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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ.  /2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρµάκων

µέσα ή πάνω στα τρόφιµα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης

και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΚ του Συµβουλίου

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37 και το άρθρο 152,

παράγραφος 4, στοιχείο β),

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής1,

αφού ζήτησαν τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών2,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης,

                                                
1 ΕΕ C 234, 30.9.2003, σ. 33.
2 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ης Απριλίου 2004 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί

στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή απόφαση του Συµβουλίου της .................... (δεν έχει ακόµη
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ............
(δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής:

(1) Η οδηγία 76/895/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 23ης Νοεµβρίου 1976, περί του καθορισµού της
µεγίστης περιεκτικότητος για τα κατάλοιπα των φυτοφαρµάκων επί και εντός των
οπωροκηπευτικών1, η οδηγία 86/362/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 24ης Ιουλίου 1986, που
αφορά τον καθορισµό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρµάκων
µέσα και πάνω στα σιτηρά2, η οδηγία 86/363/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 24ης Ιουλίου 1986,
που αφορά τον καθορισµό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρµάκων
πάνω και µέσα στα τρόφιµα ζωικής προέλευσης3 και η οδηγία 90/642/ΕΟΚ του Συµβουλίου,
της 27ης Νοεµβρίου 1990, που αφορά τον καθορισµό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα
κατάλοιπα φυτοφαρµάκων επάνω ή µέσα σε ορισµένα προϊόντα φυτικής προέλευσης,
συµπεριλαµβανοµένων των οπωροκηπευτικών4, έχουν τροποποιηθεί ουσιαστικά κατ�
επανάληψη. Για λόγους σαφήνειας και απλότητας, οι εν λόγω οδηγίες θα πρέπει να
καταργηθούν και να αντικατασταθούν από ενιαία νοµοθετική πράξη.

(2) Οι διαφορές µεταξύ των εθνικών ανωτάτων ορίων για τα κατάλοιπα φυτοφαρµάκων µπορούν
να παρεµβάλλουν εµπόδια στο εµπόριο προϊόντων που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα I
της Συνθήκης καθώς και παραγώγων προϊόντων τους µεταξύ των κρατών µελών και στο
εµπόριο µεταξύ τρίτων χωρών και της Κοινότητας. Συνεπώς, για λόγους ελεύθερης
κυκλοφορίας των εµπορευµάτων, ισότητος όρων ανταγωνισµού µεταξύ των κρατών µελών,
καθώς και προστασίας των καταναλωτών, είναι σκόπιµο να καθοριστούν σε κοινοτικό
επίπεδο ανώτατα όρια καταλοίπων (ΑΟΚ) για τα προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης.

(3) Ο κανονισµός µε τον οποίο καθορίζονται ΑΟΚ δεν απαιτεί µεταφορά στο εθνικό δίκαιο των
κρατών µελών. Εποµένως, αποτελεί το καταλληλότερο νοµικό µέσο για τον καθορισµό ΑΟΚ
φυτοφαρµάκων στα προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης, δεδοµένου ότι οι ακριβείς
απαιτήσεις του εφαρµόζονται ταυτοχρόνως και ενιαίως σε ολόκληρη την Κοινότητα και,
κατά συνέπεια, επιτρέπει αποτελεσµατικότερη χρήση των εθνικών πόρων.

                                                
1 ΕΕ L 340, 9.12.1976, σ. 26. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ)

αριθ. 807/2003 (ΕΕ L 122, 16.5.2003, σ. 36).
2 ΕΕ L 221, 7.8.1986, σ. 37. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2004/61/ΕΚ

της Επιτροπής (ΕΕ L 127, 29.4.2004, σ. 81).
3 ΕΕ L 221, 7.8.1986, σ. 43. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία

2004/61/ΕΚ.
4 ΕΕ L 350, 14.12.1990, σ. 71. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία

2004/61/ΕΚ.
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(4) Η παραγωγή και κατανάλωση φυτικών και ζωικών προϊόντων διαδραµατίζουν σηµαντικότατο

ρόλο στην Κοινότητα. Η απόδοση της φυτικής παραγωγής επηρεάζεται συνεχώς από

επιβλαβείς οργανισµούς. Είναι ουσιώδης η προστασία των φυτών και των φυτικών προϊόντων

από τους οργανισµούς αυτούς, όχι µόνο για να αποφευχθεί µείωση της απόδοσης ή βλάβη

αυτών, αλλά και για να διασφαλιστεί η ποιότητα των συγκοµιζόµενων προϊόντων, να αυξηθεί

η γεωργική παραγωγικότητα και να προστατευθεί το φυσικό περιβάλλον µέσω του

περιορισµού της έκτασης που χρειάζεται για τη γεωργική παραγωγή.

(5) Μία από τις σηµαντικότερες µεθόδους προστασίας των φυτών και των φυτικών προϊόντων

από τους επιβλαβείς οργανισµούς είναι η χρήση δραστικών ουσιών σε φυτοπροστατευτικά

προϊόντα. Ωστόσο, πιθανή συνέπεια της χρήσης τους είναι η παρουσία καταλοίπων στα

υποβαλλόµενα σε επεξεργασία προϊόντα, στα ζώα που διατρέφονται µε τα εν λόγω προϊόντα

και στο µέλι που παράγεται από µέλισσες εκτεθειµένες στις ουσίες αυτές. Είναι αναγκαίο να

εξασφαλισθεί ότι τα κατάλοιπα αυτά δεν υπάρχουν σε επίπεδα συνιστώντα απαράδεκτο

κίνδυνο για τους ανθρώπους, και κατά περίπτωση, τα ζώα.

(6) Η οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά µε τη διάθεση στην

αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων 1προβλέπει ότι τα κράτη µέλη, κατά την έκδοση των

εγκρίσεων, οφείλουν να ορίζουν ότι τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει να

χρησιµοποιούνται ορθά. Η ορθή χρήση περιλαµβάνει την εφαρµογή των αρχών της ορθής

πρακτικής φυτοπροστασίας, καθώς και των αρχών του ολοκληρωµένου ελέγχου. Όταν τα

ΑΟΚ που προκύπτουν από εγκεκριµένη χρήση ενός φυτοφαρµάκου δυνάµει της οδηγίας

91/414/ΕΟΚ παρουσιάζουν κίνδυνο για τον καταναλωτή, η χρήση αυτή θα πρέπει να

επανεξετάζεται, για να µειώνονται τα όρια των καταλοίπων φυτοφαρµάκων. Η Κοινότητα θα

πρέπει να ενθαρρύνει τη χρήση µεθόδων ή προϊόντων που ευνοούν τη µείωση της

επικινδυνότητας και τη µείωση της ποσότητας των χρησιµοποιούµενων φυτοφαρµάκων σε

επίπεδα που συµβιβάζονται µε την αποτελεσµατική καταπολέµηση των επιβλαβών

οργανισµών.

                                                
1 ΕΕ L 230, 19.8.1991, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2004/71/ΕΚ

της Επιτροπής (ΕΕ L 127, 29.4.2004, σ. 14)
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(7) Ορισµένες δραστικές ουσίες έχουν απαγορευθεί δυνάµει της οδηγίας 79/117/ΕΟΚ του

Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου 1978, περί απαγορεύσεως της θέσεως σε κυκλοφορία και

της χρησιµοποιήσεως φυτοφαρµακευτικών προϊόντων που περιέχουν ορισµένες δραστικές

ουσίες1. Ταυτόχρονα, πολλές άλλες δραστικές ουσίες δεν είναι επί του παρόντος

εγκεκριµένες δυνάµει της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Τα κατάλοιπα δραστικών ουσιών στα

προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης, τα οποία προκύπτουν από µη εγκεκριµένη χρήση ή

από µόλυνση του περιβάλλοντος ή από χρήση σε τρίτες χώρες θα πρέπει να ελέγχονται και να

παρακολουθούνται προσεκτικά.

(8) Οι βασικοί κανόνες της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα και τις ζωοτροφές θεσπίζονται µε τον

κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της

28ης Ιανουαρίου 2002, 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 τροφίµων2.

(9) Επιπλέον αυτών των βασικών κανόνων, χρειάζονται ειδικότεροι κανόνες για να

εξασφαλίζεται η ουσιαστική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και του εµπορίου µε τις

τρίτες χώρες όσον αφορά τα νωπά, τα µεταποιηµένα ή/και τα σύνθετα φυτικά και ζωικά

προϊόντα, τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ή για ζωοτροφές και στα οποία

ενδέχεται να υπάρχουν κατάλοιπα φυτοφαρµάκων, παρέχοντας ταυτόχρονα τη βάση για την

εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας υγείας των ανθρώπων και των ζώων και των

συµφερόντων των καταναλωτών. Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να περιλαµβάνουν τον

καθορισµό συγκεκριµένων ΑΟΚ για κάθε φυτοφάρµακο στα τρόφιµα και τις ζωοτροφές, και

για την ποιότητα των δεδοµένων στα οποία βασίζονται τα ΑΟΚ αυτά.

                                                
1 ΕΕ L 33, 8.2.1979, σ. 36. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ)

αριθ. 807/2003.
2 ΕΕ L 31, 1.2.2002, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ)

αριθ. 1642/2003 (ΕΕ L 245, 29.9.2003, σ. 4).
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(10) Παρά το ότι οι αρχές της γενικής νοµοθεσίας για τα τρόφιµα που προβλέπονται στον

κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ισχύουν µόνον για τις ζωοτροφές για ζώα παραγωγής

τροφίµων, λόγω της δυσκολίας διαχωρισµού των προϊόντων που χρησιµοποιούνται ως

ζωοτροφές για ζώα που δεν προορίζονται για παραγωγή τροφίµων, και για να διευκολυνθεί ο

έλεγχος και η εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, οι αρχές αυτές ενδείκνυται να ισχύουν

και για ζωοτροφές που δεν προορίζονται για ζώα παραγωγής τροφίµων. Εντούτοις, ο παρών

κανονισµός δεν θα πρέπει να εµποδίζει τη διεξαγωγή των δοκιµών που απαιτούνται για την

αξιολόγηση της ασφάλειας των φυτοφαρµάκων.

(11) Η οδηγία 91/414/ΕΟΚ προβλέπει τους βασικούς κανόνες για τη χρήση φυτοπροστατευτικών

προϊόντων και τη διάθεσή τους στην αγορά. Ειδικότερα, η χρήση των προϊόντων αυτών δεν

θα πρέπει να βλάπτει τους ανθρώπους ή τα ζώα. Τα κατάλοιπα φυτοφαρµάκων που

προκύπτουν από τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων µπορούν να θίξουν την υγεία των

καταναλωτών. Εποµένως, είναι σκόπιµο να καθοριστούν κανόνες περί ΑΟΚ για προϊόντα

που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, οι οποίοι πρέπει να συνδέονται µε την έγκριση

χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων, όπως ορίζεται στο πλαίσιο της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

του Συµβουλίου. Οµοίως, η ανωτέρω οδηγία χρειάζεται προσαρµογή για να συνεκτιµηθεί η

κοινοτική διαδικασία θέσπισης ΑΟΚ βάσει του παρόντος κανονισµού. Σύµφωνα µε την εν

λόγω οδηγία, ένα κράτος µέλος δύναται να ορίζεται εισηγητής για την αξιολόγηση µιας

δραστικής ουσίας. Είναι σκόπιµο, η εµπειρογνωµοσύνη αυτού του κράτους µέλους να

αξιοποιείται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού.

(12) Είναι σκόπιµο να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες ελέγχου των καταλοίπων φυτοφαρµάκων που

να συµπληρώνουν τους γενικούς κοινοτικούς κανόνες ελέγχου των τροφίµων και των

ζωοτροφών.
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(13) Συγκεκριµένοι κανόνες για τις ζωοτροφές, συµπεριλαµβανοµένης της εµπορίας, της

αποθήκευσης και της χορήγησής τους στα ζώα, προβλέπονται στην οδηγία 2002/32/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 7ης Μαΐου 2002, σχετικά µε τις

ανεπιθύµητες ουσίες στις ζωοτροφές1. Για ορισµένα προϊόντα είναι αδύνατον να καθορισθεί

εάν θα µεταποιηθούν σε τρόφιµα ή ζωοτροφές. Εποµένως, τα κατάλοιπα φυτοφαρµάκων σε

τέτοια προϊόντα θα πρέπει να είναι ασφαλή για κατανάλωση τόσο από τον άνθρωπο όσο και,

κατά περίπτωση, από τα ζώα. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιµο να εφαρµόζονται και στα

προϊόντα αυτά οι κανόνες του παρόντος κανονισµού, πέραν των συγκεκριµένων κανόνων για

τη διατροφή των ζώων.

(14) Είναι αναγκαίο να ορισθούν σε κοινοτικό επίπεδο ορισµένοι όροι, οι οποίοι

χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό και τον έλεγχο των ΑΟΚ για προϊόντα φυτικής και

ζωικής προέλευσης.

(15) Η οδηγία 76/895/ΕΟΚ προβλέπει τη δυνατότητα των κρατών µελών να επιτρέπουν

υψηλότερα επίπεδα ΑΟΚ από ό,τι επιτρέπεται σήµερα σε κοινοτικό επίπεδο. Η δυνατότητα

αυτή θα πρέπει να παύσει, δεδοµένου ότι, λόγω της εσωτερικής αγοράς, θα µπορούσε να

δηµιουργήσει εµπόδια στο ενδοκοινοτικό εµπόριο.

(16) Ο καθορισµός ΑΟΚ για τα φυτοφάρµακα απαιτεί µακρά τεχνική εξέταση και περιλαµβάνει

εκτίµηση των δυνητικών κινδύνων για τους καταναλωτές. Εποµένως, δεν µπορούν να

καθοριστούν αµέσως ΑΟΚ για τα κατάλοιπα φυτοφαρµάκων που σήµερα ρυθµίζονται από

την οδηγία 76/895/ΕΟΚ ή για τα φυτοφάρµακα για τα οποία δεν έχουν ακόµη καθοριστεί

ΑΟΚ.

(17) Είναι σκόπιµο να καθοριστούν σε κοινοτικό επίπεδο οι στοιχειώδεις απαιτήσεις δεδοµένων

που θα χρησιµοποιούνται όταν µελετάται ο καθορισµός ΑΟΚ για τα φυτοφάρµακα.

(18) Εξαιρετικώς, και ιδίως για µη εγκεκριµένα φυτοφάρµακα τα οποία ενδέχεται να υπάρχουν

στο περιβάλλον, είναι σκόπιµο να επιτρέπεται η χρήση δεδοµένων παρακολούθησης κατά τον

καθορισµό των ΑΟΚ.

                                                
1 EE L 140, 30.5.2002, σ. 10. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία

2003/100/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 285, 1.11.2003, σ. 33).
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(19) Τα ΑΟΚ για τα φυτοφάρµακα θα πρέπει να παρακολουθούνται συνεχώς και να

τροποποιούνται ανάλογα µε τις νέες πληροφορίες και δεδοµένα. Τα ΑΟΚ θα πρέπει να

καθορίζονται στο κατώτερο επίπεδο αναλυτικού προσδιορισµού όταν οι εγκεκριµένες

χρήσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων δεν οδηγούν στην ύπαρξη ανιχνεύσιµων επιπέδων

καταλοίπων φυτοφαρµάκων. Όταν οι χρήσεις των φυτοφαρµάκων δεν έχουν εγκριθεί σε

κοινοτικό επίπεδο, τα ΑΟΚ θα πρέπει να καθορίζονται σε κατάλληλο χαµηλό επίπεδο, ώστε

να προστατεύεται ο καταναλωτής από την πρόσληψη µη εγκεκριµένων ή υπερβολικών

επιπέδων καταλοίπων φυτοφαρµάκων. Για να διευκολύνεται ο έλεγχος των καταλοίπων

φυτοφαρµάκων, πρέπει να καθοριστεί µια συµβατική τιµή για τα κατάλοιπα φυτοφαρµάκων

που είναι παρόντα σε προϊόντα ή οµάδες προϊόντων που καλύπτονται από το Παράρτηµα Ι

για τα οποία δεν έχουν καθοριστεί ΑΟΚ στα Παραρτήµατα ΙΙ ή ΙΙΙ, εκτός αν η συγκεκριµένη

δραστική ουσία περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα IV. Η συµβατική τιµή ενδείκνυται να

καθοριστεί σε 0,01 mg/kg και να µπορεί να καθορίζεται σε διαφορετικό επίπεδο για

δραστικές ουσίες που καλύπτονται από το Παράρτηµα V, λαµβάνοντας υπόψη τις διαθέσιµες

συνήθεις µεθόδους ανάλυσης ή/και την προστασία των καταναλωτών.

(20) Για τις ζωοτροφές και τα τρόφιµα που παράγονται εκτός Κοινότητας, µπορεί να

ακολουθούνται νόµιµα διαφορετικές γεωργικές πρακτικές ως προς τη χρήση

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, οι οποίες, µερικές φορές, οδηγούν σε κατάλοιπα

φυτοφαρµάκων διαφορετικά από εκείνα που προκύπτουν από χρήσεις οι οποίες εφαρµόζονται

νόµιµα στην Κοινότητα. Εποµένως, είναι σκόπιµο να καθοριστούν ΑΟΚ για τα εισαγόµενα

προϊόντα, τα οποία λαµβάνουν υπόψη τις εν λόγω χρήσεις και τα προκύπτοντα κατάλοιπα, αν

αποδεικνύεται ότι τα προϊόντα είναι ασφαλή, µε τη χρήση των ίδιων κριτηρίων όπως και για

τα εγχώρια προϊόντα.

(21) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 καθορίζει τις διαδικασίες για τη λήψη επειγόντων µέτρων

σε σχέση µε τρόφιµα και ζωοτροφές κοινοτικής προέλευσης ή εισαγόµενα από τρίτη χώρα.

Οι διαδικασίες αυτές επιτρέπουν στην Επιτροπή να θεσπίζει τα εν λόγω µέτρα όταν τα

τρόφιµα ενδέχεται να αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων, την υγεία των

ζώων ή το περιβάλλον και αν ο κίνδυνος δεν µπορεί να περιορισθεί ικανοποιητικά µε µέτρα

που λαµβάνουν το ή τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη. Τα µέτρα αυτά και η επίπτωσή τους

στους ανθρώπους και, κατά περίπτωση, στα ζώα θα πρέπει να αξιολογούνται από την

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων (στο εξής καλούµενη «Αρχή»).
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(22) Η ισόβια έκθεση και, όπου είναι σκόπιµο, η οξεία έκθεση των καταναλωτών σε κατάλοιπα

φυτοφαρµάκων µέσω των προϊόντων διατροφής θα πρέπει να αξιολογείται σύµφωνα µε τις

κοινοτικές διαδικασίες και πρακτικές, τηρουµένων των κατευθυντήριων γραµµών που

δηµοσιεύει η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας.

(23) Μέσω του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου θα πρέπει να ζητείται η γνώµη των εµπορικών

εταίρων της Κοινότητας σχετικά µε τα προτεινόµενα ΑΟΚ, οι δε παρατηρήσεις τους πρέπει

να λαµβάνονται υπόψη πριν εγκριθούν τα ΑΟΚ. Τα ΑΟΚ που καθορίζονται σε διεθνές

επίπεδο από την Επιτροπή του Codex Alimentarius θα πρέπει επίσης να συνεκτιµώνται κατά

τον καθορισµό των κοινοτικών ΑΟΚ.

(24) Η Αρχή θα πρέπει να αξιολογεί τις αιτήσεις και τις εκθέσεις αξιολόγησης ΑΟΚ που

πραγµατοποιούν τα κράτη µέλη, µε σκοπό την εκτίµηση των συνδεόµενων κινδύνων για τους

καταναλωτές και, κατά περίπτωση, τα ζώα.

(25) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να θεσπίζουν κανόνες σχετικά µε τις κυρώσεις που επιβάλλονται

για τις παραβάσεις του παρόντος κανονισµού και να διασφαλίζουν την επιβολή τους. Οι εν

λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

(26) Η ανάπτυξη ενός κοινοτικώς εναρµονισµένου συστήµατος για τα ΑΟΚ συνεπάγεται την

ανάπτυξη κατευθυντήριων γραµµών, βάσεων δεδοµένων, καθώς και άλλες δραστηριότητες

που συνεπάγονται ορισµένες δαπάνες. Ενδείκνυται ενίοτε η Κοινότητα να συνεισφέρει για

την κάλυψη των δαπανών αυτών.

(27) Αποτελεί ορθή διοικητική πρακτική και είναι τεχνικώς επιθυµητό να συντονίζεται ο χρόνος

λήψης αποφάσεων για τα ΑΟΚ δραστικών ουσιών µε αποφάσεις που λαµβάνονται για τις

ουσίες αυτές δυνάµει της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Για πολλές ουσίες, για τις οποίες δεν έχουν

ακόµη καθοριστεί κοινοτικά ΑΟΚ, δεν αναµένεται να ληφθούν αποφάσεις δυνάµει της εν

λόγω οδηγίας πριν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού.
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(28) Εποµένως, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν χωριστοί κανόνες που να προβλέπουν προσωρινά

αλλά υποχρεωτικά εναρµονισµένα ΑΟΚ, µε στόχο τον προοδευτικό καθορισµό ΑΟΚ

παράλληλα µε τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τις επιµέρους δραστικές ουσίες στο πλαίσιο

των αξιολογήσεων δυνάµει της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Τα εν λόγω προσωρινά εναρµονισµένα

ΑΟΚ θα πρέπει να βασίζονται ιδίως σε υφιστάµενα εθνικά ΑΟΚ που έχουν καθοριστεί από

τα κράτη µέλη και πρέπει να τηρούν τις εθνικές ρυθµίσεις δια των οποίων καθορίστηκαν, υπό

τον όρο ότι τα ΑΟΚ δεν παρουσιάζουν απαράδεκτο κίνδυνο για τους καταναλωτές.

(29) Μετά την προσθήκη των υφιστάµενων δραστικών ουσιών στο Παράρτηµα Ι της οδηγίας

91/414/ΕΟΚ, τα κράτη µέλη θα πρέπει να αξιολογούν εκ νέου κάθε φυτοπροστατευτικό

προϊόν που περιλαµβάνει τις εν λόγω δραστικές ουσίες εντός τεσσάρων ετών από την

ηµεροµηνία προσθήκης. Τα σχετικά ΑΟΚ θα πρέπει να διατηρούνται για περίοδο µέχρι

τεσσάρων ετών ώστε να υπάρχει συνέχεια των αδειών και, αφού ολοκληρωθεί η

επαναξιολόγηση, θα πρέπει να καθίστανται οριστικά εάν υποστηρίζονται από φακέλους που

πληρούν τους όρους του Παραρτήµατος ΙΙΙ της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, ή να καθορίζονται σε

µια συµβατική τιµή εάν δεν διαθέτουν την εν λόγω υποστήριξη.

(30) Ο παρών κανονισµός καθορίζει ΑΟΚ για τον έλεγχο των καταλοίπων φυτοφαρµάκων στα

τρόφιµα και τις ζωοτροφές και, κατά συνέπεια, τα κράτη µέλη ενδείκνυται να συστήσουν

εθνικά προγράµµατα για τον έλεγχο των καταλοίπων αυτών. Τα αποτελέσµατα των εθνικών

προγραµµάτων υποβάλλονται στην Επιτροπή, την Αρχή και τα άλλα κράτη µέλη,

περιλαµβάνονται δε στην ετήσια έκθεση της Κοινότητας.

(31) Τα µέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού πρέπει να

θεσπίζονται σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999,

για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή1.

                                                
1 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.
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(32) Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, είναι αναγκαίο και σκόπιµο για την επίτευξη των

βασικών στόχων της διευκόλυνσης του εµπορίου µε παράλληλη προστασία των

καταναλωτών, να θεσπιστούν κανόνες σχετικά µε τα ΑΟΚ για προϊόντα φυτικής και ζωικής

προέλευσης. Ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των

επιδιωκόµενων στόχων σύµφωνα µε το τρίτο εδάφιο του άρθρου 5 της Συνθήκης,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Κεφάλαιο I

Αντικείµενο, πεδίο εφαρµογής και ορισµοί

Άρθρο 1

Αντικείµενο

Ο παρών κανονισµός θεσπίζει, σύµφωνα µε τις γενικές αρχές του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002,

εναρµονισµένες κοινοτικές διατάξεις για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρµάκων µέσα και

πάνω στα τρόφιµα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρµογής

1. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στα προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης ή σε µέρη

τους τα οποία καλύπτονται από το Παράρτηµα Ι και τα οποία πρόκειται να χρησιµοποιηθούν ως

νωπά, µεταποιηµένα ή/και σύνθετα τρόφιµα ή ζωοτροφές και πάνω ή µέσα στα οποία ενδέχεται να

υπάρχουν κατάλοιπα φυτοφαρµάκων.



9262/1/04 REV 1 GA/yd 11
DG B II/2    EL

2. Ο παρών κανονισµός δεν εφαρµόζεται στα προϊόντα που καλύπτονται από το Παράρτηµα Ι,

εφόσον αποδεικνύεται, βάσει κατάλληλων στοιχείων, ότι προορίζονται:

(α) για την παρασκευή άλλων προϊόντων πλην των τροφίµων ή των ζωοτροφών,

(β) για σπορά ή φύτευση, ή

(γ) για δραστηριότητες εγκεκριµένες από εθνική νοµοθεσία όσον αφορά δοκιµές δραστικών

ουσιών.

3. Τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρµάκων που καθορίζονται σύµφωνα µε τον παρόντα

κανονισµό δεν εφαρµόζονται επί προϊόντων υπαγοµένων στο Παράρτηµα Ι τα οποία προορίζονται

για εξαγωγή σε τρίτες χώρες και υποβάλλονται σε επεξεργασία προ της εξαγωγής, εφόσον

αποδεικνύεται, βάσει κατάλληλων στοιχείων, ότι η τρίτη χώρα προορισµού απαιτεί την εν λόγω

ιδιαίτερη επεξεργασία ή συµφωνεί µε αυτήν, για να αποτρέψει την εισαγωγή επιβλαβών

οργανισµών στο έδαφός της.

4. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των οδηγιών 98/8/ΕΚ1, 2002/32/ΕΚ και

του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/902.

Άρθρο 3

Ορισµοί

1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ισχύουν οι ορισµοί του κανονισµού (ΕΚ)

αριθ. 178/2002 και οι ορισµοί του άρθρου 2 σηµεία 1 και 4, της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

                                                
1 Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου

1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (ΕΕ L 123, 24.4.1998, σ. 1). Οδηγία όπως
τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 (ΕΕ L 284, 31.10.2003,
σ. 1).

2 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, για τη θέσπιση
κοινοτικής διαδικασίας για τον καθορισµό ανώτατων ορίων καταλοίπων κτηνιατρικών
φαρµάκων στα τρόφιµα ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 224, 18.8.1990, σ. 1). Κανονισµός όπως
τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 546/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 87,
25.3.2004, σ. 13).
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2. Ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι ορισµοί:

(α) «ορθή γεωργική πρακτική» (ΟΓΠ): η σε εθνικό επίπεδο συνιστώµενη, εγκεκριµένη ή

καταχωρισµένη ασφαλής χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων υπό πραγµατικές συνθήκες

σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής, της αποθήκευσης, της µεταφοράς, της διανοµής και

της µεταποίησης τροφίµων και ζωοτροφών,

(β) «κρίσιµη ΟΓΠ»: η ΟΓΠ, όποτε υφίστανται περισσότερες από µία ΟΓΠ για ένα συνδυασµό

δραστικής ουσίας/προϊόντος, από την οποία προκύπτει το υψηλότερο αποδεκτό επίπεδο

καταλοίπου φυτοφαρµάκου σε φυτά τα οποία έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία και η οποία

ΟΓΠ είναι η βάση για τη θέσπιση του ΑΟΚ,

(γ) «κατάλοιπα φυτοφαρµάκων»: τα κατάλοιπα, συµπεριλαµβανοµένων των δραστικών ουσιών,

των µεταβολιτών ή/και των προϊόντων αποδόµησης ή αντίδρασης δραστικών ουσιών που

χρησιµοποιούνται ή έχουν χρησιµοποιηθεί σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα, όπως ορίζονται

στο άρθρο 2 σηµείο 1 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, τα οποία υπάρχουν εντός ή επί των

προϊόντων που καλύπτονται από το Παράρτηµα Ι του παρόντος κανονισµού,

συµπεριλαµβανοµένων ιδίως εκείνων τα οποία ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση τους

για φυτοπροστασία, στην κτηνιατρική και ως βιοκτόνων,

(δ) «Ανώτατο Όριο Καταλοίπων» (ΑΟΚ): το ανώτατο νόµιµο όριο συγκέντρωσης καταλοίπου

φυτοφαρµάκου εντός ή επί τροφίµων ή ζωοτροφών,

(ε) «CXL»: ΑΟΚ που έχει καθορίσει η Επιτροπή του Codex Alimentarius.

(στ) «Όριο προσδιορισµού» (ΟΠ): η επικυρωµένη κατώτατη συγκέντρωση καταλοίπου η οποία

µπορεί να προσδιοριστεί ποσοτικά και να αναφερθεί µε συνήθη παρακολούθηση µε

επικυρωµένες µεθόδους ελέγχου,
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(ζ) «ανοχή κατά την εισαγωγή»: ΑΟΚ που καθορίζεται για εισαγόµενα προϊόντα όταν:

− η χρήση της δραστικής ουσίας σε φυτοπροστατευτικό προϊόν για συγκεκριµένο προϊόν

δεν είναι εγκεκριµένη στην Κοινότητα, ή

− το υφιστάµενο κοινοτικό ΑΟΚ δεν αρκεί για να καλύψει τις ανάγκες του διεθνούς

εµπορίου,

(η) «δοκιµασία επάρκειας»: συγκριτική δοκιµασία στην οποία διάφορα εργαστήρια εκτελούν

αναλύσεις σε πανοµοιότυπα δείγµατα, καθιστώντας δυνατή την αξιολόγηση της ποιότητας

της ανάλυσης που πραγµατοποιείται από κάθε εργαστήριο,

(θ) «οξεία δόση αναφοράς »: η κατ� εκτίµηση ποσότητα της ουσίας στην τροφή, εκφραζόµενη

βάσει του σωµατικού βάρους, η οποία µπορεί να προσλαµβάνεται σε βραχύ χρονικό

διάστηµα, συνήθως κατά τη διάρκεια ενός γεύµατος ή µιας ηµέρας, χωρίς αξιόλογο κίνδυνο

για την υγεία του καταναλωτή βάσει όλων των γνωστών κατά τη στιγµή της αξιολόγησης

στοιχείων,

(ι) «αποδεκτή ηµερήσια λήψη»: η κατ� εκτίµηση ποσότητα της ουσίας στην τροφή,

εκφραζόµενη βάσει του σωµατικού βάρους, η οποία µπορεί να προσλαµβάνεται ηµερησίως

σε όλη τη διάρκεια της ζωής, χωρίς αξιόλογο κίνδυνο για την υγεία του καταναλωτή βάσει

όλων των γνωστών κατά τη στιγµή της αξιολόγησης στοιχείων.
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Άρθρο 4

Κατάλογος οµάδων προϊόντων για τα οποία εφαρµόζονται εναρµονισµένα ΑΟΚ

1. Τα προϊόντα, οµάδες προϊόντων ή/και µέρη προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 2,

παράγραφος 1, στα οποία εφαρµόζονται εναρµονισµένα ΑΟΚ ορίζονται και καλύπτονται από το

Παράρτηµα Ι µε τη διαδικασία του άρθρου 45, παράγραφος 2. Το Παράρτηµα Ι περιλαµβάνει όλα

τα προϊόντα για τα οποία καθορίζονται ΑΟΚ, καθώς και τα άλλα προϊόντα για τα οποία είναι

σκόπιµο να εφαρµόζονται εναρµονισµένα ΑΟΚ, ιδίως λόγω της σηµασίας τους στο διαιτολόγιο

των καταναλωτών ή στο εµπόριο. Τα προϊόντα οµαδοποιούνται ώστε, κατά το δυνατόν, να

καθορίζονται ΑΟΚ για µια οµάδα παρόµοιων ή σχετικών προϊόντων.

2. Το Παράρτηµα Ι καταρτίζεται για πρώτη φορά εντός 3 µηνών από την έναρξη ισχύος του

παρόντος κανονισµού και ενδεχοµένως αναθεωρείται, ιδίως αιτήσει κράτους µέλους.

Άρθρο 5

Κατάρτιση καταλόγου δραστικών ουσιών για τις οποίες δεν απαιτούνται ΑΟΚ

1. Οι δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων, οι οποίες αξιολογούνται δυνάµει της

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ και για τις οποίες δεν απαιτούνται ΑΟΚ, καθορίζονται µε τη διαδικασία του

άρθρου 45, παράγραφος 2, του παρόντος κανονισµού και απαριθµούνται στο Παράρτηµα IV αυτού,

λαµβανοµένων υπόψη των χρήσεων των δραστικών αυτών ουσιών και των θεµάτων που

αναφέρονται στο άρθρο 14, παράγραφος 2, στοιχεία α), γ) και δ) του παρόντος κανονισµού.

2. Το Παράρτηµα IV του παρόντος κανονισµού καταρτίζεται για πρώτη φορά εντός 12 µηνών

από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού.



9262/1/04 REV 1 GA/yd 15
DG B II/2    EL

Κεφάλαιο ΙΙ

∆ιαδικασία για τις αιτήσεις για ΑΟΚ

ΤΜΗΜΑ 1

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΟΚ

Άρθρο 6

Αιτήσεις

1. Εάν κράτος µέλος προβλέπει τη χορήγηση άδειας ή προσωρινής άδειας για τη χρήση

φυτοπροστατευτικού προϊόντος σύµφωνα µε την οδηγία 91/414/ΕΟΚ, εξετάζει αν, συνεπεία της

χρήσης αυτής, ένα υφιστάµενο ΑΟΚ που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα II ή III του παρόντος

κανονισµού χρειάζεται να τροποποιηθεί, αν πρέπει να καθοριστεί νέο ΑΟΚ ή αν η δραστική ουσία

θα πρέπει να περιληφθεί στο Παράρτηµα IV. Εν ανάγκη, καλεί το µέρος που ζητεί την άδεια να

υποβάλει αίτηση σύµφωνα µε το άρθρο 7.

2. Τα µέρη που αποδεικνύουν, µε κατάλληλα στοιχεία, έννοµο συµφέρον,

συµπεριλαµβανοµένων των παρασκευαστών, των καλλιεργητών και των παραγωγών προϊόντων

που καλύπτονται από το Παράρτηµα Ι, µπορούν και αυτά να υποβάλλουν σε κράτος µέλος αίτηση

σύµφωνα µε το άρθρο 7.

3. Εάν κράτος µέλος θεωρεί ότι είναι αναγκαίος ο καθορισµός, η τροποποίηση ή η διαγραφή

ενός ΑΟΚ, µπορεί επίσης να συγκεντρώνει και να αξιολογεί µια αίτηση καθορισµού, τροποποίησης

ή διαγραφής του ΑΟΚ σύµφωνα µε το άρθρο 7.
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4. Οι αιτήσεις για ανοχές κατά την εισαγωγή υποβάλλονται στα κράτη µέλη εισηγητές που

ορίζονται δυνάµει της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ ή, εάν δεν έχει οριστεί εισηγητής, οι αιτήσεις

υποβάλλονται στα κράτη µέλη που ορίζει η Επιτροπή µε τη διαδικασία του άρθρου 45, παράγραφος

2, κατόπιν αιτήµατος του αιτούντος. Οι αιτήσεις υποβάλλονται κατ� άρθρο 7 του παρόντος

κανονισµού.

Άρθρο 7

Απαιτήσεις σχετικές µε τις αιτήσεις για ΑΟΚ

1. Ο αιτών περιλαµβάνει στην αίτηση για ΑΟΚ τα εξής στοιχεία και έγγραφα:

(α) όνοµα και διεύθυνσή του,

(β) παρουσίαση του φακέλου της αίτησης που περιλαµβάνει:

(i) περίληψη της αίτησης,

(ii) τα κυριότερα ουσιαστικά επιχειρήµατα,

(iii) ευρετήριο των εγγράφων,

(iv) αντίγραφο της σχετικής ΟΓΠ που εφαρµόζεται για την συγκεκριµένη χρήση της υπόψη

δραστικής ουσίας,

(γ) ενδεχοµένως, επιστηµονικά τεκµηριωµένους λόγους ανησυχίας,
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(δ) τα δεδοµένα που απαριθµούνται στα Παραρτήµατα II και III της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ και

αφορούν τις απαιτήσεις υποβολής δεδοµένων για τον καθορισµό ΑΟΚ φυτοφαρµάκων,

συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, τοξικολογικών δεδοµένων, δεδοµένων για τις

συνήθεις µεθόδους ανάλυσης που χρησιµοποιούνται στα εργαστήρια ελέγχου καθώς και

δεδοµένων για το µεταβολισµό στα φυτά και τα ζώα.

Ωστόσο, όταν τα σχετικά δεδοµένα έχουν ήδη δηµοσιοποιηθεί, ιδίως δε όταν µια δραστική

ουσία έχει ήδη αξιολογηθεί δυνάµει της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ ή όταν υπάρχει ένα CXL και

τέτοια δεδοµένα έχουν υποβληθεί από τον αιτούντα, τα κράτη µέλη µπορούν επίσης να

χρησιµοποιούν τις πληροφορίες αυτές για την αξιολόγηση µιας αίτησης. Στις περιπτώσεις

αυτές, η έκθεση αξιολόγησης περιλαµβάνει αιτιολόγηση της χρήσης ή της µη χρήσης των

δεδοµένων αυτών.

2. Το κράτος µέλος που διενεργεί την αξιολόγηση µπορεί, εάν χρειάζεται, να ζητά από τον

αιτούντα συµπληρωµατικές πληροφορίες, επιπλέον των πληροφοριών που απαιτούνται δυνάµει της

παραγράφου 1, θέτοντας σχετική προθεσµία.

Άρθρο 8

Αξιολόγηση των αιτήσεων

1. Κράτος µέλος στο οποίο υποβάλλεται, βάσει του άρθρου 7, αίτηση κατ�άρθρο 6, διαβιβάζει

αµέσως αντίγραφο αυτής στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων που ιδρύθηκε µε

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (στο εξής καλούµενη «Αρχή») και την Επιτροπή και

καταρτίζει έκθεση αξιολόγησης χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

2. Οι αιτήσεις αξιολογούνται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις των Ενιαίων Αρχών για την

Αξιολόγηση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων που καθορίζονται στο Παράρτηµα VΙ της οδηγίας

91/414/ΕΟΚ, ή βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων αξιολόγησης που θα καθοριστούν µε κανονισµό

της Επιτροπής µε τη διαδικασία του άρθρου 45, παράγραφος 2 του παρόντος κανονισµού.
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3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 και κατόπιν συµφωνίας µεταξύ των ενδιαφερόµενων

κρατών µελών, η αξιολόγηση της αίτησης µπορεί να διενεργείται από το κράτος µέλος που ορίζεται

ως εισηγητής για τη συγκεκριµένη δραστική ουσία δυνάµει της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

4. Όταν κράτος µέλος αντιµετωπίζει δυσχέρειες στην αξιολόγηση µιας αίτησης, ή για να

αποφεύγονται αλληλεπικαλύψεις, η απόφαση για το κράτος που θα αξιολογεί συγκεκριµένες

αιτήσεις µπορεί να ληφθεί µε τη διαδικασία του άρθρου 45, παράγραφος 2.

Άρθρο 9

Υποβολή των αιτήσεων που έχουν αξιολογηθεί στην Επιτροπή και την Αρχή

1. Μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης, το κράτος µέλος διαβιβάζει την αίτηση

στην Επιτροπή. Η Επιτροπή ενηµερώνει χωρίς καθυστέρηση τα κράτη µέλη και διαβιβάζει την

αίτηση, την έκθεση αξιολόγησης και τον φάκελο υποστήριξης στην Αρχή.

2. Η Αρχή αποστέλλει, χωρίς καθυστέρηση, στον αιτούντα, στο κράτος µέλος που διενεργεί την

αξιολόγηση και στην Επιτροπή έγγραφη απόδειξη παραλαβής της αίτησης. Η απόδειξη αναφέρει

την ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων.



9262/1/04 REV 1 GA/yd 19
DG B II/2    EL

ΤΜΗΜΑ 2

ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΟΚ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

Άρθρο 10

Γνωµοδότηση της Αρχής επί των αιτήσεων που αφορούν ΑΟΚ

1. Η Αρχή πραγµατοποιεί εκτίµηση των αιτήσεων και των εκθέσεων αξιολόγησης και δίνει

αιτιολογηµένη γνώµη, όσον αφορά ειδικότερα τους κινδύνους για τον καταναλωτή και, κατά

περίπτωση, τα ζώα, οι οποίοι απορρέουν από τον καθορισµό, την τροποποίηση ή τη διαγραφή ενός

ΑΟΚ. Η γνώµη περιλαµβάνει:

(α) εκτίµηση του κατά πόσον η αναλυτική µέθοδος για τη συνήθη παρακολούθηση η οποία

προτείνεται στην αίτηση είναι κατάλληλη για τους σκοπούµενους ελέγχους,

(β) το προβλεπόµενο ΟΠ για το συνδυασµό φυτοφαρµάκου και προϊόντος,

(γ) εκτίµηση του κινδύνου υπέρβασης της αποδεκτής ηµερήσιας λήψης ή της οξείας δόσης

αναφοράς λόγω της τροποποίησης του ΑΟΚ, καθώς και συµµετοχή στην προσλαµβανόµενη

ποσότητα λόγω των καταλοίπων επί του προϊόντος για το οποίο ζητήθηκε το ΑΟΚ,

(δ) κάθε άλλο στοιχείο χρήσιµο για την αξιολόγηση του κινδύνου.

2. Η Αρχή διαβιβάζει την αιτιολογηµένη γνώµη της στον αιτούντα, την Επιτροπή και τα κράτη

µέλη. Η αιτιολογηµένη γνώµη καθορίζει σαφώς τη βάση για καθένα από τα συναγόµενα

συµπεράσµατα.

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 39 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, η Αρχή

δηµοσιοποιεί την αιτιολογηµένη γνώµη της.
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Άρθρο 11

Προθεσµίες για τη γνωµοδότηση της Αρχής επί των αιτήσεων που αφορούν ΑΟΚ

1. Η Αρχή δίνει την αιτιολογηµένη γνώµη της όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 το συντοµότερο

δυνατόν, και, πάντως, τρεις µήνες το αργότερο µετά την ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης.

2. ΄Οταν η Αρχή ζητεί συµπληρωµατικές πληροφορίες, η προθεσµία της παραγράφου 1

αναστέλλεται έως ότου προσκοµιστούν οι πληροφορίες αυτές. Οι αναστολές υπόκεινται στο

άρθρο 13.

Άρθρο 12

Εκτίµηση των υφιστάµενων ΑΟΚ εκ µέρους της Αρχής

1. Εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία καταχώρισης ή µη µιας δραστικής ουσίας στο

Παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού, η Αρχή

υποβάλλει αιτιολογηµένη γνώµη, βασιζόµενη ιδίως στη σχετική έκθεση αξιολόγησης που

συντάσσεται δυνάµει της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, στην Επιτροπή και στα κράτη µέλη σχετικά µε:

(α) τα υφιστάµενα ΑΟΚ για την εν λόγω δραστική ουσία που καθορίζονται µε το Παράρτηµα II

ή III του παρόντος κανονισµού,

(β) την ανάγκη καθορισµού νέων ΑΟΚ για την εν λόγω δραστική ουσία, ή την εγγραφή της στο

Παράρτηµα IV του παρόντος κανονισµού,

(γ) τους ειδικούς συντελεστές µεταποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 20, παράγραφος 2, του

παρόντος κανονισµού, οι οποίοι ενδέχεται να απαιτούνται για την εν λόγω δραστική ουσία,
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(δ) τα ΑΟΚ των οποίων την καταχώριση στο Παράρτηµα II ή/και στο Παράρτηµα ΙΙΙ του

παρόντος κανονισµού µπορεί να εξετάσει η Επιτροπή, καθώς και τα ΑΟΚ τα οποία µπορούν

να διαγραφούν και αφορούν την εν λόγω δραστική ουσία.

2. Για τις ουσίες που καταχωρίστηκαν στο Παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ πριν από την

έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού, η αιτιολογηµένη γνώµη που προβλέπεται µε την

παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δίνεται εντός 12 µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος

κανονισµού.

Άρθρο 13

∆ιοικητική αναθεώρηση

Οι αποφάσεις που λαµβάνει η Αρχή δυνάµει των αρµοδιοτήτων που της αναθέτει ο παρών

κανονισµός, ή η µη άσκηση των αρµοδιοτήτων αυτών, µπορούν να αναθεωρούνται από την

Επιτροπή µε πρωτοβουλία της ίδιας ή κατόπιν αιτήµατος κράτους µέλους ή κάθε αµέσως και

ατοµικώς ενδιαφεροµένου προσώπου.

Σχετικό αίτηµα υποβάλλεται στην Επιτροπή εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία κατά την οποία

ο ενδιαφερόµενος αντελήφθη τη σχετική πράξη ή παράλειψη.

Η Επιτροπή αποφασίζει εντός δύο µηνών και ζητεί κατά περίπτωση από την Αρχή να ανακαλέσει

την απόφασή της ή να επανορθώσει την παράλειψή της να ενεργήσει εντός καθορισµένης

προθεσµίας.
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ΤΜΗΜΑ 3

Καθορισµός, τροποποίηση ή διαγραφή ΑΟΚ

Άρθρο 14

Αποφάσεις επί αιτήσεων που αφορούν ΑΟΚ

1. Μόλις λάβει τη γνώµη της Αρχής και έχοντας υπόψιν τη γνώµη αυτή, η Επιτροπή εκπονεί

χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός 3 µηνών, µε τη διαδικασία του άρθρου 45, παράγραφος

2, και υποβάλλει προς έκδοση, είτε κανονισµό για τον καθορισµό, την τροποποίηση ή τη διαγραφή

ενός ΑΟΚ, είτε απόφαση απόρριψης της αίτησης.

2. ΄Οσον αφορά τα νοµοθετικά κείµενα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, λαµβάνονται

υπόψη:

(α) οι διαθέσιµες επιστηµονικές και τεχνικές γνώσεις,

(β) η ενδεχόµενη παρουσία καταλοίπων φυτοφαρµάκων προερχοµένων από άλλες πηγές πλην

της συνήθους φυτοπροστατευτικής χρήσης των δραστικών ουσιών,

(γ) τα αποτελέσµατα εκτίµησης τυχόν δυνητικών κινδύνων για τον καταναλωτή και, κατά

περίπτωση, για τα ζώα,

(δ) τα αποτελέσµατα τυχόν αξιολογήσεων και αποφάσεων τροποποίησης των χρήσεων

φυτοπροστατευτικών προϊόντων,

(ε) ένα CXL ή µια ΟΓΠ που εφαρµόζεται σε τρίτη χώρα για τη νόµιµη χρήση µιας δραστικής

ουσίας σε αυτήν τη χώρα,
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(στ) άλλοι έννοµοι παράγοντες που σχετίζονται µε το υπό εξέταση ζήτηµα.

3. Ανά πάσα στιγµή, η Επιτροπή µπορεί να ζητεί από τον αιτούντα ή από την Αρχή

συµπληρωµατικές πληροφορίες. Η Επιτροπή θέτει τις συµπληρωµατικές πληροφορίες στη διάθεση

των κρατών µελών και της Αρχής.

Άρθρο 15

Καταχώριση νέων ή τροποποιηµένων ΑΟΚ στα Παραρτήµατα ΙΙ και ΙΙΙ

1. Ο κανονισµός που αναφέρεται στο άρθρο 14, παράγραφος 1:

(α) καθορίζει νέα ή τροποποιηµένα ΑΟΚ και τα καταχωρίζει στο Παράρτηµα ΙΙ του παρόντος

κανονισµού εάν οι δραστικές ουσίες έχουν περιληφθεί στο Παράρτηµα Ι της οδηγίας

91/414/ΕΟΚ, ή

(β) εάν οι δραστικές ουσίες δεν έχουν περιληφθεί ούτε στο Παράρτηµα Ι της οδηγίας

91/414/ΕΟΚ ούτε στο Παράρτηµα ΙΙ του παρόντος κανονισµού, καθορίζει ή τροποποιεί

προσωρινά ΑΟΚ προς καταχώριση στο Παράρτηµα ΙΙΙ του παρόντος κανονισµού, ή

(γ) στις περιπτώσεις του άρθρου 16, καθορίζει προσωρινά ΑΟΚ προς καταχώριση στο

Παράρτηµα III του παρόντος κανονισµού.
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2. Εάν καθοριστεί προσωρινό ΑΟΚ βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο β), το εν λόγω ΑΟΚ

διαγράφεται από το Παράρτηµα ΙΙΙ διά κανονισµού ένα έτος µετά την ηµεροµηνία καταχώρισης ή

µη της συγκεκριµένης δραστικής ουσίας στο Παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, µε τη

διαδικασία του άρθρου 45, παράγραφος 2, του παρόντος κανονισµού. Ωστόσο, εάν το ζητήσουν

ένα ή περισσότερα κράτη µέλη, το ΑΟΚ µπορεί να διατηρείται επί ένα ακόµη έτος, µέχρις ότου

επιβεβαιωθεί ότι έχει αναληφθεί η διενέργεια επιστηµονικών µελετών αναγκαίων για την

υποστήριξη αίτησης καθορισµού ενός ΑΟΚ. Αν υπάρξει τέτοια επιβεβαίωση, το ΑΟΚ διατηρείται

για δύο ακόµη έτη, εφόσον δεν έχουν διαπιστωθεί απαράδεκτες ανησυχίες για την ασφάλεια του

καταναλωτή.

Άρθρο 16

∆ιαδικασία για τον καθορισµό προσωρινών ΑΟΚ υπό ορισµένες περιστάσεις

1. Ο κανονισµός που αναφέρεται στο άρθρο 14, παράγραφος 1, µπορεί επίσης να καθορίζει να

περιληφθεί προσωρινό ΑΟΚ στο Παράρτηµα ΙΙΙ:

(α) εξαιρετικώς, ιδίως όταν ενδέχεται να προκύψουν κατάλοιπα φυτοφαρµάκων συνεπεία

περιβαλλοντικής ή άλλης µόλυνσης ή λόγω χρήσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων

σύµφωνα µε το άρθρο 8, παράγραφος 4, της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, ή

(β) όταν τα συγκεκριµένα προϊόντα συνιστούν δευτερεύον συστατικό του διαιτολογίου των

καταναλωτών και, κατά περίπτωση, των ζώων, ή

(γ) για το µέλι, ή

(δ) όταν βασικές χρήσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων έχουν αναφερθεί σε απόφαση που

ορίζει τη µη καταχώριση µιας δραστικής ουσίας στο Παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ ή

τη διαγραφή της από το Παράρτηµα αυτό.
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2. Η καταχώριση των προσωρινών ΑΟΚ που αναφέρονται στην παράγραφο 1 βασίζεται στη

γνώµη της Αρχής, στα δεδοµένα παρακολούθησης και σε εκτίµηση που αποδεικνύει ότι δεν

υπάρχουν απαράδεκτοι κίνδυνοι για τους καταναλωτές ή τα ζώα.

Η διατήρηση της εγκυρότητας των προσωρινών ΑΟΚ που αναφέρονται στην παράγραφο 1, σηµεία

(α), (β) και (γ) επανεκτιµάται τουλάχιστον ανά δεκαετία, τα δε εν λόγω ΑΟΚ τροποποιούνται ή

διαγράφονται κατά περίπτωση.

Τα ΑΟΚ που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο (δ) επανεκτιµώνται κατά τη λήξη της

περιόδου για την οποία επετράπη η βασική χρήση.

Άρθρο 17

Τροποποιήσεις των ΑΟΚ ύστερα από ανάκληση αδειών φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Οι τροποποιήσεις των Παραρτηµάτων ΙΙ ή ΙΙΙ οι οποίες απαιτούνται για να διαγραφεί ένα ΑΟΚ

ύστερα από την ανάκληση υφιστάµενης άδειας για φυτοπροστατευτικό προϊόν µπορούν να

θεσπίζονται χωρίς να ζητείται η γνώµη της Αρχής.

Κεφάλαιο ΙΙΙ

ΑΟΚ για προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης

Άρθρο 18

Συµµόρφωση προς τα ΑΟΚ

1. Τα προϊόντα που καλύπτονται από το Παράρτηµα Ι δεν πρέπει να περιέχουν, όταν διατίθενται

στην αγορά ως τρόφιµα ή ζωοτροφές ή χορηγούνται σε ζώα, κανένα κατάλοιπο φυτοφαρµάκων που

να υπερβαίνει:
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(α) τα σχετικά µε τα προϊόντα αυτά ΑΟΚ τα οποία καθορίζονται στα Παραρτήµατα ΙΙ και ΙΙΙ,

(β) το 0,01mg/kg για τα προϊόντα για τα οποία δεν καθορίζεται ειδικό ΜRL στα Παραρτήµατα ΙΙ

ή ΙΙΙ, ή για δραστικές ουσίες που δεν απαριθµούνται στο Παράρτηµα ΙV, εκτός εάν

καθορίζονται διαφορετικές προκαθορισµένες τιµές για µια δραστική ουσία µε τη διαδικασία

του άρθρου 45, παράγραφος 2, λαµβανοµένων υπόψη των συνήθων διαθέσιµων µεθόδων

ανάλυσης. Οι προκαθορισµένες αυτές τιµές απαριθµούνται στο Παράρτηµα V.

2. Tα κράτη µέλη δεν επιτρέπεται να απαγορεύουν ή να εµποδίζουν να διατίθενται στην αγορά

ή να χορηγούνται σε ζώα παραγωγής τροφίµων, στην επικράτειά τους, τα προϊόντα που

καλύπτονται από το Παράρτηµα Ι, επικαλούµενα το ότι περιέχουν κατάλοιπα φυτοφαρµάκων,

εφόσον:

(α) τα προϊόντα αυτά είναι σύµφωνα προς το άρθρο 18, παράγραφος 1, και το άρθρο 20, ή

(β) η δραστική ουσία περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα IV.

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, τα κράτη µέλη µπορούν να εγκρίνουν, µετά από

µετασυλλεκτική χρήση µε ένα υποκαπνιστικό στο έδαφός τους, τα επίπεδα καταλοίπων δραστικής

ουσίας τα οποία υπερβαίνουν τα όρια των Παραρτηµάτων ΙΙ και ΙΙΙ για προϊόν που καλύπτεται από

το Παράρτηµα Ι όταν αυτοί οι συνδυασµοί δραστικής ουσίας/ προϊόντος απαριθµούνται στο

Παράρτηµα VII εφόσον:

(α) τα προϊόντα αυτά δεν προορίζονται για άµεση κατανάλωση,

(β) υφίστανται κατάλληλοι έλεγχοι που διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα δεν µπορούν να

διατίθενται στον τελικό χρήστη ή τον καταναλωτή, όταν ο τελευταίος τα προµηθεύεται

απευθείας, µέχρι τα κατάλοιπα να µην υπερβαίνουν πλέον τα ανώτατα επίπεδα που

καθορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ ή ΙΙΙ,
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(γ) τα άλλα κράτη µέλη και η Επιτροπή έχουν ενηµερωθεί για τα µέτρα που έχουν ληφθεί.

Οι συνδυασµοί δραστικής ουσίας/προϊόντος που απαριθµούνται στο Παράρτηµα VII καθορίζονται

µε τη διαδικασία του άρθρου 45, παράγραφος 2.

4. Εξαιρετικώς, και ιδίως ύστερα από τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων σύµφωνα µε το

άρθρο 8, παράγραφος 4, της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ ή δυνάµει των υποχρεώσεων της οδηγίας

2000/29/ΕΚ1, ένα κράτος µέλος δύναται να επιτρέπει την διάθεση στην αγορά ή/και την χορήγηση

ως ζωοτροφών εντός του εδάφους του, επεξεργασµένων τροφίµων ή ζωοτροφών που δεν είναι

σύµφωνα µε την παράγραφο 1, αν τα συγκεκριµένα τρόφιµα ή ζωοτροφές δεν αποτελούν

απαράδεκτο κίνδυνο. Οι άδειες κοινοποιούνται αµέσως στα άλλα κράτη µέλη, την Επιτροπή και

την Αρχή συνοδευόµενες από κατάλληλη αξιολόγηση του κινδύνου, για να εξεταστούν χωρίς

αδικαιολόγητη καθυστέρηση µε τη διαδικασία του άρθρου 45, παράγραφος 2, µε σκοπό τη θέσπιση

προσωρινών ΑΟΚ για συγκεκριµένη περίοδο ή για να ληφθεί κάθε άλλο απαραίτητο µέτρο σχετικά

µε αυτά τα προϊόντα.

Άρθρο 19

Απαγορεύσεις που αφορούν στα µεταποιηµένα ή/και σύνθετα προϊόντα

Απαγορεύεται η µεταποίηση, ή/και ανάµιξη µε σκοπό την αραίωση µε το ίδιο ή άλλα προϊόντα, των

προϊόντων που καλύπτονται από το Παράρτηµα Ι τα οποία δεν είναι σύµφωνα προς το άρθρο 18,

παράγραφος 1, ή το άρθρο 20 µε σκοπό τη διάθεσή τους στην αγορά ως τροφίµων ή ζωοτροφών ή

για τη χορήγηση σε ζώα.

                                                
1 Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συµβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί µέτρων κατά της εισαγωγής

στην Κοινότητα οργανισµών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της
εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (ΕΕ L 169, 10.7.2000, σ. 1). Οδηγία όπως
τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2004/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 127, 29.4.2004, σ.
97).
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Άρθρο 20

ΑΟΚ που εφαρµόζονται σε µεταποιηµένα ή/και σύνθετα προϊόντα

1. Όταν στα Παραρτήµατα ΙΙ ή ΙΙΙ δεν καθορίζονται ΑΟΚ για µεταποιηµένα ή/και σύνθετα

τρόφιµα ή ζωοτροφές, εφαρµόζονται τα ΑΟΚ που προβλέπονται στο άρθρο 18, παράγραφος 1, για

το αντίστοιχο προϊόν που καλύπτεται από το Παράρτηµα Ι, λαµβανοµένων υπόψη των µεταβολών

των επιπέδων καταλοίπων φυτοφαρµάκων λόγω της µεταποίησης ή/και ανάµιξης.

2. Ειδικοί συντελεστές συµπύκνωσης ή αραίωσης για ορισµένες εργασίες µεταποίησης ή/και

ανάµιξης ή για ορισµένα µεταποιηµένα προϊόντα ή/και σύνθετα προϊόντα µπορούν να

συµπεριλαµβάνονται στον κατάλογο του Παραρτήµατος VΙ µε τη διαδικασία του άρθρου 45,

παράγραφος 2.

Κεφάλαιο IV

Ειδικές διατάξεις για την ενσωµάτωση

υφιστάµενων ΑΟΚ στον παρόντα κανονισµό

Άρθρο 21

Πρώτη κατάρτιση ΑΟΚ

1. Τα ΑΟΚ για προϊόντα που καλύπτονται από το Παράρτηµα Ι καταρτίζονται για πρώτη φορά

και εγγράφονται στο Παράρτηµα ΙΙ µε τη διαδικασία του άρθρου 45, παράγραφος 2, όπου

εντάσσονται τα ΑΟΚ που προβλέπονται δυνάµει των οδηγιών 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και

90/642/ΕΟΚ, βάσει των κριτηρίων του άρθρου 14, παράγραφος 2, του παρόντος κανονισµού.

2. Το Παράρτηµα ΙΙ καταρτίζεται εντός 12 µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος

κανονισµού.
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Άρθρο 22

Πρώτη κατάρτιση προσωρινών ΑΟΚ

1. Τα προσωρινά ΑΟΚ για τις δραστικές ουσίες για τις οποίες δεν έχει ακόµη ληφθεί απόφαση

για την καταχώρισή τους ή µη στο Παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, καθορίζονται για πρώτη

φορά και εγγράφονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ του παρόντος κανονισµού εκτός εάν ήδη είναι

εγγεγραµµένα στο Παράρτηµα ΙΙ αυτού, µε τη διαδικασία του άρθρου 45, παράγραφος 2,

λαµβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη µέλη, και, κατά περίπτωση, την

αιτιολογηµένη γνώµη που αναφέρεται στο άρθρο 24, τους παράγοντες που αναφέρονται στο άρθρο

14, παράγραφος 2, και τα ακόλουθα ΑΟΚ:

(α) τα εναποµένοντα στο Παράρτηµα της οδηγίας 76/895/ΕΟΚ ΑΟΚ, και

(β) τα όχι ακόµη εναρµονισµένα εθνικά ΑΟΚ.

2. Το Παράρτηµα ΙΙΙ καταρτίζεται για πρώτη φορά εντός 12 µηνών από την έναρξη ισχύος του

παρόντος κανονισµού, τηρουµένων των άρθρων 23, 24 και 25.

Άρθρο 23

Πληροφορίες που υποβάλλουν τα κράτη µέλη για τα εθνικά ΑΟΚ

Όταν µια δραστική ουσία δεν έχει ακόµη καταχωρισθεί στο Παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

και όταν κράτος µέλος έχει καθορίσει, το αργότερο κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του

Παραρτήµατος Ι του παρόντος κανονισµού, εθνικό ΑΟΚ για αυτήν τη δραστική ουσία για προϊόν

καλυπτόµενο από το Παράρτηµα Ι του παρόντος κανονισµού, ή έχει αποφασίσει ότι δεν απαιτείται

ΑΟΚ γι� αυτή τη δραστική ουσία, το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή, υπό

µορφήν και εντός προθεσµίας που θα καθοριστούν µε τη διαδικασία του άρθρου 45, παράγραφος 2,

το εθνικό ΑΟΚ, ή το γεγονός ότι δεν απαιτείται ΑΟΚ για µια δραστική ουσία και, εφόσον

απαιτείται, και αιτήσει της Επιτροπής:
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α) την ΟΓΠ,

β) εάν η κρίσιµη ΟΓΠ εφαρµόζεται στο κράτος µέλος, και, εφόσον είναι διαθέσιµα, συνοπτικά

δεδοµένα για τις υπό επίβλεψη δοκιµές ή/και δεδοµένα παρακολούθησης,

γ) την αποδεκτή ηµερήσια λήψη και, κατά περίπτωση, την οξεία δόση αναφοράς που

χρησιµοποιήθηκαν για την εθνική αξιολόγηση κινδύνου, καθώς και το αποτέλεσµα της

αξιολόγησης.

Άρθρο 24

Γνωµοδότηση της Αρχής για τα δεδοµένα επί των οποίων βασίζονται τα εθνικά ΑΟΚ

1. Κατόπιν αιτήµατος της Επιτροπής, η Αρχή υποβάλλει αιτιολογηµένη γνώµη στην Επιτροπή

σχετικά µε τους δυνητικούς κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών οι οποίοι προκύπτουν από:

(α) τα προσωρινά ΑΟΚ που µπορούν να συµπεριληφθούν στο Παράρτηµα III,

(β) τις δραστικές ουσίες που µπορούν να συµπεριληφθούν στο Παράρτηµα IV.

2. Κατά την προπαρασκευή της αιτιολογηµένης γνώµης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η

Αρχή λαµβάνει υπόψη τις διαθέσιµες επιστηµονικές και τεχνικές γνώσεις, και ιδίως, τις

πληροφορίες που υποβάλλει το κράτος µέλος σύµφωνα µε το άρθρο 23.
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Άρθρο 25

Καθορισµός προσωρινών ΑΟΚ

Λαµβανοµένης υπόψη της γνώµης της Αρχής, και εάν ζητηθεί, προσωρινά ΑΟΚ για δραστικές

ουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 23 επιτρέπεται να καθορίζονται και να εγγράφονται στο

Παράρτηµα ΙΙΙ, σύµφωνα µε το άρθρο 22, παράγραφος 1, ή, κατά περίπτωση, η δραστική ουσία

επιτρέπεται να καταχωρίζεται στο Παράρτηµα IV σύµφωνα µε το άρθρο 5, παράγραφος 1.

Κεφάλαιο V

Επίσηµοι έλεγχοι, εκθέσεις και κυρώσεις

ΤΜΗΜΑ 1

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΩΝ ΑΟΚ

Άρθρο 26

Επίσηµοι έλεγχοι

1. Με την επιφύλαξη της οδηγίας 96/23/ΕΚ1, τα κράτη µέλη διενεργούν επίσηµους ελέγχους για

τα κατάλοιπα φυτοφαρµάκων µε σκοπό την τήρηση του παρόντος κανονισµού, σύµφωνα µε τις

σχετικές διατάξεις της κοινοτικής νοµοθεσίας περί επισήµων ελέγχων των τροφίµων και των

ζωοτροφών.

2. Οι έλεγχοι αυτοί για τα κατάλοιπα φυτοφαρµάκων συνίστανται ιδίως σε δειγµατοληψίες και

επακόλουθη ανάλυση των δειγµάτων και ταυτοποίηση των φυτοφαρµάκων που είναι παρόντα και

των αντίστοιχων επιπέδων καταλοίπων τους.

                                                
1 Οδηγία 96/23/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 1996, περί της λήψης µέτρων ελέγχου

για ορισµένες ουσίες και τα κατάλοιπά τους σε ζώντα ζώα και στα προϊόντα τους και
κατάργησης των οδηγιών 85/358/ΕΟΚ και 86/469/ΕΟΚ και των αποφάσεων 89/187/ΕΟΚ και
91/664/ΕΟΚ (ΕΕ L 125, 23.5.1996, σ. 10). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122, 16.5.2003, σ. 1).
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Άρθρο 27

∆ειγµατοληψίες

1. Κάθε κράτος µέλος λαµβάνει επαρκή αριθµό και φάσµα δειγµάτων ώστε τα αποτελέσµατα να

είναι αντιπροσωπευτικά της αγοράς, λαµβανοµένων υπόψη των αποτελεσµάτων προηγούµενων

προγραµµάτων ελέγχου. Η δειγµατοληψία αυτή διενεργείται, όσο είναι ευλόγως δυνατό, πλησίον

του σηµείου διάθεσης, ώστε να µπορούν να λαµβάνονται τα οποιαδήποτε συνακόλουθα µέτρα.

2. Οι µέθοδοι δειγµατοληψίας που απαιτούνται για τη διενέργεια αυτών των ελέγχων

καταλοίπων φυτοφαρµάκων σε προϊόντα, εκτός από εκείνες που προβλέπονται στην οδηγία

2002/63/ΕΚ1, καθορίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 45, παράγραφος 2 του παρόντος

κανονισµού.

Άρθρο 28

Μέθοδοι ανάλυσης

1. Οι µέθοδοι ανάλυσης για κατάλοιπα φυτοφαρµάκων πρέπει να πληρούν τα κριτήρια των

σχετικών διατάξεων της κοινοτικής νοµοθεσίας περί επισήµων ελέγχων των τροφίµων και των

ζωοτροφών.

2. Τεχνικές κατευθυντήριες γραµµές για την πλήρωση των συγκεκριµένων κριτηρίων και τις

διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου σε σχέση µε τις µεθόδους ανάλυσης για τον προσδιορισµό

καταλοίπων φυτοφαρµάκων µπορούν να θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 45,

παράγραφος 2.

3. Όλα τα εργαστήρια που αναλύουν δείγµατα για τους επίσηµους ελέγχους των καταλοίπων

φυτοφαρµάκων πρέπει να συµµετέχουν στις κοινοτικές δοκιµασίες επάρκειας για τα κατάλοιπα

φυτοφαρµάκων, τις οποίες διοργανώνει η Επιτροπή.

                                                
1 Οδηγία 2002/63/ΕΚ της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2002, για την καθιέρωση κοινοτικών

µεθόδων δειγµατοληψίας για τον επίσηµο έλεγχο των υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων µέσα
και πάνω σε προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης και την κατάργηση της οδηγίας
79/700/ΕΟΚ (ΕΕ L 187, 16.7.2002, σ. 30).
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ΤΜΗΜΑ 2

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άρθρο 29

Κοινοτικό πρόγραµµα ελέγχου

1. Η Επιτροπή καταρτίζει συντονισµένο πολυετές κοινοτικό πρόγραµµα ελέγχου, το οποίο

προσδιορίζει τα συγκεκριµένα δείγµατα που πρέπει να περιλαµβάνονται στα εθνικά προγράµµατα

ελέγχου και λαµβάνει υπόψη εντοπισθέντα προβλήµατα περί τη συµµόρφωση µε τα ΑΟΚ που

καθορίζονται στον παρόντα κανονισµό, µε σκοπό την εκτίµηση της έκθεσης των καταναλωτών και

την εφαρµογή της τρέχουσας νοµοθεσίας.

2. Το κοινοτικό πρόγραµµα ελέγχου εγκρίνεται και επικαιροποιείται ετησίως µε τη διαδικασία

του άρθρου 45, παράγραφος 2. Το σχέδιο του κοινοτικού προγράµµατος ελέγχου υποβάλλεται στην

επιτροπή του άρθρου 45, παράγραφος 1, τουλάχιστον έξι µήνες πριν από το τέλος κάθε

ηµερολογιακού έτους.

ΤΜΗΜΑ 3

ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άρθρο 30

Εθνικά προγράµµατα ελέγχου για τα κατάλοιπα φυτοφαρµάκων

1. Τα κράτη µέλη καταρτίζουν πολυετή εθνικά προγράµµατα ελέγχου για τα κατάλοιπα

φυτοφαρµάκων, τα οποία και ενηµερώνουν ετησίως.
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Τα προγράµµατα αυτά πρέπει να έχουν ως βάση τους κινδύνους και να αποσκοπούν ιδίως στην

εκτίµηση της έκθεσης του καταναλωτή και τη συµµόρφωση µε την ισχύουσα νοµοθεσία,

προσδιορίζουν δε τουλάχιστον τα εξής:

(α) τα προϊόντα από τα οποία πρέπει να λαµβάνονται δείγµατα,

(β) τον αριθµό των δειγµάτων που πρέπει να λαµβάνονται και των αναλύσεων που πρέπει να

πραγµατοποιούνται,

(γ) τα φυτοφάρµακα που πρέπει να αναλύονται,

(δ) τα κριτήρια για την κατάρτιση των προγραµµάτων, συµπεριλαµβανοµένων:

(i) των συνδυασµών φυτοφαρµάκου-προϊόντος που πρέπει να επιλέγονται,

(ii) του αριθµού δειγµάτων που λαµβάνονται από εγχώρια και µη εγχώρια προϊόντα,

αντιστοίχως,

(iii) της κατανάλωσης των προϊόντων ως µερίδιο του εθνικού διαιτολογίου,

(iv) του κοινοτικού προγράµµατος ελέγχου, και

(v) των αποτελεσµάτων προηγούµενων προγραµµάτων ελέγχου.

2. Τα κράτη µέλη υποβάλλουν τα ενηµερωµένα εθνικά προγράµµατα ελέγχου για τα κατάλοιπα

φυτοφαρµάκων, τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1, στην Επιτροπή και στην Αρχή

τουλάχιστον τρεις µήνες πριν από το τέλος κάθε ηµερολογιακού έτους.

3. Τα κράτη µέλη συµµετέχουν στο κοινοτικό πρόγραµµα ελέγχου του άρθρου 29.
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ΤΜΗΜΑ 4

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 31

Πληροφορίες υποβαλλόµενες από τα κράτη µέλη

1. Έως τις 31 Αυγούστου κάθε έτους, τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, την Αρχή και

τα λοιπά κράτη µέλη τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά µε το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος:

(α) τα αποτελέσµατα των επίσηµων ελέγχων σύµφωνα µε το άρθρο 26, παράγραφος 1,

(β) τα ΟΠ τα οποία εφαρµόζονται στο εθνικό πρόγραµµα ελέγχου του άρθρου 30 και στο πλαίσιο

του κοινοτικού προγραµµάτος ελέγχου του άρθρου 29,

(γ) τις λεπτοµέρειες της συµµετοχής των εργαστηρίων αναλύσεων στις κοινοτικές δοκιµασίες

επάρκειας του άρθρου 28, παράγραφος 3, και σε άλλες δοκιµασίες επάρκειας σχετικές µε

τους συνδυασµούς φυτοφαρµάκου-προϊόντος από τους οποίους λαµβάνονται δείγµατα στο

πλαίσιο του εθνικού προγράµµατος ελέγχου,

(δ) λεπτοµέρειες του καθεστώτος διαπίστευσης των εργαστηρίων αναλύσεων τα οποία

εµπλέκονται στους ελέγχους του στοιχείου (α),

(ε) όταν το επιτρέπει η εθνική νοµοθεσία, λεπτοµέρειες των εκτελεστικών µέτρων που έχουν

ληφθεί.

2. Τα εκτελεστικά µέτρα σχετικά µε την υποβολή των πληροφοριών από τα κράτη µέλη

µπορούν να καθορίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 45, παράγραφος 2, ύστερα

από διαβούλευση µε την Αρχή.
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Άρθρο 32

Η ετήσια έκθεση για τα κατάλοιπα φυτοφαρµάκων

1. Βάσει των πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη µέλη δυνάµει του άρθρου 31,

παράγραφος 1, η Αρχή συντάσσει ετήσια έκθεση για τα κατάλοιπα φυτοφαρµάκων.

2. Στην ετήσια έκθεση, η Αρχή περιλαµβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για τα εξής:

(α) ανάλυση των αποτελεσµάτων των ελέγχων του άρθρου 26, παράγραφος 2,

(β) δήλωση των πιθανών λόγων υπέρβασης των ΑΟΚ, καθώς και τυχόν ενδεδειγµένες

παρατηρήσεις για εναλλακτικές δυνατότητες διαχείρισης κινδύνου,

(γ) ανάλυση σχετικά µε τους χρόνιους και οξείς κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών οι

οποίοι οφείλονται σε κατάλοιπα φυτοφαρµάκων,

(δ) εκτίµηση της έκθεσης των καταναλωτών στα κατάλοιπα φυτοφαρµάκων µε βάση τις

πληροφορίες που παρέχονται σύµφωνα µε το στοιχείο (α) και κάθε άλλη σχετική διαθέσιµη

πληροφορία, συµπεριλαµβανοµένων των εκθέσεων που υποβάλλονται δυνάµει της οδηγίας

96/23/ΕΚ.

3. Εάν ένα κράτος µέλος δεν έχει υποβάλει πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 31, η Αρχή

µπορεί να αγνοήσει τις πληροφορίες τις σχετικές µε το εν λόγω κράτος µέλος κατά τη σύνταξη της

ετήσιας έκθεσης.

4. Η µορφή της ετήσιας έκθεσης µπορεί να αποφασίζεται µε τη διαδικασία του άρθρου 45,

παράγραφος 2.
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5. Η Αρχή υποβάλλει την ετήσια έκθεση στην Επιτροπή µέχρι την τελευταία ηµέρα του

Φεβρουαρίου κάθε έτους.

6. Η ετήσια έκθεση µπορεί να περιλαµβάνει γνώµη επί των φυτοφαρµάκων που θα πρέπει να

καλύπτονται σε µελλοντικά προγράµµατα.

7. Η Αρχή δηµοσιοποιεί την ετήσια έκθεση καθώς και τα τυχόν σχόλια της Επιτροπής ή των

κρατών µελών.

Άρθρο 33

Υποβολή της ετήσιας έκθεσης για τα κατάλοιπα φυτοφαρµάκων στην επιτροπή

Η Επιτροπή υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση την ετήσια έκθεση στην επιτροπή που αναφέρεται στο

άρθρο 45, παράγραφος 1, προς εξέταση και διατύπωση συστάσεων σχετικά µε τα τυχόν αναγκαία

µέτρα που πρέπει να ληφθούν ως προς τις αναφερόµενες παραβιάσεις των ΑΟΚ που καθορίζονται

στα Παραρτήµατα ΙΙ και ΙΙΙ.

ΤΜΗΜΑ 5

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 34

Κυρώσεις

Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά µε τις κυρώσεις που επιβάλλονται για τις

παραβιάσεις του παρόντος κανονισµού και λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα εφαρµογής τους. Οι

προβλεπόµενες κυρώσεις πρέπει να είναι ουσιαστικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Τα κράτη µέλη κοινοποιούν τους κανόνες και κάθε µεταγενέστερη τροποποίησή τους στην

Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ

Άρθρο 35

Επείγοντα µέτρα

Τα άρθρα 53 και 54 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 εφαρµόζονται όταν, συνεπεία νέων

πληροφοριών ή επανεκτίµησης υφιστάµενων πληροφοριών, τα κατάλοιπα φυτοφαρµάκων ή τα

ΑΟΚ που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισµό ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία του

ανθρώπου ή των ζώων και απαιτείται άµεση ενέργεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΑΟΚ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

Άρθρο 36

Υποστηρικτικά µέτρα σχετικά µε εναρµονισµένα ΑΟΚ φυτοφαρµάκων

1. Καθιερώνονται, σε κοινοτικό επίπεδο, υποστηρικτικά µέτρα σχετικά µε εναρµονισµένα ΑΟΚ

φυτοφαρµάκων, τα οποία περιλαµβάνουν:

(α) ενιαία βάση δεδοµένων για την κοινοτική νοµοθεσία σχετικά µε τα ΑΟΚ των καταλοίπων

φυτοφαρµάκων και για τη δηµοσιοποίηση των πληροφοριών αυτών,

(β) τις κοινοτικές δοκιµασίες επάρκειας του άρθρου 28, παράγραφος 3,

(γ) τις µελέτες και τα άλλα µέτρα που απαιτούνται για την προπαρασκευή και την εξέλιξη της

νοµοθεσίας και των τεχνικών κατευθυντήριων γραµµών σχετικά µε τα κατάλοιπα

φυτοφαρµάκων,
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(δ) τις µελέτες που απαιτούνται για την εκτίµηση της έκθεσης των καταναλωτών και των ζώων

σε κατάλοιπα φυτοφαρµάκων,

(ε) τις µελέτες που απαιτούνται για την υποστήριξη εργαστηρίων ελέγχου όταν οι µέθοδοι

ανάλυσης δεν είναι σε θέση να ελέγχουν τα ΑΟΚ που έχουν καθοριστεί.

2. Τυχόν απαιτούµενες εκτελεστικές διατάξεις για τα µέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1

µπορούν να θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 45, παράγραφος 2.

Άρθρο 37

Κοινοτική συνεισφορά στα υποστηρικτικά µέτρα για εναρµονισµένα ΑΟΚ φυτοφαρµάκων

1. Η Κοινότητα µπορεί να συνεισφέρει µέχρι 100% του κόστους των µέτρων που προβλέπονται

στο άρθρο 36.

2. Οι πιστώσεις εγκρίνονται κάθε οικονοµικό έτος στο πλαίσιο της διαδικασίας του

προϋπολογισµού.

Κεφάλαιο VIII

Συντονισµός των αιτήσεων για ΑΟΚ

Άρθρο 38

Ορισµός εθνικών αρχών

Κάθε κράτος µέλος ορίζει µία ή περισσότερες εθνικές αρχές για το συντονισµό της συνεργασίας µε

την Επιτροπή, την Αρχή, τα λοιπά κράτη µέλη, τους παρασκευαστές, τους παραγωγούς και τους

καλλιεργητές για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού. Όταν ένα κράτος µέλος ορίζει

περισσότερες από µία εθνικές αρχές, το εν λόγω κράτος µέλος καθορίζει ποια από τις αρχές αυτές

θα ενεργεί ως σηµείο επαφής.
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Οι εθνικές αρχές µπορούν να µεταβιβάζουν καθήκοντα σε άλλους φορείς.

Κάθε κράτος µέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή και την Αρχή τα ονόµατα και τις διευθύνσεις των

εθνικών αρχών που ορίζει.

Άρθρο 39

Συντονισµός από την Αρχή των πληροφοριών για τα ΑΟΚ

Η Αρχή:

(α) συντονίζεται µε το κράτος µέλος-εισηγητή που ορίζεται σύµφωνα µε την οδηγία 91/414/ΕΟΚ

για µια δραστική ουσία,

(β) συντονίζεται µε τα κράτη µέλη και την Επιτροπή όσον αφορά τα ΑΟΚ ιδίως για την πλήρωση

των απαιτήσεων του άρθρου 41.

Άρθρο 40

Πληροφορίες τις οποίες υποβάλλουν τα κράτη µέλη

Τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην Αρχή, κατόπιν σχετικού αιτήµατός της, κάθε διαθέσιµη

πληροφορία αναγκαία για την αξιολόγηση της ασφάλειας των ΑΟΚ.
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Άρθρο 41

Βάση δεδοµένων της Αρχής σχετική µε τα ΑΟΚ

Με την επιφύλαξη των εφαρµοστέων διατάξεων της κοινοτικής και της εθνικής νοµοθεσίας σχετικά

µε την πρόσβαση σε έγγραφα, η Αρχή αναπτύσσει και διατηρεί βάση δεδοµένων στην οποία έχουν

πρόσβαση η Επιτροπή και οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών και η οποία περιέχει τις σχετικές

επιστηµονικές πληροφορίες και τις ΟΓΠ για τα ΑΟΚ, τις δραστικές ουσίες και τους συντελεστές

µεταποίησης που καθορίζονται στα Παραρτήµατα ΙΙ, ΙΙΙ, IV και VΙΙ. Ειδικότερα, η βάση

δεδοµένων περιέχει εκτιµήσεις για την πρόσληψη δια της τροφής, τους συντελεστές µεταποίησης

και τις τοξικολογικές παραµέτρους.

Άρθρο 42

Κράτη µέλη και τέλη

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να ανακτούν, µέσω τέλους ή επιβάρυνσης, το κόστος των εργασιών

για τον καθορισµό, την τροποποίηση ή τη διαγραφή ΑΟΚ, ή για κάθε άλλη εργασία που προκύπτει

από υποχρεώσεις κατά τον παρόντα κανονισµό.

2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι το τέλος ή η επιβάρυνση που αναφέρεται στην

παράγραφο 1:

(α) καθορίζεται µε διαφάνεια, και

(β) αντιστοιχεί στο πραγµατικό κόστος των σχετικών εργασιών.

Μπορεί να χρησιµοποιείται κλίµακα πάγιων επιβαρύνσεων βάσει του µέσου κόστους των εργασιών

που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
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Κεφάλαιο IX

Εφαρµογή

Άρθρο 43

Επιστηµονική γνώµη της Αρχής

Η Επιτροπή ή τα κράτη µέλη µπορούν να ζητούν την επιστηµονική γνώµη της Αρχής για κάθε

µέτρο που σχετίζεται µε την εκτίµηση των κινδύνων στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού.

Η Επιτροπή µπορεί να καθορίζει την προθεσµία εντός της οποίας πρέπει να δίδεται η σχετική

γνώµη.

Άρθρο 44

∆ιαδικασία για την υιοθέτηση γνωµοδοτήσεων της Αρχής

1. Όταν, δυνάµει του παρόντος κανονισµού, οι γνωµοδοτήσεις της Αρχής απαιτούν απλώς

επιστηµονικές ή τεχνικές εργασίες συνεπαγόµενες την εφαρµογή έγκυρων επιστηµονικών ή

τεχνικών αρχών, δυνατόν να εκδίδονται από την Αρχή δίχως να ζητείται η γνώµη της

επιστηµονικής επιτροπής ή των επιστηµονικών οµάδων που µνηµονεύονται στο άρθρο 28 του

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, εκτός εάν φέρει αντίρρηση η Επιτροπή, ή ένα κράτος µέλος.

2. Οι εκτελεστικές διατάξεις δυνάµει του άρθρου 29, παράγραφος 6, στοιχείο α), του

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ορίζουν τις περιπτώσεις εφαρµογής της ανωτέρω παραγράφου 1.
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Άρθρο 45

∆ιαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη Μόνιµη Επιτροπή για την Τροφική Αλυσίδα και την Υγεία

των Ζώων, η οποία έχει συσταθεί µε το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (στο εξής

καλούµενη «επιτροπή».)

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5

και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπει το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε

τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 46

Εκτελεστικά µέτρα

Με τη διαδικασία του άρθρου 45, παράγραφος 2, και, ανάλογα µε την περίπτωση, λαµβάνοντας

υπόψη τη γνώµη της Αρχής, θεσπίζονται ή τροποποιούνται:

(α) τα εκτελεστικά µέτρα για την εξασφάλιση της οµοιόµορφης εφαρµογής του παρόντος

κανονισµού,

(β) οι ηµεροµηνίες που αναφέρονται στο άρθρο 23, στο άρθρο 29, παράγραφος 2, στο άρθρο 30,

παράγραφος 2, στο άρθρο 31, παράγραφος 1, και στο άρθρο 32, παράγραφος 5,

(γ) έγγραφα τεχνικής καθοδήγησης που βοηθούν στην εφαρµογή του παρόντος κανονισµού,

(δ) λεπτοµερείς κανόνες όσον αφορά τα επιστηµονικά δεδοµένα που απαιτούνται για τον

καθορισµό των ΑΟΚ.
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Άρθρο 47

Έκθεση για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού

Το αργότερο 10 έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού, η Επιτροπή υποβάλλει στο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του καθώς και τις

τυχόν κατάλληλες προτάσεις.

Κεφάλαιο X

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 48

Κατάργηση και προσαρµογή της νοµοθεσίας

1. Οι οδηγίες 76/895/ΕΟΚ, 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ καταργούνται από την

ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 50, δεύτερο εδάφιο.

2. Το άρθρο 4, παράγραφος 1, σηµείο στ), της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ αντικαθίσταται από τα

εξής:

«κατά περίπτωση, τα ΑΟΚ για τα γεωργικά προϊόντα που επηρεάζονται από τη χρήση που

σηµειώνεται στην έγκριση, έχουν καθοριστεί ή τροποποιηθεί σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ)

αριθ. ΧΧΧ/2004*.

_________________

* ΕΕ L ......... .»
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Άρθρο 49

Μεταβατικά µέτρα

1. Οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του παρόντος κανονισµού δεν εφαρµόζονται στα προϊόντα

τα οποία έχουν νοµίµως παραχθεί ή εισαχθεί στην Κοινότητα πριν από την ηµεροµηνία που

αναφέρεται στο άρθρο 50, δεύτερο εδάφιο.

Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, είναι δυνατόν να

λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα για τα προϊόντα αυτά µε τη διαδικασία του άρθρου 45,

παράγραφος 2.

2. Όταν είναι αναγκαίο για την κανονική εµπορία, µεταποίηση και κατανάλωση προϊόντων,

είναι δυνατόν να θεσπίζονται και άλλα µεταβατικά µέτρα για την εφαρµογή των ΑΟΚ που

προβλέπονται στα άρθρα 15, 16, 21, 22 και 25.

Τα µέτρα αυτά, τα οποία δεν θίγουν την υποχρέωση να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας

των καταναλωτών, θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 45, παράγραφος 2.

Άρθρο 50

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Τα Κεφάλαια ΙΙ, ΙΙΙ και V αρχίζουν να εφαρµόζονται 6 µήνες µετά τη δηµοσίευση του τελευταίου

κανονισµού µε τον οποίον θεσπίζονται τα Παραρτήµατα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος

µέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2004 (22.07)
(OR.en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2003/0052 (COD)

9262/1/04
REV 1 ADD 1

AGRILEG 86
ENV 273
CODEC 690

 ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέµα : Κοινή θέση ενόψει της έκδοσης κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

και του Συµβουλίου σχετικά µε τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρµάκων
στα τρόφιµα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για µε την
τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις 14 Μαρτίου 2003, το Συµβούλιο έλαβε την πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση

κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τα ανώτατα όρια

καταλοίπων φυτοφαρµάκων στα προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατύπωσε γνώµη στις 20 Απριλίου 2004, σε πρώτη ανάγνωση.

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή είχε διατυπώσει τη γνώµη της στις 16 Ιουλίου 2003.

Το Συµβούλιο καθόρισε κοινή θέση στις 19 Ιουλίου 2004, σύµφωνα µε τη διαδικασία του

άρθρου 251 της Συνθήκης.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΙ

Η πρόταση ενοποιεί και απλουστεύει την ευρωπαϊκή νοµοθεσία περί φυτοφαρµάκων,

αντικαθιστώντας τέσσερις ισχύουσες οδηγίες του Συµβουλίου µε ένα και µόνο κανονισµό. Ο

σκοπός των νέων, εναρµονισµένων διατάξεων είναι διττός : να διευκολυνθεί το εµπόριο εντός

της ενιαίας αγοράς καθώς και το εµπόριο µε τρίτες χώρες, προβλέποντας παράλληλα, σε

ορισµένες περιπτώσεις, ανοχές για τις εισαγωγές προϊόντων στην ΕΕ, και να διασφαλισθεί

συνεκτικό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών σε όλη την Κοινότητα. Η πρόταση καθορίζει

επίσης το ρόλο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων (ΕΑΑΤ) στον τοµέα

αυτό. ∆υνάµει των νέων διατάξεων, όπως τροποποιήθηκαν από το Συµβούλιο, µετά την

πάροδο µεταβατικής περιόδου, τα ανώτατα όρια καταλοίπων (MRL) θα καθορίζονται σε

κοινοτικό επίπεδο µε διαδικασία βάσει της οποίας τα κράτη µέλη αξιολογούν την ανάγκη

καθορισµού MRL και υποβάλλουν έκθεση αξιολόγησης στην Επιτροπή. Η EAAT θα είναι

υπεύθυνη για την αξιολόγηση του κινδύνου, η οποία θα βασίζεται στην έκθεση αξιολόγησης

και τα στοιχεία που θα παρέχουν οι αιτούντες, ενώ η Επιτροπή θα ευθύνεται για τη διαχείριση

του κινδύνου, καθορίζοντας MRL.
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III. ANAΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Η κοινή θέση του Συµβουλίου συµφωνεί ευρέως µε τις θέσεις της Επιτροπής και του

Κοινοβουλίου, δεδοµένου ότι :

− επιβεβαιώνει τους στόχους και τις περισσότερες ρυθµίσεις, που πρότεινε η

Επιτροπή και υποστήριξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

− περιλαµβάνει πολλές από τις τροπολογίες που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο,

Ειδικότερα, το Συµβούλιο συµφώνησε µε πολλές τροπολογίες του Κοινοβουλίου που

αποσκοπούν στο να εξασφαλισθεί η οµαλή λειτουργία των νέων διαδικασιών και να

υπάρξει µεγαλύτερη συνοχή µεταξύ του νέου κανονισµού και της λοιπής κοινοτικής

νοµοθεσίας. Επιπλέον, το Συµβούλιο θεώρησε ότι είναι σκόπιµο να εισαχθούν και

άλλες τροποποιήσεις, να δοθεί για παράδειγµα η δυνατότητα στα κράτη µέλη να

αντιµετωπίζουν τις υπερβάσεις MRL που εµφανίζονται σε ορισµένες εξαιρετικές

περιπτώσεις. Το Συµβούλιο αναδιάταξε και αναδιατύπωσε επίσης ορισµένα µέρη του

κειµένου του κανονισµού προκειµένου να διευκρινισθεί ο ρόλος των κρατών µελών,

της ΕΑΑΤ και της Επιτροπής και να διαχωρισθούν οι µεταβατικές διατάξεις από τις

συνήθεις διαδικασίες βάσει του νέου καθεστώτος. Εισήχθησαν επίσης και ορισµένες

τροποποιήσεις τεχνικού και συντακτικού χαρακτήρα.

Β. Επιµέρους σχόλια

(α) ∆ιαδικασία εφαρµογής : ρόλος της ΕΑΑΤ και των κρατών µελών

Η πρόταση της Επιτροπής προέβλεπε ότι η ΕΑΑΤ θα είχε αποκλειστικό ρόλο σε

ό,τι αφορά την επιστηµονική αξιολόγηση και τον καθορισµό των MRL. Ωστόσο,
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το Συµβούλιο συµφώνησε µε το Κοινοβούλιο ότι τα κράτη µέλη θα προβαίνουν σε

προκαταρκτική ανάλυση των αιτήσεων για MRL σύµφωνα µε τις ισχύουσες δυνάµει της

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ διαδικασίες. Επίσης, το Συµβούλιο συµφώνησε ότι θα πρέπει να

αποστέλλεται αµέσως στην Επιτροπή και την ΕΑΑΤ αντίγραφο των αιτήσεων για καθορισµό

MRL που λαµβάνουν τα κράτη µέλη (άρθρο 8).

(β) ∆ιαδικασία για τις τρέχουσες εργασίες της ΕΑΑΤ

∆εδοµένου του προβλεπόµενου σηµαντικού φόρτου εργασίας της ΕΑΑΤ, το Συµβούλιο

εισήγαγε νέο άρθρο, βάσει του οποίου αποφεύγεται να ζητείται χωρίς λόγο η γνώµη των

επιστηµονικών οργάνων για θέµατα ρουτίνας, σε περιπτώσεις δηλαδή που η ΕΑΑΤ

διατυπώνει γνώµες βασισµένες αποκλειστικά σε έγκυρες επιστηµονικές αρχές (άρθρο 44). Η

εν λόγω διάταξη είναι ανάλογη µε το άρθρο 31 του κανονισµού 178/2002/ΕΚ.

(γ) ∆ιοικητική αναθεώρηση

Προστέθηκε νέο άρθρο µε σκοπό να υπάρχει η δυνατότητα άσκησης προσφυγής κατά των

αποφάσεων της ΕΑΑΤ, αλλά και για περιπτώσεις που η ΕΑΑΤ δεν ενήργησε (άρθρο 13).

(δ) Χρονοδιάγραµµα και µετάβαση στις νέες διαδικασίες

Για να εξασφαλισθεί η οµαλή µετάβαση στις νέες διατάξεις, το Συµβούλιο ακολούθησε τη

γνώµη του Κοινοβουλίου, έθεσε δηλαδή συγκεκριµένες προθεσµίες για την περάτωση των

κυριότερων τεχνικών παραρτηµάτων, τα οποία θα περιλαµβάνουν κατάλογο εναρµονισµένων

MRL (Παράρτηµα ΙΙ), κατάλογο εναρµονισµένων προσωρινών MRL (Παράρτηµα ΙΙΙ) και

κατάλογο των δραστικών ουσιών για τις οποίες δεν χρειάζονται ΜRL (Παράρτηµα IV). Με

την ίδια λογική, το Συµβούλιο εισήγαγε προθεσµία για την κατάρτιση του παραρτήµατος µε

τα προϊόντα στα οποία θα εφαρµόζονται τα εναρµονισµένα MRL (Παράρτηµα Ι). Όπως και

το Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο έκρινε ότι ο κανονισµός δεν θα πρέπει να εφαρµόζεται

πλήρως πριν καταρτισθούν τα βασικότερα παραρτήµατα (άρθρα 4, 5, 21, 22 και 50).
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(ε) ∆υνατότητα επέκτασης της ισχύος των προσωρινών MRL

Προκειµένου η µετάβαση στο πλήρως εναρµονισµένο καθεστώς να είναι πιο οµαλή (επί

παραδείγµατι όταν τα κράτη µέλη δηλώνουν ότι απαιτείται πρόσθετος χρόνος για να

ολοκληρωθούν οι επιστηµονικές µελέτες για ουσίες που έχουν εγκριθεί σε εθνικό επίπεδο), το

Συµβούλιο αποφάσισε ότι θα πρέπει να είναι δυνατόν να διατηρούνται τα ΜRL στο

Παράρτηµα ΙΙΙ πάνω από ένα χρόνο που διαρκεί κανονικά η ισχύς τους, έως και 3 επιπλέον

έτη σε ορισµένες περιπτώσεις (άρθρο 15).

(στ) Χρήση φυτοφαρµάκων για επεξεργασία µετά τη συγκοµιδή

Ενσωµατώθηκε παρέκκλιση για να αντιµετωπισθεί η πρακτική υποκαπνισµού των προϊόντων

µετά τη συγκοµιδή (π.χ. για να προστατευθούν από τους βλαβερούς οργανισµούς κατά την

αποθήκευση και µεταφορά, πράγµα που µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα προσωρινές

υπερβάσεις ΜRL, όσο το προϊόν παραµένει στην αποθήκη ή κατά τη διαµετακόµιση)

(άρθρο 18 παράγραφος 3).

(ζ) Χρήση φυτοφαρµάκων σε εξαιρετικές περιπτώσεις

Για να αντιµετωπισθούν οι εξαιρετικές περιστάσεις (π.χ. όταν η επείγουσα χρήση

φυτοπροστατευτικού προϊόντος είναι απαραίτητη προκειµένου να ελέγχονται οι βλαβεροί

οργανισµοί, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ),

ενσωµατώθηκαν διατάξεις για έκτακτες περιπτώσεις βάσει των οποίων τα κράτη µέλη

µπορούν να επιτρέπουν να διατίθενται στην αγορά ή να δίδονται για τροφή στα ζώα εντός της

επικράτειάς τους, τρόφιµα ή ζωοτροφές που δεν είναι σύµφωνα µε τα ΜRL που ορίζονται

στον κανονισµό. Οι περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να κοινοποιούνται στα άλλα κράτη µέλη,

την Επιτροπή και την ΕΑΑΤ, ούτως ώστε να καθοριστούν προσωρινά MRL και να ληφθούν

τυχόν άλλα µέτρα. Οι άδειες αυτού του είδους παρέχονται µόνον όταν τα επεξεργασµένα

τρόφιµα ή ζωοτροφές δεν αποτελούν απαράδεκτο κίνδυνο για τους καταναλωτές (άρθρο 18

παράγραφος 4).
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(η) Ορισµοί

Κατά την αναδιατύπωση του κειµένου µε στόχο τη νοµική σαφήνεια, το Συµβούλιο

προσέθεσε δύο νέους ορισµούς, και συγκεκριµένα, την «κρίσιµη ΟΓΠ» (δηλαδή την Ορθή

Γεωργική Πρακτική που αποτελεί τη βάση για εναρµονισµένα MRL δυνάµει του

κανονισµού) και το «CXL» (δηλαδή MRL που καθορίζονται από την Επιτροπή Codex

Alimentarius), διέγραψε δε τον ορισµό των «σύνθετων τροφίµων». Επίσης, το Συµβούλιο

ακολούθησε τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και διευκρίνισε τον ορισµό των

«καταλοίπων φυτοφαρµάκων» (άρθρο 3).

(θ) Τεχνικές και συντακτικές τροποποιήσεις

Έγιναν επίσης και πολλές άλλες αλλαγές, µεταξύ των οποίων τεχνικές προσαρµογές και

διασαφηνίσεις.

(ι) Τροπολογίες που δεν έγιναν δεκτές από το Συµβούλιο

Χρειάζονται περαιτέρω συζητήσεις, ιδίως για θέµατα που αφορούν την αξιολόγηση του

κινδύνου και για διατάξεις σχετικά µε τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, για τα οποία

το Συµβούλιο δεν µπόρεσε να συµφωνήσει µε ορισµένες τροπολογίες του Κοινοβουλίου στο

παρόν στάδιο. Τα θέµατα αυτά αφορούν, ιδίως, µεθοδολογίες για την αξιολόγηση της

έκθεσης στο πλαίσιο του καθορισµού των MRL, την εξέταση του πλέον κατάλληλου τρόπου

παροχής πληροφοριών στο κοινό, και την εκπόνηση διατάξεων σχετικά µε την ορθή γεωργική

πρακτική και τη διαχείριση των βλαβερών οργανισµών.

____________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2004 (08.07)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2003/0052 (COD)

9994/04

AGRILEG 100
ENV 310
CODEC 787

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A»
της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου
προς : την ΕΜΑ/το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
αριθ. προηγ. εγγρ. : 8683/04 + ΑDD 1
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 7635/03
Θέµα : Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

σχετικά µε τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρµάκων στα προϊόντα
φυτικής και ζωικής προέλευσης
- Κοινή θέση

1. Στις 14 Μαρτίου 2003, το Συµβούλιο έλαβε από την Επιτροπή πρόταση σχετικά µε τον

προαναφερόµενο κανονισµό. 1

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε τη γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση στις

20 Απριλίου 2004. 2

3. Κατά τη σύνοδό του στις 26 Απριλίου 2004, το Συµβούλιο («Γεωργία και Αλιεία») κατέληξε

σε πολιτική συµφωνία επί ενός σχεδίου κειµένου που καταρτίστηκε ενόψει του καθορισµού

κοινής θέσης. 3

                                                
1 Έγγρ. 7635/03.
2 Στις 16 Ιουλίου 2003, η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εξέδωσε τη γνώµη της σχετικά

µε την εν λόγω πρόταση.
3 έγγρ. 8270/04 ADD 1 REV 1.
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4. Η Οµάδα των Γλωσσοµαθών Νοµικών επεξεργάστηκε εν τω µεταξύ το κείµενο της κοινής

θέσης από γλωσσική και νοµική άποψη.

5. Εποµένως, η Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων καλείται να εισηγηθεί στο Συµβούλιο

− να καθορίσει, στο µέρος «Α» της ηµερήσιας διάταξης προσεχούς συνόδου του, την

κοινή θέση όπως παρατίθεται στο έγγρ. 9262/04 και το σκεπτικό του Συµβουλίου όπως

παρατίθεται στο έγγρ. 9262/04 ADD 1, ενόψει της διαβίβασής τους στο Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο,

− να καταχωρήσει στα πρακτικά του Συµβουλίου τις δηλώσεις που περιλαµβάνονται στην

Προσθήκη 1 του παρόντος σηµειώµατος.

________________
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A»
της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου
προς : την ΕΜΑ/το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
αριθ. προηγ. εγγρ. : 8683/04 + ADD 1
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 7635/03
Θέµα : Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

σχετικά µε τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρµάκων στα προϊόντα
φυτικής και ζωικής προέλευσης
- Κοινή θέση

Στα πρακτικά του Συµβουλίου θα καταχωρηθούν οι ακόλουθες δηλώσεις:

Όσον αφορά το άρθρο 4 : ∆ήλωση της Επιτροπής

«Η Επιτροπή θα καταβάλει προσπάθεια προκειµένου η εγγραφή νέων προϊόντων στο Παράρτηµα Ι

να προγραµµατιστεί κατά τρόπο που να ελαχιστοποιούνται οι διαταραχές στο εµπόριο ή στην

κτηνοτροφία.»

Όσον αφορά το άρθρο 14 : ∆ήλωση της Επιτροπής

«Η Επιτροπή θα διατηρήσει τη σηµερινή της πρακτική, σύµφωνα µε την οποία σε µια πρόταση

περιλαµβάνονται περισσότερες της µιας δραστικές ουσίες µόνον όταν αυτό είναι απίθανο να

καθυστερήσει την έγκριση της πρότασης».
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Όσον αφορά το άρθρο 18 : ∆ήλωση του Συµβουλίου

«Το Συµβούλιο υπενθυµίζει την υποχρέωση των κρατών µελών να ελέγχουν τη χρησιµοποίηση

φυτοπροστατευτικών προϊόντων δυνάµει του άρθρου 8 παρ. 4 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ και να

µεριµνούν για αποτελεσµατικούς επίσηµους ελέγχους δυνάµει του Κεφαλαίου V του παρόντος

κανονισµού. Οι έλεγχοι αυτοί θα πρέπει ιδίως να εφαρµόζονται στα προϊόντα που διατίθενται στην

αγορά δυνάµει του άρθρου 18 παρ. 4, µε σκοπό να διασφαλίζεται ότι τα εν λόγω προϊόντα

διατίθενται στην αγορά µόνον εφόσον συµµορφούνται µε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής.»

Όσον αφορά το άρθρο 36 : ∆ήλωση της Επιτροπής

«Η Επιτροπή θα διατηρήσει την τρέχουσα πρακτική της διαβούλευσης µε τα κράτη µέλη στο

πλαίσιο της Μόνιµης Επιτροπής προκειµένου για τα  µέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 36

παρ. 1.»

Όσον αφορά τη µεθοδολογία της αξιολόγησης: ∆ήλωση του Συµβουλίου

«Το Συµβούλιο θεωρεί ότι οι ρυθµίσεις αξιολόγησης που παρέχει ο κανονισµός αντανακλούν την

ανάγκη να διασφαλισθεί οµαλή µετάβαση στη νέα πλήρως εναρµονισµένη διαδικασία για τον

καθορισµό των ανώτατων ορίων καταλοίπων (MRL) µε σεβασµό προς τις τρέχουσες ρυθµίσεις

όσον αφορά τις εθνικές άδειες για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Το Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση µαζί µε τυχόν κατάλληλη πρόταση σχετικά

µε τις βελτιώσεις που θα αποβούν αναγκαίες µε βάση την πείρα από την εφαρµογή του παρόντος

κανονισµού.»

________________________



 

EL    EL 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βρυξέλλες, 8.9.2004 
COM(2004) 587 τελικό 

2003/0052 (COD) 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
 

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK 
 

σχετικά µε την 

την κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο ενόψει της έκδοσης κανονισµού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τα ανώτατα όρια καταλοίπων 
φυτοφαρµάκων µέσα ή πάνω στα τρόφιµα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής 
προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου  
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2003/0052 (COD) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
 

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK 
 

σχετικά µε την 

την κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο ενόψει της έκδοσης κανονισµού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τα ανώτατα όρια καταλοίπων 
φυτοφαρµάκων µέσα ή πάνω στα τρόφιµα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής 
προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου ( 

1- ΙΣΤΟΡΙΚΟ  

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και στο Συµβούλιο 
(έγγραφο COM(2003)117 τελικό – 2003/0052 COD): 

14 Μαρτίου 2003 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής   
και Κοινωνικής Επιτροπής: 

16 Ιουλίου 2003 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  
(πρώτη ανάγνωση) 

20 Απριλίου 2004 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης 26 Απριλίου 2004* 

Ηµεροµηνία έκδοσης της κοινής θέσης 19 Ιουλίου 2004. 

* Λόγω του περιορισµένου χρόνου, καθώς η πολιτική συµφωνία στο Συµβούλιο 
επετεύχθη έξι ηµέρες µετά την πρώτη ανάγνωση, η Επιτροπή δεν µπόρεσε να 
εγκρίνει τροποποιηµένη πρόταση µε βάση την τελική έκδοση της γνώµης του ΕΚ. Η 
Επιτροπή έκανε δεκτό το κείµενο µε το οποίο επετεύχθη η πολιτική συµφωνία και 
εκφράζει τις απόψεις της για τις τροπολογίες του ΕΚ στην παρούσα ανακοίνωση. 

2- Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1. Ο στόχος του προτεινόµενου σχεδίου κανονισµού είναι να αντικαταστήσει, να 
κωδικοποιήσει και να απλοποιήσει τις τέσσερις υπάρχουσες οδηγίες του Συµβουλίου 
σχετικά µε τα ανώτατα όρια καταλοίπων (ΑΟΚ) για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
(οδηγίες 76/895/ΕΟΚ, 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ), να εναρµονίσει 
όλα τα ΑΟΚ σε επίπεδο ΕΕ και να καθορίσει τους ρόλους των κρατών µελών, της 
Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων (ΕΑΑΤ) και 
των άλλων φορέων στη διαδικασία καθορισµού των ΑΟΚ.  

2. Ο κανονισµός προβλέπει ότι τα ΑΟΚ εφαρµόζονται και ισχύουν άµεσα στα κράτη 
µέλη, και βασίζονται σε εκτιµήσεις επικινδυνότητας για τους καταναλωτές οι οποίες 
δηµοσιοποιούνται και για τις οποίες η ΕΑΑΤ έχει τη συνολική ευθύνη. Στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση των φυτοπροστατευτικών 
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προϊόντων στην Κοινότητα ή οι χρήσεις εκτός της Κοινότητας δεν είναι αποδεκτές 
όσον αφορά την πρόσληψη καταλοίπων από τους καταναλωτές ή όπου τα δεδοµένα 
δεν είναι αρκετά για να πραγµατοποιηθεί εκτίµηση επικινδυνότητας εφαρµόζεται η 
συµβατική τιµή του 0,01 mg/kg. 

3. Ο κανονισµός ορίζει τις υποχρεώσεις των κρατών µελών όσον αφορά τον έλεγχο και 
την επιβολή των ΑΟΚ και τη διαβίβαση στην ΕΑΑΤ στοιχείων σχετικά µε τον 
έλεγχο και την επιβολή, καθώς και τη δηµοσιοποίηση των στοιχείων αυτών σε 
ετήσια έκθεση της ΕΑΑΤ. 

3- ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ 

3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Η κοινή θέση που εκδόθηκε οµόφωνα από το Συµβούλιο αποτελεί µια ισορροπηµένη 
περαιτέρω επεξεργασία της πρότασης της Επιτροπής, όπου περιελήφθησαν διάφορες 
διατάξεις που είχαν ζητηθεί από το Συµβούλιο και στην οποία ελήφθησαν υπόψη 
πολλές από τις τροπολογίες της πρώτης ανάγνωσης του Κοινοβουλίου. Οι ρόλοι και 
τα καθήκοντα των κρατών µελών και της ΕΑΑΤ στις διαδικασίες αξιολόγησης πριν 
από τον καθορισµό των ΑΟΚ από την Επιτροπή, τροποποιήθηκαν στην 
αναθεωρηµένη πρόταση. Η Επιτροπή µπορεί να αποδεχτεί τις αλλαγές επειδή 
εξακολουθεί να υπάρχει η πιθανότητα, σε µεταγενέστερο στάδιο – ύστερα από 
έκθεση της Επιτροπής και µε τις κατάλληλες περαιτέρω προτάσεις – ο καταµερισµός 
αυτών των ρόλων και των καθηκόντων να γίνει µε βάση την αρχική πρόταση της 
Επιτροπής. Κατά τη στιγµή επίτευξης της πολιτικής συµφωνίας σχετικά µε το 
κείµενο, η Επιτροπή και το Συµβούλιο έκαναν δηλώσεις (βλ. παράρτηµα) για να 
εξασφαλιστεί ο σεβασµός του ρόλου της ΕΑΑΤ και η αναθεώρηση του συντονισµού 
των εργασιών σε µεταγενέστερο στάδιο. 

Άλλες διατάξεις που περιελήφθησαν κατόπιν αιτήµατος του Συµβουλίου ήταν: η 
δυνατότητα το προκαθορισµένο ΑΟΚ να αντικατασταθεί από το χαµηλότερο όριο 
προσδιορισµού (ΟΠ) για τις ουσίες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία, οι 
παρεκκλίσεις σχετικά µε επείγοντα ΑΟΚ και τις επεξεργασίες υποκαπνισµού, η 
εισαγωγή της ρήτρας για τη διοικητική αναθεώρηση και η µεταβολή της 
ηµεροµηνίας υποβολής της τελικής έκθεσης. Η Επιτροπή αµφισβητεί την 
καταλληλότητα της ρήτρας για τη διοικητική αναθεώρηση και τονίζει ότι δεν θα 
παρέµβει στην ανεξαρτησία της ΕΑΑΤ όσον αφορά την παροχή επιστηµονικών 
συµβουλών και τεχνικής βοήθειας. Οι υπόλοιπες αλλαγές είναι αποδεκτές από την 
Επιτροπή. Πολλά άλλα αιτήµατα του Συµβουλίου είναι ταυτόσηµα µε τις 
τροπολογίες που πρότεινε το ΕΚ και αναλύονται στις επόµενες παραγράφους. 

3.2. ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Στο άρθρο 14 παράγραφος 1 η φράση «υποβάλλει προς έκδοση» πρέπει να 
αντικατασταθεί από τη φράση «εκδίδεται» ώστε να αντανακλά τη σωστή διατύπωση 
της διαδικασίας της επιτροπολογίας. 
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3.3. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ 
ΑΝΑΓΝΩΣΗ 

Τροπολογίες που ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση: 

Το Συµβούλιο συµπεριέλαβε στην κοινή θέση πολλές τροπολογίες που εγκρίθηκαν 
στην πρώτη ανάγνωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που έγιναν επίσης δεκτές 
από την Επιτροπή. Οι τροπολογίες αυτές αφορούν τα τέλη που καταβάλλουν οι 
αιτούντες για τη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων ελέγχου, επιβολής και 
αξιολόγησης, το χρονοδιάγραµµα για τον καθορισµό των τελικών ΑΟΚ µετά την 
αξιολόγηση µιας ουσίας σύµφωνα µε την οδηγία 91/414/ΕΟΚ, προσθήκες 
προϊόντων στον κατάλογο, όπως τα φυτικά αφεψήµατα, και την παροχή πρόσθετης 
προστασίας σε ευαίσθητες οµάδες, όπως είναι τα παιδιά. 

Τροπολογίες που δεν ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση, οι οποίες είχαν γίνει ωστόσο 
αποδεκτές από την Επιτροπή όπως ήταν ή µε ελαφρώς αναδιατυπωµένη µορφή ή όχι 
στο ίδιο ακριβώς σηµείο που ήθελε το ΕΚ.  

Οι τροπολογίες αυτές αφορούν τις πληροφορίες σχετικά µε τα ονόµατα των 
παραβατών και την απαίτηση η ΕΑΑΤ να ενηµερώνει το ευρύ κοινό σχετικά µε τους 
κινδύνους που συνδέονται µε τα φυτοφάρµακα. Η Επιτροπή έχει επίσης θετική 
γνώµη σχετικά µε το να λαµβάνεται υπόψη η σωρευτική έκθεση και προτίθεται να 
ζητήσει από την ΕΑΑΤ να αναπτύξει µεθοδολογία η οποία θα επιτρέπει αυτού του 
είδους τις εκτιµήσεις. Ορισµένα σηµεία έχουν ήδη αντιµετωπιστεί ή πρέπει να 
αντιµετωπιστούν σε άλλη ειδική νοµοθεσία σχετικά µε την έγκριση της χρήσης 
φυτοφαρµάκων (οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου) π.χ. ολοκληρωµένη 
καταπολέµηση των επιβλαβών οργανισµών, ανοσοτοξικότητα, παράγοντες που 
διαταράσσουν τις ενδοκρινικές λειτουργίες κ.λπ. 

Τροπολογίες που δεν γίνονται δεκτές  

Ορισµένες τροπολογίες για την επιβολή περιορισµών στις ανοχές κατά την εισαγωγή 
δεν γίνονται δεκτές από την Επιτροπή καθώς θα αποτελούσαν ανοικτή πρόκληση 
προς τον ΠΟΕ επειδή δηµιουργούν διάκριση έναντι των εκτός της ΕΕ γεωργών για 
λόγους που δεν επιτρέπονται από τη συµφωνία ΥΦΠ/ΠΟΕ. Οι όροι για τις ανοχές 
κατά την εισαγωγή δεν πρέπει να είναι αυστηρότεροι από τους όρους που 
επιβάλλονται στους γεωργούς της ΕΕ και πρέπει να ακολουθούν τους ειδικούς 
κανόνες του ΠΟΕ. 

4- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Για τους προαναφερθέντες λόγους, η Επιτροπή υποστηρίζει την κοινή θέση που 
εξέδωσε το Συµβούλιο. 
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5- ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

Έγιναν οι ακόλουθες δηλώσεις από το Συµβούλιο και την Επιτροπή: 

– ∆ήλωση της Επιτροπής σχετικά µε την επέκταση του καταλόγου των 
προϊόντων για τα οποία καθορίζονται ΑΟΚ. 

– ∆ήλωση της Επιτροπής σχετικά µε την πρόθεση να µην περιπλακεί ο 
καθορισµός ΑΟΚ µε το συνδυασµό αντικρουόµενων προτάσεων σε ένα 
πακέτο. 

– ∆ήλωση της Επιτροπής σχετικά µε την πρόθεσή της να συµβουλευτεί τα κράτη 
µέλη όσον αφορά τους χρηµατοοικονοµικούς πόρους. 

– ∆ήλωση του Συµβουλίου σχετικά µε τα επείγοντα µέτρα για τα ΑΟΚ που 
λαµβάνονται από τα κράτη µέλη. 

– ∆ηλώσεις της Επιτροπής και του Συµβουλίου σχετικά µε το ρόλο της ΕΑΑΤ 
και των κρατών µελών στις αξιολογήσεις των ΑΟΚ. 

Οι δηλώσεις αυτές επισυνάπτονται στην παρούσα ανακοίνωση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Όσον αφορά το άρθρο 4: ∆ήλωση της Επιτροπής 

«Η Επιτροπή θα καταβάλει προσπάθεια προκειµένου η εγγραφή νέων προϊόντων στο 
Παράρτηµα I να προγραµµατιστεί κατά τρόπο που να ελαχιστοποιούνται οι 
διαταραχές στο εµπόριο ή στην κτηνοτροφία.» 

Όσον αφορά το άρθρο 14: ∆ήλωση της Επιτροπής 

«Η Επιτροπή θα διατηρήσει τη σηµερινή της πρακτική, σύµφωνα µε την οποία σε 
µια πρόταση περιλαµβάνονται περισσότερες της µιας δραστικές ουσίες µόνον όταν 
αυτό είναι απίθανο να καθυστερήσει την έγκριση της πρότασης.» 

Όσον αφορά το άρθρο 18: ∆ήλωση του Συµβουλίου 

«Το Συµβούλιο υπενθυµίζει την υποχρέωση των κρατών µελών να ελέγχουν τη 
χρησιµοποίηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων δυνάµει του άρθρου 8 παρ. 4 της 
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ και να µεριµνούν για αποτελεσµατικούς επίσηµους ελέγχους 
δυνάµει του Κεφαλαίου V του παρόντος κανονισµού. Οι έλεγχοι αυτοί θα πρέπει 
ιδίως να εφαρµόζονται στα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά δυνάµει του 
άρθρου άρθρο 18 παρ. 4, µε σκοπό να διασφαλίζεται ότι τα εν λόγω προϊόντα 
διατίθενται στην αγορά µόνον εφόσον συµµορφούνται µε τις διατάξεις της 
παραγράφου αυτής.» 

Όσον αφορά το άρθρο 37: ∆ήλωση της Επιτροπής 

«Η Επιτροπή θα διατηρήσει την τρέχουσα πρακτική της διαβούλευσης µε τα κράτη 
µέλη στο πλαίσιο της Μόνιµης Επιτροπής προκειµένου για τα µέτρα που 
αναφέρονται στο άρθρο 36 παρ. 1.» 

Όσον αφορά τη µεθοδολογία της αξιολόγησης και το ρόλο της ΕΑΑΤ: ∆ήλωση του 
Συµβουλίου και της Επιτροπής 

«Το Συµβούλιο θεωρεί ότι οι ρυθµίσεις αξιολόγησης που παρέχει ο κανονισµός 
αντανακλούν την ανάγκη να διασφαλιστεί οµαλή µετάβαση στη νέα πλήρως 
εναρµονισµένη διαδικασία για τον καθορισµό των ανώτατων ορίων καταλοίπων 
(MRL) µε σεβασµό προς τις τρέχουσες ρυθµίσεις όσον αφορά τις εθνικές άδειες για 
τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

Το Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση µαζί µε τυχόν κατάλληλη 
πρόταση σχετικά µε τις βελτιώσεις που θα αποβούν αναγκαίες µε βάση την πείρα 
από την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού.» 

«Η Επιτροπή σηµειώνει ότι το Συµβούλιο κατέληξε σε οµόφωνη συµφωνία σχετικά 
µε το θέµα αυτό. Ωστόσο, η Επιτροπή επιθυµεί κατά τη µελλοντική εξέταση της 
πρότασης αυτής να δοθεί περισσότερο βάρος στη βελτίωση του συντονισµού µεταξύ 
της ΕΑΑΤ και των εθνικών αρχών των κρατών µελών, ώστε να γίνει 
αποτελεσµατικότερη η επεξεργασία των αιτήσεων έγκρισης.». 


