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فـي هـذا الـعـدد

يتناول هذا العدد اخلا�ص وهو اجلزء الثاين من �سل�سلة خم�س�سة للت�رشيعات املعتمدة لت�سويق املنتجات 

تعنى  ت�رشيعات  اجلزء  هذا  ي�سمل  االوروب��ي.  االحتاد  ا�سواق  يف  واخل�سار  الفواكه  �سمنًا  الغذائية، 

بخم�سة موا�سيع وهي: موا�سفات ت�سويق الفواكه واخل�سار، التمريك، الرت�سبات الكيميائية  للمبيدات، 

الذي  الكامل  للن�ص  اأدناه هي تلخي�ص  الواردة  اإن املعلومات  الغذاء.  التو�سيب، وجمموعات معينة من 

www.adplb.com  .ميكنكم احل�سول عليه عرب االإت�سال بنا اأو عرب مراجعة املوقع االإلكرتوين للم�رشوع

This special issue is the second of two issues dedicated to tackling legislative require-
ments for foodstuffs namely fruits and vegetables to enter EU markets. This issue incor-
porates legislations regarding the following five topics: Standards for Marketing Fruits 
and Vegetables, Labeling, Residue Levels for Pesticides, Packaging, and Specific Food 
Categories. 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

م�رشوع ممول من االحتاد االأوروبي وزارة الزراعة ي�سدرها احتاد غرف التجارة وال�سناعة 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(
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بطاقات التعريف اخلا�ضة بت�ضويق الفواكه واخل�ضار 

Labeling for Marketing Fruits and Vegetables

مقدمة

الت�سويق  معايري  تهدف 

نوعية  و�سمان  تنظيم  اىل 

املنتجات املطروحة للبيع يف 

الفواكه  ت�سويق  بغية  ال�سوق. 

واخل�سار الطازجة يف اأ�سواق 

االأوروب������ي  االحت�����اد  دول 

م�سدرو  ي��ت��ق��ي��د  ان  ي��ج��ب 

بال�رشوط  املنتجات  ه��ذه 

عليها  واملن�سو�ص  امللزمة 

و�سعتها  التي  القوانني  يف 

مفو�سية االحتاد االأوروبي. 

موجز الت�رشيعات

الطازجة  واخل�سار  الفواكه  م�ستوعبات  على  تو�سع  ان  يحب   ،1996/2200 النظام  اىل  ا�ستناداً 

بطاقات ت�سمل معلومات متنوعة تتعلق ببلد املن�ساأ، وبتعريف عن هوية املعبئ او املر�سل، وبطبيعة 

اأحد  على  وا�سح  �سكل  يف  املعلومات  هذه  تعر�ص  ان  يجب  التجارية.  وموا�سفاته  وم�سدره  املنتج، 

جوانب امل�ستوعب، مطبوعة كانت على امل�ستوعب او مل�سقة بوا�سطة بطاقة على امل�ستوعب.

يخ�ص  فيما  الطازجة  واخل�سار  الفواكه  على  املطبقة  الت�سويق  معايري   2004/907 النظام  عّدل 

العر�ص والتعريف بوا�سطة بطاقات. يجب ان ُتبني بطاقات التعريف للفواكه واخل�سار الطازجة على 

اىل  رجوعًا  للم�سار  الكامل  التعقب  اإمكانية  ل�سمان  املنتج  وا�سم  التو�سيب  تاريخ  املن�ساأ،  بلد  االأقل 

املزارع.

على  فقط  بطاقات حتتوي  بوا�سطة  الطازجة  واخل�سار  للفواكه  امل�سبقة  امل�ستوعبات  تعريف  يجب 

ا�سم البائع بداًل من ا�سم املعبئ/ال�ساحن. طبقًا لذلك، يجب ان حتمل امل�ستوعبات م�سطلح للداللة على 

املعبئ و/او املر�سل ي�سار اليه بعبارة »معبئ و/او مر�سل«.

على  ال�سقة  بطاقات  بو�سع  تتمثل  الطازجة  واخل�سار  الفواكه  قطاع  يف  �سائعة  ممار�سة  هناك 

اخل�سار او الفواكه الفردية. ين�ص الت�رشيع على ما يلي بالن�سبة لهذا االجتاه: »يجب ان تو�سع البطاقات 

اأثر لل�سمغ وال ت�سبب عيوبًا يف  الال�سقة االإفرادية على املنتج بحيث ال ترتك ورائها، عند نزعها اي 

اجللد«.

اأظهرت املمار�سة انه يتّم اإعداد يف الكثري من االأحيان كثرية الفواكه واخل�سار الطازجة على �سكل 

م�ستوعبات البيع يف منطقة بلد من�ساأها، ثم ت�سحن هذه املنتجات اىل اأ�سواق اال�ستهالك يف م�ستوعبات 

التعريف  النقل من �رشوط  م�ستوعبات  تعفى  فو�سى،  بغية منع ح�سول  ا�ستعمالها.  اإعادة  نقل ميكن 

بوا�سطة البطاقات التي ن�ست عليها معايري الت�سويق �رشط ان يتم التعريف بوا�سطة بطاقات طبقًا لذلك 

تكون مرئية على اجلانب اخلارجي للم�ستوعبات. عند تو�سيب هذه امل�ستوعبات يف من�سات نّقالة يجب 

ذكر هذه املعلومات اخلا�سة على بطاقة تل�سق على االأقل على جانبي املن�سة. 

التمريك

Labeling

موا�ضفات ت�ضويق الفواكه واخل�ضار

Standards for Marketing Fruits and Vegetables

التن�ضريعات الأوروبية املعتمدة لت�ضويق املنتجات الغذائية

موا�ضفات اجلودة لت�ضويق الفواكه واخل�ضار 

Quality Standards for the Marketing of Fruit and Vegetables

اخل�سار  لت�سويق  املعتمدة  النوعية  معايري   1996/2200 النظام  يف  االأوروب��ي  االحت��اد  يحدد 

والفاكهة الطازجة و�رشوط التعريف بوا�سطة البطاقات اخلا�سة بها. يفر�ص هذا النظام �رشوط الزامية 

م�سمواًل  املنتج  يكن  االأوروبية. يف حال مل  االأ�سواق  املباعة يف  املنتجات  �سالمة  اىل �سمان  تهدف 

مبعيار نوعية حمدد من ِقَبل االحتاد االأوروبي تطبق عليه املعايري الدولية التي تفر�سها منظمة االأمم 

املتحدة.

النظام  االأوروبي بح�ضب  االحتاد  ال�ضارية يف  الت�ضويق  الطازجة اخلا�ضعة ملعايري  الفواكه واخل�ضار 

1996/2200

لوز، تفاح، م�ضم�ش، اأبوكادو، كرز، حم�ضيات، عنب، بندق، كيوي، �ضمام، الفواكه الطازجة

برتقال، بّبايا، دّراق، خوخ اأمل�ش، اأجا�ش، خوخ، فريز، جوز، بطيخ.

خر�ضوف، هليون، باذجنان، فول، كرنب بروك�ضيل، ملفوف، كرنب، جزر، اخل�ضار الطازجة

قرنبيط، كرف�ش، كو�ضا، خيار، توم، خ�ش، هندباء، كرّاث، فطر، ب�ضل، 

لوبياء، �ضبانخ، فلفل حلو، بندورة، هنبداء عري�ضة االأوراق.

مالحظة: يعتمد االحتاد االأوروبي ت�رشيعات منف�سلة خا�سة بت�سويق املوز. 

ت�ضمل معايري الت�ضويق املعلومات التالية:

تعريف املنتج
ي�سدد التعريف على اأن املعايري تنطبق على املنتج الطازج )ت�ستثنى 

املنتجات من نف�ص النوع املعدة لال�ستعمال ال�سناعي(.

 احلد االأدنى للموا�ضفات
كامل،  يكون:  اأن  يجب  الذي  للمنتج  املادية  اخل�سائ�ص  ت�سمل 

االأمرا�ص،  اأو  الإ�سابة باحل�رشات  اأثر  اأي  �سليم، نظيف، خال من 

او  الروائح  اأية رطوبة خارجية غري طبيعية، خال من  من  خال 

الطعم الغريبني. 

يتم  اأن  يجب  بحيث  والقطاف  الن�سوج  ت�سملخ�سائ�ص  كما 

للثمرة  ي�سمح  ب�سكل  الن�سوج  يكتمل  واأن  ب�سكل �سليم  القطاف 

مبتابعة التحول الطبيعي كي ت�سل اإىل درجة الن�سوج الطبيعي 

وبتحمل عمليات التحميل وال�سحن والتفريغ للو�سول �سليمة اإىل 

بلد املق�سد

اأو الت�ضنيف االأول  النخب  اأو  االأك�سرتا،  النخب  انه من  املنتج على  ي�سنف 

النخب الثاين ا�ستناداً اىل خ�سائ�سه كاملظهر اخلارجي، النوعية، 

اأخرى  ومزايا  احلجم  احل�ساد،  بعد  ا�ستعماله  �سالحية  مدة 

حمددة.

ُي�سنف املنتج وفق نظام خا�ص باالأحجام. التحجيم

يجب اأن تكون الثمار متجان�سة ومو�سبة بطريقة ت�سمن حمايتها، املظهر العام

ومن  نظيفة  التو�سيب  يف  امل�ستعملة  املواد  تكون  ان  يجب  كما 

ا�ستعمال حرب غري �سام او �سمغ الأغرا�ص  نوعية منا�سبة. يجب 

تعريفه

التعريف: املو�سب و/اأو ال�ساحن )اال�سم والعنوان(التمريك 

هوية وحمتوى العبوة 

اأملو�سبة  )للثمار  العدد  اأو  احلجم،  النخب؛  التجاري:  الت�ضنيف 

�سفوفًا وطبقات(. 

من�ضاأ الثمار- بلد املن�ضاأ:  منطقة االإنتاج 

علمة مراقبة اجلودة 

Certificate of Conformity ضهادة املطابقة�

ال��ف��واك��ه  ت��رف��ق  اأن  ي��ج��ب 

امل�ستوردة  الطازجة  واخل�سار 

االحت����اد  دول  خ�����ارج  م���ن 

اأحكام  ومب��وج��ب  االأوروب����ي، 

 ،2001/1148 ال���ن���ظ���ام 

للتاأكيد على  ب�سهادة املطابقة 

مبعايري  املنتجات  هذه  التزام 

االحتاد االأوروبي. اأّما بالن�سبة 

للت�سنيع  امل��ع��دة  للمنتجات 

الغذائي، فيجب ان حت�سل على 

ال�سناعية  اال�ستعمال  �سهادة 

 Certificate of Industrial(
.)Use

Maximum Residue Levels-MRLs احلدود الق�ضوى لرت�ضبات املبيدات

ين�ص النظام 2005/396 على احلدود الق�سوى لرت�سبات املبيدات يف املنتجات الزراعية الذي ُعدِّل 

من خالل النظام 2008/149.

 اأنظمة �ضمان �ضحة وحماية النباتات 

اإدخال كائنات حية  يحّدد االحتاد االأوروبي يف التوجيه 1989/2002 االإجراءات الوقائية ملنع 

على  احل�سول  نباتي  اأ�سل  من  املنتجات  بع�ص  على  التوجيه  يفر�ص  اأ�سواقه.  اىل  بالنباتات  م�رشة 

�سهادة �سحة نباتية )وثيقة ر�سمية توؤكد معاينة املنتج املو�سوف ا�ستناداً اىل اإجراءات حمددة وخلوه 

املعاهدة  اأحكام  اىل  التوجيه  هذا  ي�ستند  احلالية(.  الت�رشيعات  باأحكام  وتقّيده  الزراعية  االآفات  من 

مبوجبها  والتي   )International Plant Protection Convention-IPPC( النبات  حلماية  الدولية 

International Plant Protection Organization-( النبات  حلماية  العاملية  املنظمة  ان�ساأت 

ق بني حكومات الدول االأوروبية يف جمال حماية النبات يف منطقة اأوروبا والبحر 
ّ
IPPO( التي تن�س

املتو�سط.
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قائمة املواد املثرية للح�سا�سية امل�ستثناة يف امللحق IIIa  للتوجيه/13/2000 واملدرجة يف التوجيه/26/2005 املواد املثرية للح�سا�سية املدرجة يف امللحق IIIa للتوجيه/13/2000 

•احلبوب التي حتتوي اجللوتني )مثل احلنطة  ال�سوداء،  ال�ّسْيلم ال�سعري، ال�سوفان،  	
•العد�ص، الكاموت او �سالالتها الهجينة ومنتجاتها 	

•�رشاب الغلوكوز ذو قاعدة احلنطة ب�سمنه الدكرتوز 	
•مالتوديك�سرتيتات ذات قاعدة احلنطة 	

•�رشاب الغلوكوز ذو قاعدة ال�سعري 	
•احلبوب امل�ستعملة يف مواد التقطري للكحول 	

•الق�رشيات ومنتجاتها 	
•البي�ص ومنتجاته •ليزوزمي )املنتج من البي�ص( امل�ستعمل يف النبيذ	 	

•الزالل )املنتج من البي�ص( امل�ستعمل كعامل ترويق للنبيذ وع�سري التفاح 	

•ال�سمك ومنتجاته •اجليالتني ال�سمكي امل�ستعمل كناقل للفيتامينات ومطيبات الطعام	 	
•اجليالتني ال�سمكي او اإيزجنال�ص امل�ستعمل كعامل تخمري يف �سناعة البرية، ع�سري التفاح والنبيذ 	

•الفول ال�سوداين ومنتجاته 	
•فول ال�سويا وم�ستقاته •زيت ودهن فول ال�سويا املكرر بالكامل	 	

دي- • توكوفريوالت ممزوجة طبيعية )E306(، توكوفريوالت “دي-األفا” )D-alpha( الطبيعية، �سكنيك التوكوفريو ل� “	

األفا” امل�ستخرج من م�سادر فول ال�سويا

•فيتو�ستريوالت م�ستخل�سة من زيوت نباتية وا�سرتات 	
الفيتو�ستريوالت امل�ستخل�سة من م�سادر فول ال�سويا

•ا�سرتات �ستانول نباتية منتجة من �ستريوالت الزيت النباتي من م�سادر فول ال�سويا 	
•احلليب ومنتجاته )�سمنا« الالكتوز( •عند ا�ستعمالها يف ناجت التقطري للم�رشوبات الكحولية	 	

•الالكتيكول 	
•منتجات احلليب )الكا�سيني( امل�ستعملة كعوامل ترويق يف �سنع ع�سري التفاح والنبيذ 	

•اجلوز مثاًل، البندق، الف�ستق احللبي، الكاجو، البقان، جوز الربازيل، الف�ستق،  	
•ف�ستق ماكاداميا وف�ستق كوينزالند ومنتجاتها 	

•اجلوز امل�ستعمل يف ناجت التقطري يف امل�رشوبات الكحولية 	
•اجلوز )اللوز واجلوز( امل�ستعمل )كنكهة( يف امل�رشوبات الكحولية 	

•الكرف�ص ومنتجاته •اأوراق الكرف�ص وزيت احلبوب	 	
•راتنج زيت حبوب الكرف�ص 	

•اخلردل ومنتجاته •زيت اخلردل	 	
•زيت حبوب اخلردل 	

•راتنج زيت حبوب اخلردل 	
•ال�سم�سم ومنتجاته 	

( والكربيتيات بدرجات تركيز تزيد  • 	SO2( ثاين اأوك�سيد الكربيت

. • 	SO2 عن 10 ملغ/كلغ او 10 ملغ/لرت املعرب عنها بالرمز

التن�ضريعات الأوروبية املعتمدة لت�ضويق املنتجات الغذائية

بطاقات التعريف املتعلقة باملحتويات الغذائية واملواد املثرية للح�ضا�ضية

 Food labeling, including nutrition and allergens labeling

الحتاد  يف  القوانني  تنّظم 

الأوروبي طريقة متريك )تعريف( 

الأغذية بوا�صطة بطاقات التعريف 

عرب:

)اف��ق��ي( رقم  ت�����رشي��ع ع���ام   •
كافة  على  يطّبق   /13/2000

املنتجات الغذائية.

اإ����س���اف���ي���ة  ت���وج���ي���ه���ات   •
تن�ص  ع��م��ودي��ة   )directives(

على �رشوط خا�سة مبواد غذائية 

ال�رشيعة  االأطعمة  )ال�سكر،  حمددة 

اأو املجّمدة، االأغذية التي حتتوي 

مكونات معدلة جينيًا(. 

موجز الت�رشيعات

ين�ص التوجيه 13/2000على 

املنتجات  عن  التعريف  ���رشوط 

اإن  م�سبقًا(،  )املو�سبة  الغذائية 

اأو  اأو الرتويج  بوا�سطة البطاقات، 

من  موؤخراً  عّدل  والذي  االإع��الن، 

خالل التوجيهني التاليني:

• 101/2001/: يعنى بالتعريف بوا�سطة بطاقات، العر�ص واالإعالن عن املواد الغذائية.
• 89/2003: يعنى بتعريف املكونات املوجودة يف املواد الغذائية.

ي�سدد التوجيه، الذي ين�ص على ال�رشوط االلزامية للتعريف بوا�سطة البطاقات، على �رشورة تفادي: 

1. خداع امل�ستهلك حول خ�سائ�ص او تاأثريات املادة الغذائية

2. والرتويج الكاذب للخ�سائ�ص العالجية وال�سفائية ملادة غذائية ما.

• يجب ان تبني بطاقة التعريف:
1. اال�سم الذي يباع مبوجبه املنتج.

2. املكونات.

3. كمية مكونات حمددة او فئات حمددة من املكونات.

اجلدول 1: الئحة املواد املثرية للح�ضا�ضية

4. احلجم ال�سايف للمواد الغذائية املو�سبة م�سبقًا.
5. تاريخ اإنتهاء ال�سالحية خا�سة بالن�سبة للمواد ال�رشيعة التلف .

6. ال�رشوط اخلا�سة بالتخزين او باال�ستعمال .
7. اال�سم التجاري، وعنوان امل�سنع او املو�سب، او البائع املوجود يف االحتاد االأوروبي.

8. تفا�سيل مكان امل�سدر اأو املن�ساأ .
9. ن�سبة الكحول يف امل�رشوبات التي حتتوي ن�سبة كحول تزيد عن 1،2% من احلجم .

يجب ان تكون التفا�سيل املطلوبة مفهومة ومقروءة وغري قابلة للمحو. كما يجب ا�ستعمال لغة ي�سهل 

فهمها من ِقَبل امل�ستهلك )عادة ما تكون لغة البلد امل�ستهلك(. وميكن ا�ستعمال بطاقة حتوي اأكرث من 

لغة واحدة.

التعريف بوا�ضطة بطاقات للمواد املثرية للح�ضا�ضية

ين�ص التوجيه 89/2003 )الذي عّدل التوجيه 13/2000 على �رشورة ذكر على بطاقات التعريف 

كافة املواد امل�سنفة »امل�سببة للح�سا�سية« كجزء من املكونات. يحدد امللحق IIIa )انظر اجلدول اأدناه( 

موؤقتة،  وب�سورة   ،26/2005 احلديث  التعديل  ي�سمل  للح�سا�سية.  امل�سببة  املواد  الئحة  التوجيه  لهذا 

بع�ص املنتجات التي تقع �سمن جمموعة املواد املثرية للح�سا�سية. 

Nutrients بطاقات التعريف اخلا�ضة باملحتوى الغذائي

وهو   )nutrients( الغذائي  باملحتوى  اخلا�سة  التعريف  بطاقات  على  التوجيه 496/1990  يركز 

يطّبق على املواد الغذائية التي �سوف ت�سّلم اىل امل�ستهلك النهائي واأماكن تزويد وبيع االأغذية باجلملة. 

ال يطبق هذا التوجيه على اأنواع املياه املعدنية ومكمالت/م�سافات احلمية.

ال�رشكة  رّوجت  الزاميًا يف حال  وي�سبح  اختياري  الغذائي  املحتوى  بطاقات  بوا�سطة  التعريف  اإّن 

اإّدعاء خا�ص بالتغذية.

التعريف بوا�ضطة بطاقات للكافيني والكينني

حتتوي  التي  للمنتجات  بطاقات  بوا�سطة  بالتعريف  اخلا�سة  ال�رشوط   67/2002 التوجيه  يحدّد 

على الكافيني والكينني، والتي توجب ذكر كميات الكافيني و/او الكينني امل�ستعملة باال�سم يف الئحة 

املكونات حتت عنوان »مطيبات الطعام«.

النهائي على كافيني مبعدل يزيد عن 150 ملغ/ليرت،  يف حال احتواء امل�رشوب املعد لال�ستهالك 

يجب ذكر عبارة »حمتوى عاٍل من الكافيني« على بطاقة التعريف يتبعها ن�سبة الكافيني بني هاللني، 

معرب عنها بامللغ/100 ملليرت. ال يطبق هذه ال�رشط على منتجات من بينها »القهوة« او »ال�ساي« حتت 

اال�سم التجاري الذي ُتباع مبوجبه.

ابتداًء من االأول من متوز 2004، مينع دخول املنتجات التي ال تتقّيد باأحكام االأمر التوجيهي اىل 

اأ�سواق االحتاد االأوروبي.
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امل�ستويات الق�سوى لرت�سبات املبيدات لدى الدول االأع�ساء وامل�ستويات الق�سوى لرت�سبات املبيدات 

اأن�ساأت  املعطيات  هذه  اىل  ا�ستناداً   .)Codex Alimentarius( الغذائي  الد�ستور  مبوجب  املحددة 

املبيدات  لرت�سبات  الق�سوى  امل�ستويات  اأعلى  توؤكد  متجان�سة  قائمة  م�سودة  االأوروبية  املفو�سية 

بالن�سبة لكل حم�سول.

 European Food Safety Authority  - ت�سبح القائمة نافذة املفعول فقط بعد مراجعة املنظمة

 EFSA ويتم تثبيتها الحقًا من ِقَبل املفو�سية االأوروبية. قدمت هذه القائمة يف البدء اىل منظمة EFSA
الإجراء تقييم حول �سالمة امل�ستهلك. ا�ستناداً اىل نتيجة ذلك التقييم، �سوف يتّم اقرتاح قائمة بامل�ستويات 

الق�سوى املوؤقتة للمخلفات من ِقَبل املفو�سية االأوروبية ت�سكل امللحق III للنظام 2005/396.

ت�ضاحمات اال�ضترياد

توجد ثالث حاالت حيث تكون »ت�ساحمات اال�سترياد« �رشورية عند ا�سترياد منتج زراعي:

تكون  ال  حيث  لكن  االأوروبية  املجموعة  دول  يف  م�ستعملة  ملادة  مبيدات  تر�سبات  على  يحتوي   •
ال�سلعة منتجة يف دول املجموعة االأوروبية مثاًل البابايا. يف هذه احلالة يجب عادة توفر �سهادة خبري 

يف الدول االأع�ساء التي تبلغ عنها.

• عولج مبادة مل تعد ت�ستعمل او مل ت�ستعمل بعد يف دول املجموعة االأوروبية. يف هذه احلالة ال تتوفر 
عادة �سهادة خبري يف دول املجموعة االأوروبية ولذلك يجب تزويد معطيات كاملة حول كمية ال�سمية 

والرت�سبات.

الزراعية  االأوروبية ولكن حيث ي�سمح قانون املمار�سة  • عولج مبادة ت�ستعمل يف دول املجموعة 
اجليدة )GAP( االأجنبي بوجود م�ستويات اأعلى للرت�سبات من ما ي�سمح به قانون املمار�سة الزراعية 

االوروبية  ال�سلطات  احلالة، تطلب  االأوروبية. يف هذه  ب�سكل حا�سم يف دول املجموعة  املتبع  اجليدة 

معلومات ا�سافية.

• مبوجب النظام اجلديد 2005/396 يجوز للدولة الع�سوة و�سع ت�ساحمات ا�سترياد ولكنه �سيطبق 
على كافة دول االحتاد االأوروبي. بالن�سبة للمواد امل�سمولة يف االأمر التوجيهي 414/1991، �سوف 

تنقل اىل امللحق II  يف الئحة الت�ساحمات النهائية. اأما املواد غري امل�سمولة ف�سوف تنقل اىل امللحق 

III يف القوائم املوؤقتة

مقدمة حول تو�ضيب املنتجات الغذائية املعّدة للت�ضدير

 Introduction to (Export) Packaging
http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l21207.htm

مبادئ التو�ضيب

تختلف املنتجات الواجب تو�سيبها بدرجة كبرية من جهة خ�سائ�سها ووظائفها وتوّفرها و�سعرها. 

لكن، لي�ص التو�سيب هو ما يرغب ال�سناعي يف بيعه. �سحيح ان التو�سيب يعطي ميزات لكنه يزيد كلفة 

املنتج ولكن يجب ان يكون مالئمًا الأهداف ال�رشركة )نوعية املنتج، كلفة االإنتاج، األخ(. من ال�رشوري، 

اإذاً، حتديد ما هي ال�رشوط بدقة، اأي ما هو املطلوب لكي تنقل 

ال�سلع من املعمل اىل امل�ستهلك بطريقة تزيد من املبيعات 

واالأرباح. ثمة ثالث جمموعات من احلقائق يجب معرفتها 

قبل ان ي�سبح باالمكان حتديد نوع التو�سيب الفعال:

• احلقائق حول املنتج
• احلقائق حول طريقة التوزيع والرحلة املتوقعة

• احلقائق واالعتبارات حول الت�سويق
ان  ميكن  التي  الطرق  درا���س��ة  اي�سًا  ال�����رشوري  من   •
حالته  �ستتدهور  كيف  او  ميكانيكيًا،  املنتج  بها  يت�رشر 

عالقة  له  فيما  االأمور  هذه  ودرا�سة  املناخ،  تاأثريات  حتت 

باالأخطار التي �سوف تواجهها الرزمة خالل النقل والتوزيع 

والتخزين.

املناق�ضات مع املوّردين

يجب  التي  املعايري  من  االأدنى  احلد  على  االتفاق  الأجل 

يف  التو�سيب  خ��رباء  ب��ني  درج��ت  تلبيتها،  د 
ّ
امل���ور على 

ديهم 
ّ
ال�رشكات االأوروبية عادة القيام بزيارات نظامية ملور

للتو�سل اىل اتفاق حول:

االأ�ضناف التي ت�ضملها املوا�ضفات

• م�ستوى العيوب التي قد تقود اىل الرف�ص 
يتّم رف�ص دفعة  اأتباعها عندما  التي يجب  االإجراءات   •

من املواد. عندها فقط ميكن �سياغة عقد ال�رشاء.

ميكن ان تفر�ص ال�سلطات املوا�سفات، وقد يكون لهذه املوا�سفات احل�سنات التالية:

• و�سع حد اأدنى من املعايري ل�رشوط الت�سدير
• اإقامة مناف�سة نزيهة بني:

دي  نف�ص مواد التو�سيب 
ّ
- ّمور

- امُل�سّدرين اىل نف�ص االأ�سواق

- االإدخال واملحافظة على م�ستوى عاٍل من النوعية لل�سادرات

- املحافظة على �سمعة البلد كم�سدر �سلع ذات نوعية جيدة.

التن�ضريعات الأوروبية املعتمدة لت�ضويق املنتجات الغذائية

التو�ضيب

Packaging

الرت�ضبات الكيميائية  للمبيدات

Residue Levels for Pesticides

احلدود الق�ضوى لرت�ضبات املبيدات الكيمائية

Maximum Residue Levels (MRLs) for Pesticides

اأية قوائم للم�ضتويات الق�ضوى لرت�ضبات املبيدات تطّبق حاليًا؟

و�سع االحتاد االوروبي قوائم موحدة لرت�سبات املبيدات فيما يخ�ص 150 منتج لوقاية النباتات. 

كما هنالك لوائح خا�سة على م�ستوى كل دولة يف االحتاد االوروبي حتدد امل�ستويات الق�سوى لرت�سبات 

مبيدات احل�رشات. 

ميكن احل�سول على امل�ستويات الق�سوى املوحدة من االأوامر التوجيهية التالية:

منتجات  يف  املبيدات  لرت�سبات  الق�سوى  امل�ستويات  يحدد  وتعديالته   362/1986 التوجيه   •
احلبوب 

• التوجيه 363/1986 وتعديالته يغطي امل�ستويات الق�سوى ملخلفات املبيدات يف املنتجات من 
اأ�سل حيواين.

من  منتجات  يف  املبيدات  ملخلفات  الق�سوى  امل�ستويات  يغطي  وتعديالته   642/1990 التوجيه 

اأ�سل نباتي �سمنها الفواكه واخل�سار.

الع�سوة. يف حال وجود قائمة وطنية  الدولة   ال زالت املنتجات غري املوحدة مغطاة بت�رشيع 

الدولة  يف  املواد  من  حمددة  جمموعة  او  ملبيد  بالن�سبة  املبيدات  لرت�سبات  الق�سوى  للم�ستويات 

الع�سوة امل�ستوردة )يف حني ال يوجد  لها ت�رشيع على م�ستوى االحتاد االأوروبي(، وكان املنتج 

يواجه  ان  املحتمل  من  الدولة.  تلك  يف  املنتج  هذا  ت�سويق  عندئذ  يجوز  معها،  متوافقًا  امل�ستورد 

امل�ستوردون بع�ص امل�ساكل يف هذا ال�سياق يف ت�سويق منتج  لي�ص له ت�رشيع يف دول اأخرى اأع�ساء 

يف املجموعة االأوروبية.

يف حال عدم وجود ت�رشيع على م�ستوى االحتاد االأوروبي او الدولة الع�سوة امل�ستوردة، يحتاج 

امل�سّدر عندئذ اىل احل�سول على »ت�سامح ا�سترياد«.

الق�ضوى  للم�ضتويات  ق��وائ��م  اأي���ة 

يف  تطبق  �ضوف  املبيدات  لرت�ضبات 

امل�ضتقبل؟

حول  بيانات  االأوروب��ي��ة  املفو�سية  جمعت 

غري  املبيدات  لرت�سبات  الق�سوى  امل�ستويات 

قائمة  اع��داد  مّت  االأع�ساء.  ال��دول  بني  املوحدة 

ت�سمل اأعلى امل�ستويات للحدود الق�سوى لرت�سبات 

لكافة  الوطني  ال�سعيد  على  املعتمدة  املبيدات 

املواد  من  املوحدة  املجموعات  او  املحا�سيل 

الن�سطة ا�ستناداً اىل معلومات الدولة الفردية. 

بنية النظام رقم 2005/396

تنظيمي  عمل  اإطار  اجلديد  النظام  هذا  ي�سّكل 

تطوير  على  النظام  ين�ّص   .2005 اآذار  يف  ن�رش 

التطبيق  واج��ب  النظام  ي�سبح  مالحق.  اأربعة 

حيز  املالحق  هذه  تدخل  ان  بعد  فقط  بالكامل 

قد  بذلك  يكون  بالكامل  يطبق  عندما  التنفيذ. 

حّل حمل االأوامر التوجيهية النافذة املفعول يف 

الوقت احلا�رش.

تتاألف املالحق االأربعة من:

امللحق I: قائمة باملنتجات وجمموعات املنتجات التي تطّبق عليها امل�ستويات الق�سوى املوحدة 

لرت�سبات املبيدات.

االأوروبي.  االحتاد  م�ستوى  على  االعتبار  يف  اأخذت  التي  النهائية  الت�ساحمات  قائمة   :II امللحق 

االأوروبي  النافذة املفعول يف االحتاد  الق�سوى للمخلفات  �سوف ي�سمل هذا امللحق قوائم امل�ستويات 

امل�سمولة يف االأوامر التوجيهية ال�سادرة عن االحتاد االأوروبي والنافذة املفعول يف الوقت احلا�رش.

امللحق III: قائمة موؤقتة للم�ستويات الق�سوى لرت�سبات املبيدات.

الق�سوى  بامل�ستويات  قائمة  وجود  ال�رشوري  من  لي�ص  التي  الن�سطة  باملواد  قائمة   :IV امللحق 

لرت�سبات املبيدات اخلا�سة بها.

و�ضعية تطبيق النظام رقم  2005/396

ن�رش النظام 2006/178 بغية و�سع امللحق I حّيز التنفيذ الوارد يف النظام الذي يدرج املنتجات 

الغذائية واالأعالف التي تطبق عليها امل�ستويات الق�سوى لرت�سبات مبيدات احل�رشات. يعطي هذا امللحق 

للمخلفات  الق�سوى  امل�ستويات  عليها  تطبق  التي  املنتجات  وجمموعات  للمنتجات  �ساملة  مراجعة 

ويحدد يف نف�ص الوقت بنية قوائم امل�ستويات الق�سوى لرت�سبات املبيدات. حتى الوقت احلا�رش، كان 

امللحق االأول هو الذي مّت اإكماله ب�سورة ر�سمية. 

اخلطوات التالية يف تاأمني التجان�ش

تركز االهتمام الرئي�سي حاليًا على امللحق III من اأجل و�سع قائمة بامل�ستويات الق�سوى املوؤقتة 

لرت�سبات املبيدات. تغطي هذه القائمة كافة امل�ستويات الق�سوى املوؤقتة للرت�سبات )التي مل توّحد على 

الوطنية لرت�سبات املبيدات  الق�سوى  االآن( باالإ�سافة اىل امل�ستويات  االأوروبي حتى  م�ستوى االحتاد 

غري املتجان�سة ال�سائدة حاليًا �سمنها ت�ساحمات اال�سترياد.

كافة  بني  مقارنة  واأجرت  االأع�ساء  الدول  كافة  من  املعلومات  كافة  االأوروبية  املفو�سية  جمعت 
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املعايري واملوا�ضفات الفنية

اإّن ال�سعوبة الكربى بالن�سبة للم�سدرين اىل البلدان البعيدة، هي معرفة كافة املعايري واملوا�سفات 

الفنية ال�سائدة يف ال�سوق امل�ستهدفة. فاملعايري واملوا�سفات الفنية موجودة بالن�سبة لتو�سيب بع�ص 

االأحجام  التعريف،  )بطاقات  الخ...  ال�سيدالنية،  وامل�ستح�رشات  الغذائية  املواد  مثل  املنتجات  فئات 

د �رشوط جتارية او تف�سيالت 
ّ
واالأوزان القيا�سية، املواءمة(، لكن العديد من »املعايري« االأخرى هي جُمر

من جانب امل�ستهلك، ال تنّظمها ت�رشيعات؛ غري انه يجب االعرتاف بها الأنها قد تكون، اأحيانًا، هامة، 

ويجب اتباعها حيث يكون ذلك �رشوريًا. فمن م�سلحة امل�سدرين ا�ست�سارة ال�سفارات، وغرف التجارة، 

ومكاتب الرتويج لل�سادرات، وامل�ستوردين والوكاالت الذين لديهم مكاتب يف البلد امل�ستهدف.

عالوة على ذلك، ميكن القيام بزيارة لل�سوق امل�ستهدفة بغية تكوين مالحظات �سخ�سية حول التف�سري 

املحلي لالأنظمة، ونظم التوزيع، وعر�ص املنتج، ومواد التو�سيب وت�ساميم مناف�سيهم.

الت�رشيعات حول التو�ضيب ونفايات التو�ضيب

حازت  التي  الق�سية 

خالل  كبري  اهتمام  على 

ال�����س��ن��وات االأخ����رية هي 

اإدخ�������ال ال��ت�����رشي��ع��ات 

اخل���ا����س���ة ب��ال��ب��ي��ئ��ة. 

فا�ستخدام مواد التو�سيب 

لدرجة  كبري  اأوروب���ا  يف 

نفايات  اىل  ُي��ن��ظ��ر  ان���ه 

التو�سيب كم�سكلة كبرية. 

االأوروبية  البلدان  جميع 

تهدف  ت�رشيعات  لديها 

واإع������ادة  خ��ف�����ص،  اىل 

ا����س���ت���خ���دام واإع�������ادة 

التو�سيب  »م��واد  تدوير 

امل�ستعملة« بغية تخفيف 

تاأثري نفايات التو�سيب على البيئة اىل احلد االأدنى. يجب ان ي�ساهم ذلك يف تخفي�ص ا�ستخراج مواد 

اأولية غري قابلة العادة اال�ستعمال، واحلوؤول دون تلويث البيئة.

التو�ضيب والنفايات الناجتة عنه

Packaging and Packaging Waste

يوجد يف ت�رشيعات االحتاد االأوروبي اإجراءات مت و�سعها فيما يتعلق بالتو�سيب والنفايات املتعلقة 

به. ي�سمل التوجيه 62/1994 وتعديالته و�سع متطلبات الإدارة التو�سيب والنفايات املتعلقة به. وذلك 

بهدف جتنب والتقليل من تاأثرياته ولتاأمني اأعلى م�ستوى من احلماية البيئية.

النطاق 

االحتاد  �سوق  يف  عنه  الناجتة  والنفايات  التو�سيب  عمليات  كافة   62/1994 التوجيه  ُيغطي 

االأوروبي، اأكانت ناجتة عن ال�سناعة، التجارة، املكاتب، املحالت التجارية، اخلدمات، االأدوات املنزلية 

اأو عن غريها. يكّمل هذا االأمر التوجيهي �رشوط النوعية للتو�سيب املعمول بها حاليًا.

التعريف

كانت  مهما  مواد  اأية  من  امل�سنوعة  املنتجات  »كل  كاالآتي:  »التو�سيب«  م�سطلح  التوجيه  يعرف 

طبيعتها بهدف ا�ستعمالها لالإحتواء، احلماية، النقل، الت�سليم وعر�ص الب�سائع، من املواد االأولية حتى 

الب�سائع امُل�سّنعة، ومن املنتج اىل امل�ستهلك. ي�سمل التوجيه  62/1994العبوات غري امُلرجتعة والتي 

واأو�سح  اأ�سمل  لتعريف  موا�سفات  التوجيه  هذا  ي�سع  ذلك،  اىل  باالإ�سافة  للتو�سيب.  ا�ستعمالها  يتم 

مل�سطلح »التو�سيب«. االأمثلة التو�سيحية لتطبيق هذه التعريفات متوفرة يف امللحقI. لتعريف م�سطلح 

»نفايات التو�سيب« ي�سري التوجيه اىل تعريف النفايات يف التوجيه 442/1975.

ال�رشوط

يفر�ص هذا التوجيه حداً يعادل ppm 100 بالوزن ملجموع م�ستويات الرتكيز )الرت�سبات( للر�سا�ص، 

الكادميوم، الزئبق والكروميوم ال�سدا�سية التكافوء املوجود يف التو�سيب.  هذا يعني بان احلد االأق�سى 

لرتكيز )تر�سبات( الر�سا�ص، الكادميوم والكروميوم ال�سدا�سية التكافوء يف التو�سيب يجب اأال يتعدى 

ال� ppm 100 بالوزن.

مت و�سع بع�ص اال�ستثناءات فيما يخ�ص االأقفا�ص البال�ستيكية واملن�سات البال�ستيكية النقالة التي 

التي ال  ال� %20  اإدخال مواد خارجية بحدود  ال�سلع وامل�سنوعة من املواد املدّورة مع  تو�سع عليها 

االأخرى. باالإ�سافة اىل ذلك، �سمح لرتكزات املعادن  ال�رشوط  اإمتام بع�ص  ينطبق عليها احلد �رشيطة 

الثقيلة املذكورة اأعاله بتعدي حّد ال� ppm 100 بالن�سبة للوزن يف التو�سيب الزجاجي الذي مت اإنتاجه 

من مواد مدّوره.

ال�رشوط االأ�سا�سية املتعلقة بت�سنيع العبوات، وتركيبها، واإعادة ا�ستعمالها وقابلية اأنواع التو�سيب 

لال�ستعادة قد مّت و�سعها يف امللحق II. هذه ال�رشوط تت�سمن تخفي�ص الوزن واحلجم، القابلية الإعادة 

اال�ستعمال، التدوير، ا�ستعادة الطاقة ومزج نفايات التو�سيب.

من اأجل ت�سهيل عملية اجلمع، واإعادة االأ�ستعمال، يجب ان تو�سع على التو�سيب عالمة، تكون ظاهرة 

ومقروؤة، تبنّي طبيعة مواد التو�سيب. 

معايري التو�ضيب االأوروبية

لالحتاد  الر�سمية  اجلريدة  يف  ن�رشها  مت  االأوروبية  التو�سيب  معايري  من  خلم�سة  مراجعة  مناذج 

االأوروبي C 44 بتاريخ 2005/2/19:

 

العنوان/املو�ضوعالهيئة االوروبية للموا�ضفات

CEN التو�ضيب – �رشوط ا�ضتعمال املعايري االأوروبية يف  EN 13427:2004
جمال التو�ضيب ونفاياته

CEN
والرتكيب– لل�ضناعة  حمددة  �رشوط   – التو�ضيب   EN 13428:2004

الوقاية بتخفي�ش امل�ضدر

CENالتو�ضيب – اإعادة اال�ضتعمال EN 13429:2004

CEN
القابلة  للمواد  التو�ضيب  �رشوط   – التو�ضيب   EN 13430:2004

لل�ضتعادة عن طريق التدوير

CEN

طاقة  �ضكل  على  التو�ضيب  �رشوط   – التو�ضيب   EN 13431:2004
م�ضتعادة، مت�ضمنة موا�ضفات القيمة االأدنى الأقل قيمة حرارية

خل�ضة التوجيه 62/1994

* )CAS number( املواد)7439- زئبق   ،)7440-43-9( كادميوم   ،)7439-43-9( ر�سا�ص 

)6-97، الكروميوم  ال�سدا�سية التكافوء)18540-29-9(. 

التو�سيب ونفايات التو�سيباملنتجات:

جمموع م�ستويات الرتكز )الرت�سب( لهذه املواد ال يجب ان يتعدى ال�رشط:

ال� ppm 100 بالوزن. 

االأقفا�ص البال�ستيكية واملن�سات البال�ستيكية النقالة التي تو�سع 

عليها ال�سلع كما التو�سيب الزجاجي امل�سنوع من املواد املدوره 

م�سموح له ان يتجاوز هذا احلد.

Status :قيد التطبيقالو�سع

االأمر التوجيهي 62/4991، القرار1999/177 والقرار امل�سدر:

171/2001

* رقم CAS هو رقم تعييني وحيد خم�س�ص للكيميائيات من قبل Chemicals Abstracts Services، وهو ق�سم تابع لل�
 . American Chemicals Society

مواد التو�ضيب اخل�ضبية

Wood Packaging Materials

و����س���ع االحت������اد االأوروب�������ي 

ا�ستعمال  ملنع  تهدف  ت�رشيعات 

للنباتات  م��وؤذي��ة  حية  ك��ائ��ن��ات 

رقم  التوجيه  النبات يف  ومنتجات 

29/2000 )وتعديالته(. يف االأول 

التوجيهان  ع��ّدل   2005 اآذار  من 

و15/2005   102/2004

حّددا  بحيث   29/2000 التوجيه 

التو�سيب  مبواد  اخلا�سة  ال�رشوط 

امل�ستعملة  اخل�سبية  االأ�سافني  او 

لت�سدير ال�سلع اىل االحتاد االأوروبي 

رقم  الدويل  املعيار  اىل  باال�ستناد 

ب�سحة  اخلا�سة  ل��الإج��راءات   15

النباتي  وباحل���ج��ر  النباتات 

ISPM 15 International Standards for Phytosanytary Measures. تطبق هذه ال�رشوط على كافة 
مواد التو�سيب اخل�سبية مثل �سناديق التو�سيب، العلب، الرباميل، اال�سطوانات ومواد تو�سيب م�سابهة، 

من�سات نقالة، �سناديق من�سات نقالة وغري ذلك. 

يعفى من ذلك:

• اخل�سب غري امُل�سّنع بثخانة 6 ملم او اأقل.
• اخل�سب امُل�سّنع املنتج با�ستعمال ال�سمغ، احلرارة وال�سغط.

غري  ال�سحنات  لدعم  او  للت�سفني  امل�ستعمل  اخل�سب  على  تطبق  اأخرى  جديدة  �رشوط  اأي�سًا  يوجد   •
اخل�سبية.

 IPPC International Plant Protection( النباتات  حلماية  الدولية  املعاهدة  تهدف 

اتخاذ  على  الت�سجيع  النباتات عرب  اىل  االآفات  ونقل  انت�سار  من  احلد  اىل    )Convention-IPC
االإجراءات املنا�سبة لل�سيطرة عليها. 

 ISPM-international standard( املعيار الدويل الإجراءات ال�سحة النباتية واحلجر النباتي

for phytosanitary measure ( هو برنامج منبثق عن الربنامج العاملي الذي اأطلقته منظمة االأمم 
املتحدة للتغذية والزراعة - الفاو والذي يهدف اىل تنظيم �سيا�سة احلجر ال�سحي للنباتات وتقدمي 

امل�ساعدات التقنية يف هذا املجال. يحدد ISPM املعايري وي�سع التوجيهات والتو�سيات اىل الدول 

االأع�ساء يف منظمة الفاو واأطراف اأخرى معينة بغية حتقيق التوافق الدويل حول اإجراءات ال�سحة 

النباتية واحلجر النباتي لهدف ت�سهيل التجارة باملنتجات الزراعية واحلّد من تطبيق اإجراءات ال 

مربر لها. 

ISPM 15(  يحدد ال�رشوط اخلا�سة مبواد التو�سيب اخل�سبية يف التجارة الدولية. ميكن  املعيار 

www.ippc.int  مراجعة هذا املعيار على موقع االنرتنت
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ت�سديق معتمدة(. ت�سكل �رشوط االحتاد االأوروبي يف هذا ال�سدد احلدود الدنيا، وميكن للدول الفردية 

و�سع �رشوط ا�سافية خا�سة باعطاء ترخي�ص ال�ستعمال �سارات التعريف. تعتمد دول االحتاد االأوروبي 

�سارات خمتلفة للداللة على املنتجات الع�سوية. 

ت�ضدير املنتجات الع�ضوية اىل االحتاد االأوروبي

اأ�ساليب االنتاج واملراقبة  ميكن اأن تعطي املفو�سية االأوروبية ترخي�ص بالت�سدير لدولة اذا كانت 

تتوافق مع اأنظمة االحتاد االأوروبي )الئحة الدول واملنتجات التي ي�رشي عليها هذا مدرجة يف امللحق 

I من التوجيه 92/94(.
هذا ويتطلب الت�سدير غري امل�سمول برتخي�ص من املفو�سية االأوروبية جمموعة خمتلفة من االإجراءات 

للتوجيه  وفقًا  ومراقبة  منتجة  ثالثة  دول  من  امل�ستوردة  املنتجات  باأن  امل�ستورد  ت�رشيح  �سمنًا 

1991/2092. يحدد النظام 2001/1788 اإجراءات الت�سدير هذه.

الهيئة  عن  ت�سدر  مراقبة  ب�سهادة  االأوروب��ي  االحتاد  اىل  امل�سدرة  املنتجات  ترفق  اأن  يجب  كما 

املخولة بالت�سديق يف دولة امل�سدر تبني الكميات لكل منتج على حدة  باال�سافة اىل الوثائق االأخرى 

كالفواتري، بولي�سة ال�سحن، قائمة الوزن، الخ. تقوم �سلطات اجلمارك يف دول االحتاد االأوروبي بفح�ص 

ال�سحنة امل�سدرة والت�سديق عليها.

ع�ضري الفاكهة

Fruit Juices

االحتاد  يف  الغذاء  ت�رشيعات  تدخل 

الت�رشيعي  االإط���ار  �سمن  االأوروب����ي 

للقانون العام لالأغذية، وميكن تق�سيمها 

اىل: 

املو�سوع،  )بح�سب  اأفقية  ت�رشيعات 

للرت�سبات،  الق�سوى  احل���دود  م��ث��اًل 

وامل��واد  امل�سافة  وامل���واد  امللوثات 

املنّكهة(، 

نوع  )بح�سب  عامودية  وت�رشيعات 

املنتج(. 

موجز الت�رشيعات

يحدد االطار التوجيهي ال�سادر عن االحتاد االأوروبي 112/2001 ال�رشوط اخلا�سة بانتاج ع�سري 

الفاكهة وغريها من املنتجات امل�سابهة املعّدة لال�ستهالك الب�رشي.

النطاق 

 )Iي�سع هذا االطار التوجيهي �رشوطًا الأربعة اأنواع من املنتجات )مف�سلة يف امللحق

• ع�سري الفاكهة )مبا فيه ع�سري الفاكهة املعّد من املواد املركزة(، 
• ع�سري الفاكهة املرّكز،

• ع�سري الفاكهة امل�سنوع من الفواكه املجففة اأو من البودرة املركزة، 
• رحيق الع�سري.

موا�ضفات املنتج

يحدد امللحق II التابع لهذا االطار التوجيهي املواد االأولية التي ميكن ا�ستخدامها والتي ت�سمل:

• الفاكهة • ال�ضكريات    
• الفاكهة املهرو�ضة )املطحونة( • الع�ضل    

• مركزات الفاكهة املهرو�ضة • اللّب او اخلليا   

كما يحدد امللحق رقم I )اجلزء 2( انواع املعاجلات واملواد امل�سموح ا�ستعمالها يف �سناعة املنتجات 

امل�سمولة بهذا الت�رشيع.

متطلبات و�ضع البطاقة التعريفية 

الغذائية  املواد  على  التعريف  بطاقة  بو�سع  املتعلقة  ال�رشوط   13/2001 التوجيهي  االطار  يحدد 

كافة، �سمنها ع�سائر الفاكهة. غري اأنه يوجد متطلبات ا�سافية خا�سة بع�سري الفاكهة وهي ترد يف 

االطار التوجيهي 112/2000 كالتايل:

• اأن يدل ا�سم املنتج )بح�سب امللحق رقم 1( على نوعه.
• ذكر الئحة الفواكه املدخلة يف حال ا�ستعمال اأكرث من نوع من الفواكه )برتتيب تدريجي تنازيل 
اأكرث من الفواكه، ميكن ا�ستبدال الالئحة  اأنواع او  بح�سب الكمية امل�ستعملة(. يف حال ا�ستعمال ثالثة 

بعبارة »فواكه متعددة« او بتعبري م�سابه يدل، مثاًل، على عدد الفواكه امل�ستعملة.

يعترب ع�سري احلام�ص، يف حال ا�ستعماله للتحكم بالطعم االأ�سيدي، مادة ا�ستثنائية;  وحينها يجب 

ذكر عبارة »احلام�ص ال�سيرتيكي الالمائي«. جتدر االإ�سارة اىل ان احلد االأق�سى لع�سري احلام�ص و/او 

ُمرّكز ع�سري احلام�ص، هو 3 غرامات لكل ليرت من الع�سري. التفا�سيل املتعلقة بهذا املو�سوع حمددة 

يف امللحق I من االأمر التوجيهي 112/2001.

• ا�سافة عبارة »حمّلى« او »اأ�سيف ال�سكر اليه« على بطاقة التعريف امل�ستعملة على ع�سائر الفاكهة 
الذي متت حتليتها عرب اإ�سافة املواد ال�سكرية. ا�سافة اإ�سارة اىل الكمية الق�سوى من ال�سكر التي متت 

اإ�سافتها بعد احت�سابها كمادة جافة )وحدة القيا�ص هي غرام/ليرت(.

 .)II فاكهة )حمددة يف امللحق 
ّ
ذكر اأية اإ�سافات من ع�سري اأو لب

ذكر عبارة »معد من مواد ُمرّكزة«، او »معد جزئيًا من مواد ُمرّكزة« يف حال كان الع�سري ناجت ب�سكل 

كامل او جزئي من واحد او اأكرث من املنتجات امُلرّكزة.

الإنتاج الع�ضوي

Organic Production

معايري  االأوروب��������ي  االحت�����اد  ح����دد 

التوجيه  يف  الع�سوي  ال��زراع��ي  االإن��ت��اج 

حدد  كما  وت��ع��دي��الت��ه،   1991/2092

اإجراءات الت�سدير اخلا�سة بهذه املنتجات 

ف 
ّ
يعر  .2001/1788 ال��ت��وج��ي��ه  يف 

الع�سوي  االنتاج  التوجيه1991/2092 

الزراعية  االأم��الك  الإدارة  نظام  اأن��ه  على 

ي�ستند على املمار�سات الزراعية ال�سديقة 

الرئي�سية  ال�����رشوط  ي��ح��ّدد  كما  للبيئة، 

ومبيدات  االأ�سمدة  با�ستعمال  اخلا�سة 

احل�رشات. هذا و�سوف يطبق القانون رقم 2007/834 اإبتداًء من اأول 2009.

�رشوط ت�ضويق املنتج الع�ضوي يف االحتاد االأوروبي

يجب ان تكون ن�سبة 95 باملئة من مكونات املح�سول اأنتجت ا�ستناداً اىل مبادئ الزراعة الع�سوية. 

الأن اإختبار امُلنَتج النهائي غري كاف الإثبات ذلك، يجب ان يخ�سع املزارع للتدقيق خالل عملية االإنتاج. 

اأ�سافة، والأنه من املتوقع ان ي�ستمر تعر�ص املنتجات لرت�سبات املبيدات يف الرتبة ب�سبب اال�ستعمال 

ال�سابق، يجب االنتظار بني �سنتني وثالث �سنوات قبل املبا�رشة بالزراعة الع�سوية.

ال�رشوط االأ�ضا�ضية ملختلف اأنواع االإنتاج الع�ضوي املقررة

اإنتاج النباتات: يجب تفعيل خ�سوبة الرتبة عرب الو�سائل الطبيعية )�سماد اأخ�رش، بقول، الدورة 

الزراعية، الخ(. ي�سمح با�ستعمال االأ�سمدة الع�سوية واملعدنية املدرجة يف امللحق II يف حال مل تكن 

من   B اجلزء  يف  املدرجة  املواد  ا�ستعمال  اأي�سًا  ميكن  الطارئة،  احلاالت  ويف  كافية.  الرتتيبات  هذه 

امللحق II ل�سمان �سحة النباتات.

اإنتاج املوا�ضي: يرتكز املبداأ العام الذي ينظم االإنتاج الع�سوي للموا�سي على االعتماد املتبادل 

ويجب  هذا  املا�سية(.  لتغذية  يزرع  مل  الذي  االنتاج  ا�ستعمال  عدم  يعني  )ما  والرتبة  احليوانات  بني 

و�سائل  ا�ستعمال  يف�سل  املر�ص،  حال  يف  الطبيعي(.  احلليب  )ب�سمنها  الطبيعية  االأعالف  ا�ستعمال 

طبيعية بداًل من امل�سادات احليوية اأو االأدوية.

تربية النحل: اجلزء 2 من امللحق I يحدد مبداأين رئي�سيني:

1( فرتة حتويل تدوم �سنة واحدة 

املتوفرة  الطلع  وغبار  الرحيق  م�سادر  تتكون  ان  يجب  النحل.  تربية  ملواقع  الدقيقة  املراقبة   )2

)على امتداد م�سافة ثالثة كيلومرتات حول مواقع تربية النحل على االأقل( متاأتية ب�سورة اأ�سا�سية من 

حما�سيل ع�سوية.

املاء،  الطعام،  مطيبات  الغذائية،  )امل�سافات  الزراعية  غري  املكونات  ت�ساف  اأن  يجب  الت�ضنيع: 

امللح، املعادن، الخ( بح�سب امللحق VI. كما مينع بتاتًا ا�ستعمال كائنات حية معدلة جينيًا والعالجات 

التي تعتمد االإ�سعاع االأيوين. ميكن ا�ستعمال املنتجات الزراعية املنتجة طبقًا لالأ�ساليب غري الع�سوية 

.)VI من امللحق C ب�رشط عدم توفر مكونات ع�سوية بداًل منها )ح�سب ما هو مقرر يف اجلزء

ا�ضارة التعريف

ين�ص النظام 1991/2092 على اأنه يجوز ا�ستعمال �سارة التعريف باملنتجات الع�سوية عند اثبات 

�سهادة  خالل  )من  الع�سوية  الزراعة  مبادئ  على  بناًء  انتجت  قد  املنتج  مكونات  من  باملئة   95 اأن 

جمموعات معينة من الغذاء

 Specific Food Categories

ال�رشوط بالن�ضبة للخ�ضب امل�ضتعمل يف التو�ضيب )االأول من اآذار 2005(

يجب ان تكون املواد اخل�سبية امل�ستعملة يف التو�سيب:

1. معاجلة وفقًا الإحدى الطرق املوافق عليها ح�سب ما ن�ص عليه املعيار 15 من املعايري الدولية 

الإجراءات ال�سحة النباتية املقبولة دوليًا وباالأخ�ص:

1 اأ. املعاجلة باحلرارة ملواد التو�سيب اخل�سبية لتاأمني، كحد اأدنى، درجة حرارة لّلب اخل�سب تبلغ 56 

.)HT( درجة مئوية وملدة 30 دقيقة

1 ب. تطهري مادة التو�سيب اخل�سبية بالبخار مع بروميد امليتيل بالتوافق مع �رشوط املعيار الدويل 

.)MB( 15 من املعايري الدولية الإجراءات ال�سحة النباتية

ف عن: 
ّ
2. ا�سافة ا�سارة/عالمة اىل جانب الرمز الدويل للبلد، تعر

2اأ . عن االجراء املّتبع )HT اأو MB( . ي�ساف حرفا DB لالإ�سارة اىل اذا ما كان اخل�سب مق�سوراً. 

يرجى مالحظة ما يلي بالن�سبة للعالمة:

اأ. يف حال ا�ستعمال مادة تو�سيب خ�سبية �سنعت، عّدلت او اأعيد تدويرها خالل فرتة ما بعد االأول 

من اآذار 2005، يجب و�سع ال�سعار التجاري ح�سب ما هو من�سو�ص عليه يف امللحق II للمعيار الدويل 

.15 ISPM الإجراءات ال�سحة النباتية

 ب . ابتداًء من االأول من كانون الثاين/يناير 2008 ي�سمح فقط با�سترياد مواد التو�سيب اخل�سبية 

املرفقة ببطاقة حتمل العالمة ال�سحيحة وب�سمنها ال�سعار التجاري لالتفاقية الدولية حلماية النبات 

.IPPC
هناك �رشط اإ�سايف ي�رشي تطبيقه ابتداًء من االأول من اآذار من ال�سنة 2006

ابتداًء من االأول من اآذار 2006، بداأ تطبيق ال�رشط االإ�سايف الذي ين�ّص على وجوب ان تكون مواد 

التو�سيب اخل�سبية امل�ستديرة م�سنوعة من خ�سب مق�سور وم�ستدير.
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يف نكتارات الع�سري يجب ذكر احلد االأدنى من ع�سري الفواكه، الع�سري املهرو�ص )املطحون( او اي 

مزيج من هذه املحتويات )كالتايل، احلد االأدنى ملحتوى الع�سري:... %(. يجب ان تو�سع هذه املعلومات 

يف نف�ص جمال الروؤية الذي يو�سع فيه اال�سم التجاري.

الأغذية اجلديدة 

 Novel Foods

 1997/258 ال��ق��ان��ون  ي�سع 

ت��ع��اري��ف االأغ���ذي���ة اجل���دي���دة يف 

ين�ص  ك��م��ا  االأوروب������ي  االحت����اد 

اتباعها  املطلوب  االإج��راءات  على 

الأغذية تعترب جديدة وهو  بالن�سبة 

مل  التي  االأغذية  اأنها  على  فها 
ّ
يعر

تكن معروفة يف االحتاد االأوروبي 

القانون  مفعول  �رشيان  ب��دء  قبل 

1997/258، وهي ت�سمل منتجات 

غذائية غريبة )كالفواكه، العنبيات 

ال  اأ�سجار  عن  تنتج  والتي  واجلوز( 

تنمو يف دول االحتاد االأوروبي. 

اجلديدة  االأغذية  قانون  يهدف 

يف  امل�ستهلك  �سحة  حماية  اىل 

االحتاد االأوروبي، بحيث تطبق اأحكامه على االأغذية واملكونات الغذائية التالية:

مواد غذائية جديدة اأو معّدلة جزئيًا.

مواد غذائية تتكون من كائنات حية دقيقة، من طحالب او فطر.

مواد غذائية تتكون من، اأو معزولة عن النبات اأو احليوانات.

مواد غذائية عّدلت قيمتها الغذائية بدرجة اأ�سا�سية عرب عملية الت�سنيع.

االأوروب��ي قبل دخول  االأقل من دول االحتاد  للبيع يف دولة واحدة على  اأغذية  مّت عر�ص  يف حال 

قانون االأغذية اجلديدة حيز التنفيذ، تعترب هذه االغذية على انها معروفة يف اأ�سواق االحتاد االأوروبي 

اأ�سبحت املواد املعّدلة  مبوجب مبداأً »االعرتاف املتبادل«. ال ي�سمل القانون اال�سافات الغذائية. كما 

امُلعّدلة جينيا  واالأعالف  باالأغذية  املتعلق  لقانون 2003/1829  العام 2003، تخ�سع  بعد  جينيًا، 

وقانون 2003/1830 املتعلق بتعّقب وو�سع البطاقة التعريفية للكائنات احلية امُلعّدلة جينيًا.

جديدة ام غري جديدة؟

يغطي قانون االأغذية اجلديدة املواد الغذائية التي مت تطويرها خالل عملية الت�سنيع باال�سافة اىل 

املواد الغذائية الطبيعية »الغريبة« او املكونات التي كانت ت�ستعمل ل�سنوات عديدة يف املناطق حيث 

كانت حت�سد ولكنها »مل ت�ستهلك بدرجة اأ�سا�سية وكبرية داخل الدول االأع�ساء يف االحتاد االأوروبي قبل 

15 اأيار/مايو 1997«. بامكان الدول االأع�ساء ان ترف�ص اإدخال منتج غذائي على اأ�سا�ص انه منتج غري 

معروف وان تطلب بالتايل ان يلبي هذا املنتج ال�رشوط التي ن�ص عليها القانون 1997/258. 

الكائنات احلية املُعّدلة جينيًا 

(Genetically Modified Organisms (GMOs

ميكن تعريف الكائنات احلية امُلعّدلة جينيًا )GMOs( على اأنها كائنات حية مّت تعديلها جينيًا عرب 

طرق ال حتدث طبيعيًا )عرب املزاوجة اأو باإعادة االحتاد الطبيعي(. اأدخل االحتاد االأوروبي الت�رشيعات 

املتعلقة ب� )GMOs( يف بدايات الت�سعينات من القرن املا�سي بهدف حماية البيئة و�سحة امل�ستهلك. 

:)GMOs( �يف اأيلول 2003، مّت ن�رش قانونني، مكمالن لبع�سهما االآخر، يتعلقان  بال

القانون 2003/1829 املتعلق باالأغذية واالأعالف امُلعّدلة جينيًا.

امُلعّدلة  احلية  للكائنات  التعريفية  والبطاقات  التعّقب  ب�رشوط  املتعلق   2003/1830 القانون 

جينيًا.

بداأ �رشيان الت�رشيعات يف 18 ني�سان 2004.

التعّقب

ح���������ّدد ال����ق����ان����ون 

�رشوط   2003/1830

باملواد  اخلا�سة  التعّقب 

عليه،  جينيًا.  امل��ع��دل��ة 

يف  التجار  على  ينبغي 

�سمان  االأوىل  املرحلة 

مكتوبة  معلومات  وجود 

املنتج  احتواء  اىل  ت�سري 

وراثيًا  معدلة  مواد  على 

�سوق  يف  ت�سويقه  ل��دى 

االحت��اد االأوروب���ي، كما 

ينبغي نقل هذه املعلومات اىل كافة مراحل البيع التالية.

عملية و�ضع بطاقة التعريف

ي�سرتط ان يتم و�سع بطاقة تعريف على كل االأغذية واالأعالف املنتجة من او املحتوية على مواد 

معدلة جينيًا. ال ينطبق هذا االأمر على االأغذية واالأعالف التي ال حتتوي على اأكرث من 0،9% من املواد 

معدلة جينيًا )عندما تكون املحتويات قد متت درا�ستها ب�سكل فرّدي(. 

بالن�سبة للمنتجات املو�سبة م�سبقًا، كما وللمنتجات غري املو�سبة م�سبقًا يجب ان يظهر على بطاقة 

التعريف الن�ص التايل: »هذا املنتج يحتوي على كائنات حية معّدلة جينيًا او »هذا املنتج يحتوي على 

كائنات حية. ]ا�سم الكائن او الكائنات احلية[«.

منح الرتاخي�ش

معّدلة  مواد  على  علفية حتتوي  او  غذائية  منتجات  لت�سويق  ترخي�ص خا�ص  على  احل�سول  ينبغي 

جينيًا يف �سوق االحتاد االأوروبي. لذلك وتوافقًا مع �رشوط النظام 2003/1829، مّت و�سع اإجراءات 

منف�سلة يف النظام 2004/641 من اأجل تنظيم مو�سوع الرتاخي�ص. يف حال كان هناك منتج ميكن 

ا�ستعماله كغذاء او كعلف، فان تقدمي طلب واحد يفي بالغر�ص.

على بطاقة  )identifier( يكون مذكوراً  ا�سارة تعريفية خا�سة  حت�سل كل مادة معدلة جينيًا على 

املنتج التعريفية. حتتفظ اللجنة االأوروبية ب�سجل لكل االأغذية واالأعالف املرخ�ص لها. الرتاخي�ص قابلة 

للتجديد ملدة ع�رش �سنوات.

معاجلة الأغذية بالإ�ضعاع )الإ�ضعاع اليوين(

Irradiation of Food (Ionizing Radiation) 

يرعى �رشوط معاجلة املواد الغذائية باالإ�سعاع االأيوين التوجيهني )directives( التاليني:

1( التوجيه 2/1999: ي�سع �رشوط معاجلة املواد الغذائية باالإ�سعاع االأيوين.

2( التوجيه 3/1999: يحدد املواد الغذائية التي يجوز معاجلتها باالإ�سعاع.

يف الوقت احلايل ومبوجب ت�رشيعات االحتاد االأوروبي ميكن معاجلة االأغذية التالية فقط باالإ�سعاع: 

باملعاجلة  ال�سماح  االإحتاد  دول  يتوجب على  اخل�سار.  التوابل ومطيبات  املجففة،  العطرية  االأع�ساب 

االإ�سعاعية للمجموعات الغذائية املحددة يف الت�رشيعات، كما يجوز لها ال�سماح ا�سافة منتجات اأخرى. 

.)Kilo Gray( علمًا اأن اجلرعة الق�سوى امل�سموح بها هي 10 كيلوغراي

متى ي�ضمح باملعاجلة االإ�ضعاعية؟

يحدد التوجيه 2/1999 ال�رشوط العامة ملعاجلة االأغذية باالإ�سعاع:

• وجود حاجة تكنولوجية مربرة.
• اأن ال ت�سكل هذه املعاجلة اي خطر على ال�سحة.

• ان تكون مفيدة للم�ستهلك.
عدم ا�ستعمال هذه املعاجلة كبديل ملمار�سات النظافة ال�سحية وال�سحة او لتاأمني ت�سنيع جيد او 

ممار�سة زراعية جيدة.

تعري�سه  مت  حال  يف  »ع�سوي«  انه  على  منتج  عن  االإع��الن  او  بطاقة  بوا�سطة  التعريف  يجوز  ال 

ملعاجلات ت�سمل ا�ستعمال االإ�سعاع االأيوين.

ميكن اعتماد معاجلة االأغذية باالإ�ضعاع للأغرا�ش التالية فقط:

• احلد من امكانية حمل االأغذية لالأمرا�ص عرب الق�ساء على الكائنات احلية التي ت�سبب االأمرا�ص.
• احلد من امكانية ف�ساد املواد الغذائية عرب اإعاقة اأو حتى ايقاف عملية التعفن.

• تقليل ن�سبة خ�سارة املواد الغذائية الناجتة عن االإن�ساج )اأو االنبات او التوريق( املبكر. 
• تنقية املواد الغذائية من الكائنات احلية التي توؤذي النباتات. 

التن�ضريعات الأوروبية املعتمدة لت�ضويق املنتجات الغذائية
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للح�سول على اأعداد الن�رشة واإر�سال املقاالت واالأ�سئلة واملقرتحات، تدعو “اأخبار التنمية الزراعية” القراء الكرام لالت�سال على العناوين التالية:

م�رشوع التنمية الزراعية

Agriculture Development Project
ADP

MED/2003//5715

وزارة الزراعة، بئر ح�سن، �سارع ال�سفارات، الطابق 4، بريوت - لبنان

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

joumana.karame@adplb.com :الربيد االلكرتوين

ghada.itani@adplb.com

مقر غرفة التجارة وال�سناعة والزراعة يف بريوت وجبل لبنان

ال�سنائع، �سارع جو�ستينيان، الطابق 12، بريوت - لبنان

تلفون: 353390/01  مق�سم303 و304 - فاك�ص: 349614/01
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التن�ضريعات الأوروبية املعتمدة لت�ضويق املنتجات الغذائية

التعريف بوا�ضطة بطاقات للمواد الغذائية املعاجلة باالإ�ضعاع

يجب اال�سارة عرب بطاقات التمريك اذا ما كانت املنتجات، اأو اأحدى املكونات، قد عوجلت باالإ�سعاع 

)تكتب  عبارة »معاجلة باالإ�سعاع« او معاجلة باالإ�سعاع االأيوين بلغة البلد( . يف حاالت البيع باجلملة، 

يجب اأن تظهر هذه العبارات مع ا�سم املنتج على لوحة عر�ص او اعالن تو�سع فوق او بجانب امل�ستوعب 

الذي و�سع فيه املنتج. 

مرافق م�ضادق عليها ملعاجلة املواد الغذائية باالإ�ضعاع

ا�ستناداً اىل املادة 9 من التوجيه 2/1999 ال يجوز ا�سترياد مادة غذائية عوجلت باإ�سعاع اأيوين من 

دولة ثالثة ما مل:

تتقّيد هذه املادة الغذائية بال�رشوط املطبقة على هذه املواد الغذائية.

تكون م�سحوبة مب�ستندات تظهر ا�سم وعنوان اجلهة التي نفذت عملية املعاجلة باالإ�سعاع.

تكون قد عوجلت يف مرفق متخ�س�ص باملعاجلة باالإ�سعاع م�سادق عليه. 

)يعطي قرار املجل�ص ال�سادر بتاريخ 7 ت�رشين االأول 2004 الئحة باملرافق امل�سادق عليها ملعاجلة 

االأغذية باالإ�سعاع العاملة يف دول ثالثة(.

التلوث الإ�ضعاعي للأغذية

 Radioactive Contamination of Food

التالية يف االحتاد  الت�رشيعات  حتدد 

االإ�سعاعي  التلوث  م�ستويات  االأوروبي 

يف االأغذية:

و�سع  ال���ذي  ت�رشنوبيل«  »ت�رشيع 

ت�رشنوبيل  حلادث  مبا�رشة  كا�ستجابة 

)�سدر عام 1986(.

التي  »ب��احل��وادث  اخلا�ص  الت�رشيع 

يحدد  وه��و  امل�ستقبل«  يف  حت��دث  ق��د 

بها  امل�سموح  الق�سوى  امل�ستويات 

الغذائية  امل��واد  يف  االإ�سعاعي  للتلوث 

ح��ادث  ح�سول  ح��ال  يف  واالأع����الف 

اإ�سعاعي )�سدر عام 1987(.

ت�رشيع ت�رشنوبيل

يف  النووي  ت�رشنوبيل  ح��ادث  بعيد 

كبرية  كميات  اأطلق  الذي   ،1986 عام 

نتج  اجلو  يف  االإ�سعاعية  العنا�رش  من 

زراعية  ملنتجات  اإ�سعاعي  تلوث  عنها 

معينة، اأ�سدر االحتاج االأوروبي النظام 

رقم 90/737 لتحديد امل�ستويات الق�سوى امل�سموح بها لل�سيزيوم )Caesium Cs( يف املنتجات 

الزراعية امل�ستوردة اىل االحتاد االأوروبي. يظل هذا النظام �سار املفعول، كما حدد النظام 2000/616 

املعّد للنظام  لغاية 31 اآذار/مار�ص 2010 )ما مل يقرر املجل�ص االأوروبي خالف ذلك يف وقت اأبكر( .

اإ�ستناداً اىل املادة 1 من النظام يحدد امل�ستوى االأق�سى املرتاكم من عن�رش ال�سيزيوم – 134 و 137 

هو لالإ�سعاعات كالتايل:

.II للحليب ومنتجاته املدرجة يف امللحق *Bq/kg 370 م�ستوى

م�ستوى Bq/kg 370 للمنتجات الغذائية املخ�س�سة لالأطفال من عمر اأربعة اىل �ستة اأ�سهر )مو�سومة 

ببطاقة »منتج غذائي خا�ص لالأطفال«(.

م�ستوى Bq/kg 600 لكافة املنتجات الغذائية االأخرى املعنية باملو�سوع.

 I امللحق  يف  الئحة  يف  مدرجة  وهي  الب�رشي  لال�ستهالك  ال�ساحلة  غري  املنتجات  فقط  ت�ستثنى 

للنظام. 

* Bq/kg: Becquerel per kilogram
يدرج امللحق I من النظام 2000/1609 كافة املنتجات التي تطبق عليها احلدود الق�سوى املذكورة 

اأعاله وت�ستثنى كافة املنتجات التي مل تدرج هذا امللحق من �رشوط النظام 90/737 وتعديالته. 

* ت�سمل عبارة »مواد غذائية« املنتجات املق�سودة لال�ستهالك الب�رشي اما فوراً او بعد ت�سنيعها.
** يف حال ح�سول حادث او اي حالة طارئة ينتج عنها م�ستويات اإ�سعاعية تقارب احلدود الق�سوى املن�سو�ص عليها يف 
النظام )Euratom( 87/3954 وتعديله، تتخذ املفو�سية االأوروبية اإجراءات معينة متكنها من جعل احلدود الق�سوى املن�سو�ص 

عليها يف هذا النظام واجبة التطبيق )على مدة ال تتجاوزالثالثة اأ�سهر(.

اأدرجت امل�ستويات الق�سوى امل�سموح بها للتلوث االإ�سعاعي يف املواد الغذائية اأثر حادث نووي او 

اي حالة طارئة اإ�سعاعية اأخرى يف اجلدول رقم1. تكون احلدود الق�سوى املطبقة على املواد الغذائية 

الثانوية اأقل ت�سددا )اأكرب بع�رشة اأ�سعاف من تلك املطبقة على احلدود الق�سوى الواردة يف اجلدول(. 

بع�ص اأمثلة املواد الغذائية الثانوية: الفانيال، التوم، املّتي والزعفران.

* 
اأغذية الطفل

منتجات احلليب 

االألبان واالأجبان

منتجات غذائية اأخرى 

با�ضتثناء مواد 

غذائية ثانوية 

مواد غذائية 

�ضائلة

75125750125Isotopes of strontium, notably Sr-90 

1505002,000500Isotopes of iodine, notably I-131 

1208020Alpha-emitting isotopes of plutonium and transplutonium elements, notably Pu-239, 
Am-241 

4001,0001,250   10,000All other nuclides of half-life greater than 10 days notably Cs-134, Cs-137 

)Bq/kg او Bq/l اجلدول رقم 1: امل�ستويات الق�سوى امل�سموح بها للتلوث االإ�سعاعي يف املواد الغذائية اأثر حادث نووي اأو ا�سعاعي )وحدة القيا�ص

*يحت�سب امل�ستوى املطبق على املنتجات الغذائية املركزة او املجففة على اأ�سا�ص املنتج املعاد تركيبه واجلاهز لال�ستهالك. يجوز لدول االحتاد االأوروبي و�سع تو�سيات ب�ساأن �رشوط التحليل بغية �سمان 
التقّيد بامل�ستويات الق�سوى امل�سموح بها املحددة يف هذا النظام.

املراجع الت�رشيعية

الزراعية  املنتجات  ا�ضترياد  على  املطبقة  ال�رشوط 

امل�ضتوردة من دول خارج االحتاد االأوروبي )�ضدر اإثر 

حادث ت�رشنوبيل النووي(.

النظام رقم 1990/737

عّدل النظام 1990/737  2000/)EC( 616 النظام رقم

 1990/737 النظام  لتطبيق  التف�ضيلية  القواعد 

والنظام املعدل رقم 2000/1627.
النظام رقم 1999/1661

النظام   �رشوط  من  امل�ضتثناة  باملنتجات  الئحة 

.1990/737
النظام 2000/1609

للتلوث  بها  امل�ضموح  الق�ضوى  امل�ضتويات  حدد 

االإ�ضعاعي للمواد الغذائية وللأعلف يف حال ح�ضول 

حادث نووي او اي حالة اإ�ضعاعية طارئة.

*1987/)Euratom( 3954 النظام رقم

1987/)Euratom( 3954 عّدل النظام رقم **1989/)Euratom( 2218


