �لتي ميكن �ن ت�سملها  	

�إجر�ء�ت حمددة

•�لإجر�ء �لو�جب �إتباعه للح�سول على ترخي�ص  	
با�ستعمال مو�د و�أ�سناف تلم�ص �لغذ�ء

•تعّقب م�سدر مو�د و�أ�سناف تلم�ص �لغذ�ء 	

�لأو�مر �لتوجيهية �لتي تغطي جمموعات 

حمددة من �ملو�د �لتي تلم�ص �لغذ�ء

• 	)2002/72/EC( ملو�د �لبل�ستيكية�

• 	)1993/10/EEC( غ�ساء من �ل�سليلوز �ملجدد

• 	)84/500/EEC( ملو�د �خلزفية�

•�لنطاق )مثًل نوع �ملو�د �لبل�ستيكية( 	
•�لكمية و/�و حدود �لرحتال 	

•�ملو��سفات و�لتقييد�ت 	
•�رشوط ��ستعمال �لعنا�رش 	

•�ملرجع للأو�مر �لتوجيهية ذ�ت �ل�سلة �لوثيقة  	
باأ�ساليب �لختبار

�لأو�مر �لتوجيهية حول عنا�رش حمددة

• 	)1978/142/EEC( مونومري كلور�يد �لفينيل

) • 	1993/11/ N-لنايرتوز�مينات و�لنايرتوز�تبلت�

EEC(

• 	)2002/16/EC( BFDGE ،NOGE ،BADGE

•�لنطاق 	
•حدود �لرحتال 	

•�أ�ساليب �لختبار 	

�جلدول 1: نظرة �ساملة على �لأو�مر �لتوجيهية �حلالية �ملتعلقة مبو�د تلم�ص �لغذ�ء

�ل�سكل )1(: قائمة �ملر�جعة ب�ساأن �لتقّيد بت�رشيعات �لإحتاد �لأوروبي حول �ملو�د �لتي تلم�ص �لغذ�ء
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دخل التوجيه اخلا�ص بتحديد امل�صوؤولية للمنتجات التي حتتوي عيوبًا )EEC/374/1985( حيز 

التفيذ يف الحتاد الأوروبي �صنة 1985، ثم عّدل عام 1999 من خالل التوجيه EC/34/1999 الذي 

ومنتجات  واخل�صار(  والفواكه  واحلبوب  اللحوم  )مثل  الأولية  الزراعية  املنتجات  اأي�صًا  ي�صمل  اأ�صبح 

ال�صيد. ي�صمل هذا التوجيه العيوب التي ل وجود لت�رشيع خا�ص بها يتعلق بامل�صوؤولية. يقر هذا التوجيه 

مببداأ يعتمد على عدم �رشورة اثبات اإهمال او خطاأ املنتج وامنا على �رشورة اثبات ان املادة املنتجة 

هي التي �صّببت ال�رشر.

وفقًا لهذا التوجيه، املنتج هو:

• اي م�صارك يف عملية الإنتاج،
• امل�صتورد،

اأية �صّمة مُمّيزة على املنتج، اإن�صان و�صع ا�صمه، عالمته التجارية او  • اي 
اإن�صان يزود منتجًا ل ميكن حتديد م�صّنعه الأ�صا�صي. • اي 

هذا يعني ان امل�صتورد الأوروبي م�صوؤول عن املنتجات التي يعر�صها يف ال�صوق. لكن ميكنه اأي�صًا 

حتويل الإدعاء اىل امل�صنع/امل�صدر، مما يعني اأن التوجيه يحدد اأي�صًا م�صوؤولية املنتجني من خارج 

اأوروبا. 

النا�ص.  عامة  تتوقع  كما  �صليمًا  لي�ص  انه  “Defectivennes” يعني  للعيوب  املنتج  احتواء  ان 

العوامل التي يجب ان توؤخذ يف عني العتبار:

• طريقة عر�ص املنتج؛
• ال�صتعمال املخ�ص�ًص له؛

• الوقت الذي و�صع فيه املنتج يف التداول.

Liability for Defective Products           حتديد امل�سوؤولية يف حال كانت املنتجات حتتوي عيوب

التن�سريعات الأوروبية املعتمدة لت�سويق املنتجات الغذائية

من اأجل اثبات اأن منتجًا يحتوي عيوب على املت�رّشر اإثبات:

• ال�رشر الفعلي.
• العلة يف املنتج.

• العالقة بني ال�رشر والعيب.
يف حال التمكن من اإثبات النقاط اأعاله، ميكن املطالبة بتعوي�ص مايل من املنتج، او من امل�صتورد 

)الذي بدوره �صيطالب املنتج بتعوي�ص(.

يحّدد التوجيه  “ال�رشر” على انه:

• ال�رشر الذي ي�صيب املرء من وفاة او الإ�صابات ال�صخ�صية؛
معّدة  وتكون  خا�صًا  ملكًا  تكون  عيب(  يحتوي  الذي  املنتج  )غري  مادة  ي�صيب  الذي  ال�رشر   •

لال�صتهالك.

ي�صمح التوجيه لكل دولة ع�صوة بتحديد التعوي�ص املادي املرتتب على املنتج ب�صبب الأ�رشار الناجتة 

عن ا�صتهالك املنتج )الوفاة او الإ�صابات ال�صخ�صية( على اأن ل يقل هذا التعوي�ص عن 70 مليون يورو.

من اأجل تقليل الأخطار اىل اأق�صى حّد، بامكان املنتج اتخاذ الإجراءات الوقائية التالية:

• التقّيد بالت�رشيع
• و�صع نظام فّعال لإدارة النوعية.

• اجراء تقييم منتظم للمزودين.
• و�صع الإجراءات الالزمة ل�صحب املنتج من ال�صوق، وت�صجيل وتقييم �صكاوى الزبائن.

اإ�صاءة ال�صتخدام املتوقعة للمنتجات، ومدة �صالحية ا�صتعمالها وتخزينها. • تقييم 
• ا�صتعمال بطاقات تعريف وتبيان تعليمات ال�صتخدام.

ال�سكل )2(:
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للح�صول على اأعداد الن�رشة واإر�صال املقالت والأ�صئلة واملقرتحات، تدعو “اأخبار التنمية الزراعية” القراء الكرام لالت�صال على العناوين التالية:

م�رشوع التنمية الزراعية

Agriculture Development Project
ADP

MED/2003//5715

وزارة الزراعة، بئر ح�صن، �صارع ال�صفارات، الطابق 4، بريوت - لبنان

ت�لف�ون: 849646 / 01 -  فاك�ص: 849648 / 01

joumana.karame@adplb.com :الربيد اللكرتوين

ghada.itani@adplb.com

مقر غرفة التجارة وال�صناعة والزراعة يف بريوت وجبل لبنان

ال�صنائع، �صارع جو�صتينيان، الطابق 12، بريوت - لبنان

تلفون: 353390/01  مق�صم303 و304 - فاك�ص: 349614/01

agriculture@ccib.org.lb :الربيد اللكرتوين

التن�سريعات الأوروبية املعتمدة لت�سويق املنتجات الغذائية

الكائنات احلية املوؤذية للنباتات     

Organisims harmful to Plants

 )EEC/1993/77 التوجيه ي�صتبدل  )الذي   EC/29/2000  التوجيه الأوروبي يف  ي�صع الحتاد 

ا�صواقه، عرب جتارة  الكائنات احلية املوؤذية وانت�صارها يف  اإدخال  التي حتول دون  الوقائية  ال�رشوط 

الأزهار والنباتات واأي�صًا الفواكه واخل�صار. بناء على هذا التوجيه، حتّظر دول الحتاد دخول التايل 

اىل اأرا�صيها:

• الكائنات احلية املوؤذية )مثاًل: احل�رشات والعثة والدودة اخلياطة والبكترييا والفطر والفريو�صات 
والكائنات ال�صبيهة بالفريو�صات، وغريها(.

• النباتات ومنتجات النباتات التي حتتوي كائنات حية موؤذية.
• بع�ص الكائنات احلية املوؤذية وبع�ص النباتات ومنتجات النباتات  اىل مناطق حممية معينة.

�ملنتجات �لتي لها علقة بت�رشيع مر�قبة �سحة �لنباتات:

�لنباتات �حلية و�لأجز�ء �حلية �ملعينة مبا فيها �لبزور. ت�سمل هذه �لفئة:�لنباتات

�أ. �لفو�كه )باملعنى �لنباتي، غري تلك �ملحافظ عليها عرب �لتجليد(

ب. �خل�سار )غري تلك �ملحافظ عليها عرب �لتجليد(

ج. �لدرنة �و �لع�سقول، �جلعثن، ب�سلة �لنبات، �جلذمور

د. �لأزهار �ملقطوعة

هـ. �لأغ�سان مع �لأور�ق

و. �لأن�سجة �لنباتية

ز. غبار �لطلع �حلي

ح. �خل�سب ذو �لرب�عم، �ستلت �لنباتات، �ملطعوم

طـ. �أية �أجز�ء �أخرى من �لنباتات �لتي قد تكون حُمّددة وفقًا للإجر�ء �مل�سار �ليه 

يف �ملادة 18)2( من �لت�رشيع. 

�لبزور مبعناها �لنباتي )خمتلفة عن تلك �لتي لي�ست خم�س�سة للزرع(.�لبزور

منتجات �لنباتات
�ملنتجات من �أ�سل نباتي، غري �ملعاجلة �و �لتي خ�سعت لإعد�د ب�سيط ولي�ست 

نباتات.

تخ�صع كافة منتجات النباتات )مبا يف ذلك املنتجات غري املذكورة يف الأمر التوجيهي وملحقاته( 

لفح�ص النوعية عند ا�صتريادها. تتخذ الإجراءات املنا�صبة يف حال تبني، خالل الفح�ص او اأي معاينة 

اأخرى، وجود كائنات حية موؤذية. 

I ملحلق�

�أ: �لكائنات �حلية �ملوؤذية �لتي يجب حظر دخولها و�نت�سارها يف  �جلزء 

كافة �لدول �لأع�ساء.

�جلزء ب: �لكائنات �حلية �لتي يجب حظر دخولها و�نت�سارها د�خل بع�ص 

�ملناطق �ملحمية

II مللحق�

�جلزء �أ: �لكائنات �حلية �لتي يحّظر دخولها �ىل �لحتاد �لأوروبي �إذ كانت 

متو�جدة يف بع�ص �لنباتات �و منتجات �لنباتات.

�جلزء ب: �لكائنات �حلية �لتي يحّظر دخولها �ىل بع�ص �ملناطق �ملحمية 

منتجات  �و  �لنباتات  بع�ص  متو�جدة يف  كانت  �إذ�  �لأوروبي  �لحتاد  يف 

�لنباتات.

III مللحق�

�لحتاد  �ىل  دخولها  يحّظر  �لتي  �لنباتات  منتجات  �لنباتات،  �أ:  �جلزء 

�لأوروبي �إذ� كانت م�ستوردة من �لبلد�ن �مُلدرجة �أ�سماوؤها يف �مللحق.

ملحظة: ميكن يف حالت معّينة، �ل�سماح با�ستثناء�ت، �رشط �ن ل يكون 

هناك خماطر من �نت�سار �لكائنات �حلّية �ملوؤذية، لكن لبد من �ل�ستح�سال 

على �إذن.

بع�ص  �ىل  دخولها  يحّظر  �لتي  �لنباتات  ومنتجات  �لنباتات  ب:  �جلزء 

�ملناطق �ملحمية.

IV مللحق�
فيما يخ�ص دخول  �لأوروبي  �لحتاد  دول  �لتي ت�سعها  �خلا�سة  �ل�رشوط 

وحركة �لنباتات ومنتجات �لنباتات �ىل بع�ص �ملناطق �ملحمية.

V مللحق�

�لنباتات ومنتجات �لنباتات �مل�ستوردة من خارج �لحتاد �لأوروبي و�لتي 

يجب �أن تخ�سع للفح�ص يف بلد �ملن�ساأ �و �لبلد �مُل�سّدر قبل �ل�سماح لها 

بدخول �لأ�سو�ق �لأوروبية.

VI مللحق�

�لنباتات ومنتجات �لنباتات �لتي يجب �ن تطبق عليها ترتيبات خا�سة 

هي:

1. �حلبوب وم�ستقاتها.

2. �لنباتات �لُقرنية.

3. درنات �ملنيهوت )Manioc( وم�ستقاتها

4. خملفات �إنتاج �لزيوت �لنباتية

IV يحّدد �مللحق

�ل�رشوط  هذه  حُمّددة.  �رشوط  حتت  فقط  با�ستري�دها  ي�سمح  �ملنتجات 

حُمّددة �أي�سًا يف �مللحق.

VII منوذج عن �ل�سهاد�ت.�مللحق

نظرة عامة حول حمتوى �مللحقات


