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Τροπολογίες του Κοινοβουλίου 

Τροπολογία: Anne Ferreira 

Τροπολογία 19 
Αιτιολογική σκέψη 2 

2.  Οι διαφορές µεταξύ των εθνικών 
ανωτάτων ορίων για τα υπολείµµατα 
φυτοφαρµάκων µπορούν να δηµιουργήσουν 
εµπόδια στις συναλλαγές µεταξύ των 
κρατών µελών και στις συναλλαγές µεταξύ 
τρίτων χωρών και της Κοινότητας. Συνεπώς, 
για λόγους ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εµπορευµάτων, ίσων όρων ανταγωνισµού 
µεταξύ των κρατών µελών, καθώς και 
προστασίας των καταναλωτών, είναι 
σκόπιµο να καθοριστούν σε κοινοτικό 
επίπεδο ανώτατα όρια υπολειµµάτων (MRL) 
για τα προϊόντα φυτικής και ζωικής 
προέλευσης. 

2.  Οι διαφορές µεταξύ των εθνικών 
ανωτάτων ορίων για τα υπολείµµατα 
φυτοφαρµάκων µπορούν να δηµιουργήσουν 
εµπόδια στις συναλλαγές µεταξύ των 
κρατών µελών και στις συναλλαγές µεταξύ 
τρίτων χωρών και της Κοινότητας καθώς 
και διαφορές στην προστασία της 
δηµόσιας υγείας. Συνεπώς, για λόγους 
ελεύθερης κυκλοφορίας των εµπορευµάτων, 
ίσων όρων ανταγωνισµού µεταξύ των 
κρατών µελών, καθώς και ισότιµης  
προστασίας των καταναλωτών µεταξύ όλων 
των καταναλωτών, είναι σκόπιµο να 
καθοριστούν σε κοινοτικό επίπεδο ανώτατα 
όρια υπολειµµάτων (MRL) για τα προϊόντα 
φυτικής και ζωικής προέλευσης,  
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λαµβάνοντας ωστόσο υπόψη τις 
διαφορετικές κλιµατικές συνθήκες και µε 
βάση τις βέλτιστες διαθέσιµες γεωργικές 
πρακτικές (τουλάχιστον την ολοκληρωµένη 
προστασία των καλλιεργειών). 

Or. fr 

 

Αιτιολόγηση 

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 1 που εγκρίθηκε κατά την πρώτη ανάγνωση. 

 

 

Τροπολογία: Bart Staes και Caroline Lucas 

Τροπολογία 20 
Αιτιολογική σκέψη 2 

2.  Οι διαφορές µεταξύ των εθνικών 
ανωτάτων ορίων για τα υπολείµµατα 
φυτοφαρµάκων µπορούν να δηµιουργήσουν 
εµπόδια στις συναλλαγές µεταξύ των 
κρατών µελών και στις συναλλαγές µεταξύ 
τρίτων χωρών και της Κοινότητας. Συνεπώς, 
για λόγους ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εµπορευµάτων, ίσων όρων ανταγωνισµού 
µεταξύ των κρατών µελών, καθώς και 
προστασίας των καταναλωτών, είναι 
σκόπιµο να καθοριστούν σε κοινοτικό 
επίπεδο ανώτατα όρια υπολειµµάτων (MRL) 
για τα προϊόντα φυτικής και ζωικής 
προέλευσης. 

2.  Οι διαφορές µεταξύ των εθνικών 
ανωτάτων ορίων για τα υπολείµµατα 
φυτοφαρµάκων µπορούν να δηµιουργήσουν 
εµπόδια στις συναλλαγές µεταξύ των 
κρατών µελών και στις συναλλαγές µεταξύ 
τρίτων χωρών και της Κοινότητας καθώς 
και διαφορές στην προστασία της 
δηµόσιας υγείας. Συνεπώς, για λόγους 
ελεύθερης κυκλοφορίας των εµπορευµάτων, 
ίσων όρων ανταγωνισµού µεταξύ των 
κρατών µελών, καθώς και ισότιµης  
προστασίας των καταναλωτών µεταξύ όλων 
των καταναλωτών, είναι σκόπιµο να 
καθοριστούν σε κοινοτικό επίπεδο ανώτατα 
όρια υπολειµµάτων (MRL) για τα προϊόντα 
φυτικής και ζωικής προέλευσης,  
λαµβάνοντας ωστόσο υπόψη τις 
διαφορετικές κλιµατικές συνθήκες και µε 
βάση τις βέλτιστες διαθέσιµες γεωργικές 
πρακτικές (ολοκληρωµένη διαχείριση των 
φυτοφαρµάκων). 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 1 που εγκρίθηκε κατά την  πρώτη ανάγνωση. 

 

Τροπολογία: Dan Jørgensen 

Τροπολογία 21 
Αιτιολογική σκέψη 2 

(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. 

(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, 
λαµβανοµένης πάντοτε υπόψη της ορθής 
γεωργικής πρακτικής. 

Or. da 

 

Τροπολογία: Dorette Corbey 

Τροπολογία 22 
Αιτιολογική σκέψη 2 

(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 

(2) Ο παρών Κανονισµός αφορά άµεσα τον 
τρόπο θεώρησης της υγείας από το κοινό 
και είναι σηµαντικός για τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς. Οι διαφορές µεταξύ 
των εθνικών ανωτάτων ορίων για τα 
κατάλοιπα φυτοφαρµάκων µπορούν να 
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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. 

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, λαµβάνοντας ωστόσο υπόψη 
τις διαφορετικές κλιµατικές συνθήκες και 
µε βάση τις βέλτιστες διαθέσιµες 
γεωργικές πρακτικές (ολοκληρωµένη 
διαχείριση των φυτοφαρµάκων). 

Or. en 

 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία βασίζεται στην πρόταση του εισηγητή στην τροπολογία 1, µε την προσθήκη της 
τροπολογίας 1 του ΕΚ κατά την πρώτη ανάγνωση. 

 

Τροπολογία: Anne Ferreira 

Τροπολογία 23 
Αιτιολογική σκέψη 4 

4.  Η παραγωγή και κατανάλωση φυτικών 
και ζωικών προϊόντων καταλαµβάνουν πολύ 
σηµαντική θέση 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 προϊόντων που συγκοµίζονται, 
να αυξηθεί η παραγωγικότητα στη γεωργία 
και να προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον 

4.  Η παραγωγή και κατανάλωση φυτικών 
και ζωικών προϊόντων καταλαµβάνουν πολύ 
σηµαντική θέση 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 για να αποφευχθεί 
µείωση της απόδοσης ή βλάβη αυτών, και 
για να διασφαλιστεί υψηλή παραγωγικότητα 
στη γεωργία. Προς το σκοπό αυτό, είναι 
δυνατό να χρησιµοποιηθούν διαφορετικές 
µέθοδοι: µη χηµικές µέθοδοι, πρακτικές 
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µέσω του περιορισµού της έκτασης που 
χρειάζεται για τη γεωργική παραγωγή. 

όπως η χρησιµοποίηση ανθεκτικών 
ποικιλιών, η εναλλαγή καλλιεργειών, το 
µηχανικό βοτάνισµα, ο βιολογικός έλεγχος 
και χηµικές µέθοδοι όπως η χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή 
φυτοφαρµάκων. 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 2 που εγκρίθηκε κατά την πρώτη ανάγνωση. 
 
 

Τροπολογία: Dan Jørgensen 

Τροπολογία 24 
Αιτιολογική σκέψη 4 

(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. 

(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, 
και να αυξηθεί η γεωργική παραγωγικότητα. 

 Προς το σκοπό αυτό, είναι δυνατό να 
χρησιµοποιηθούν διαφορετικές µέθοδοι: 
µη χηµικές µέθοδοι, πρακτικές όπως η 
χρησιµοποίηση ανθεκτικών ποικιλιών, η 
εναλλαγή καλλιεργειών, το µηχανικό 
βοτάνισµα, ο βιολογικός έλεγχος και 
χηµικές µέθοδοι όπως η χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή 
φυτοφαρµάκων. 

Or. da 
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Αιτιολόγηση 

Από την αιτιολογική σκέψη 4 της κοινής θέσης απορρέει ότι υπάρχει πρόθεση να προστατευθεί 
το φυσικό περιβάλλον µε τον περιορισµό των εκτάσεων που είναι απαραίτητες για την γεωργική 
παραγωγή. Κατ' αυτόν τον τρόπο δεν λαµβάνεται ιδιαίτερα υπόψη το περιβάλλον, εφόσον 
περιορίζεται η έκταση που χρησιµοποιείται για γεωργία µε την υπερβολικά εντατική καλλιέργεια 
µικρότερων εκτάσεων. 

 

Τροπολογία: Bart Staes και Caroline Lucas 

Τροπολογία 25 
Αιτιολογική σκέψη 4 

4.  Η παραγωγή και κατανάλωση φυτικών 
και ζωικών προϊόντων καταλαµβάνουν πολύ 
σηµαντική θέση 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 προϊόντων που 
συγκοµίζονται, να αυξηθεί η 
παραγωγικότητα στη γεωργία και να 
προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον µέσω 
του περιορισµού της έκτασης που 
χρειάζεται για τη γεωργική παραγωγή. 

4.  Η παραγωγή και κατανάλωση φυτικών 
και ζωικών προϊόντων καταλαµβάνουν πολύ 
σηµαντική θέση 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 για να αποφευχθεί 
µείωση της απόδοσης ή βλάβη αυτών, και 
για να διασφαλιστεί υψηλή παραγωγικότητα 
στη γεωργία. Προς το σκοπό αυτό, είναι 
δυνατό να χρησιµοποιηθούν διαφορετικές 
µέθοδοι: µη χηµικές µέθοδοι, πρακτικές 
όπως η χρησιµοποίηση ανθεκτικών 
ποικιλιών, η εναλλαγή καλλιεργειών, το 
µηχανικό βοτάνισµα, ο βιολογικός έλεγχος 
και χηµικές µέθοδοι όπως η χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή 
φυτοφαρµάκων. 

Or. en 

 

Αιτιολόγηση 

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 2 που εγκρίθηκε κατά την  πρώτη ανάγνωση. 
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Τροπολογία: Anne Ferreira 

Τροπολογία 26 
Αιτιολογική σκέψη 5 

5.  Μία από τις σηµαντικότερες µεθόδους 
προστασίας των φυτών και των φυτικών 
προϊόντων από την επίδραση των επιβλαβών 
οργανισµών είναι η χρήση δραστικών 
ουσιών σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 
Ωστόσο, πιθανή συνέπεια της χρήσης τους 
µπορεί να είναι η παρουσία υπολειµµάτων 
στα υποβαλλόµενα σε επεξεργασία βασικά 
προϊόντα, στα ζώα που διατρέφονται µε τα 
εν λόγω προϊόντα και στο µέλι που 
παράγεται από µέλισσες εκτεθειµένες σε 
αυτά. Είναι αναγκαίο να εξασφαλισθεί ότι 
τα υπολείµµατα αυτά δεν υπάρχουν σε 
επίπεδα που αποτελούν απαράδεκτο κίνδυνο 
για την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων. 

5.  Μία από τις συνηθέστερες µεθόδους 
προστασίας των φυτών και των φυτικών 
προϊόντων από την επίδραση των επιβλαβών 
οργανισµών είναι η χρήση δραστικών 
ουσιών σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 
Ωστόσο, συνέπεια της χρήσης τους µπορεί 
να είναι η παρουσία υπολειµµάτων στα 
υποβαλλόµενα σε επεξεργασία βασικά 
προϊόντα, στα ζώα που διατρέφονται µε τα 
εν λόγω προϊόντα και στο µέλι που 
παράγεται από µέλισσες εκτεθειµένες σε 
αυτά. Στον βαθµό που θα πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στη δηµόσια υγεία έναντι 
της προστασίας της παραγωγής σύµφωνα 
µε την οδηγία 91/414, είναι αναγκαίο να 
εξασφαλισθεί ότι τα υπολείµµατα αυτά δεν 
υπάρχουν σε επίπεδα που αποτελούν 
απαράδεκτο κίνδυνο για την υγεία του 
ανθρώπου ή των ζώων. Τα ανώτατα όρια 
καταλοίπων (MRL) θα πρέπει να οριστούν 
στο χαµηλότερο δυνατό, στα πλαίσια του 
εφικτού, επίπεδο για κάθε φυτοφάρµακο, 
µε στόχο την προστασία των ευάλωτων 
οµάδων όπως τα παιδιά και τα έµβρυα, και 
προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν οι 
πιθανές συνδυασµένες συνέπειες 
πολλαπλών καταλοίπων. 

Or. fr 

 

Αιτιολόγηση 

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 3 που εγκρίθηκε κατά την πρώτη ανάγνωση. 
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Τροπολογία: Roberto Musacchio 

Τροπολογία 27 
Αιτιολογική σκέψη 5 

5.  Μία από τις σηµαντικότερες µεθόδους 
προστασίας των φυτών και των φυτικών 
προϊόντων από την επίδραση των επιβλαβών 
οργανισµών είναι η χρήση δραστικών 
ουσιών σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 
Ωστόσο, πιθανή συνέπεια της χρήσης τους 
µπορεί να είναι η παρουσία υπολειµµάτων 
στα υποβαλλόµενα σε επεξεργασία βασικά 
προϊόντα, στα ζώα που διατρέφονται µε τα 
εν λόγω προϊόντα και στο µέλι που 
παράγεται από µέλισσες εκτεθειµένες σε 
αυτά. Είναι αναγκαίο να εξασφαλισθεί ότι 
τα υπολείµµατα αυτά δεν υπάρχουν σε 
επίπεδα που αποτελούν απαράδεκτο κίνδυνο 
για την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων. 

5.  Μία από τις συνηθέστερες µεθόδους 
προστασίας των φυτών και των φυτικών 
προϊόντων από την επίδραση των επιβλαβών 
οργανισµών είναι η χρήση δραστικών 
ουσιών σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 
Ωστόσο, συνέπεια της χρήσης τους µπορεί 
να είναι η παρουσία υπολειµµάτων στα 
υποβαλλόµενα σε επεξεργασία βασικά 
προϊόντα, στα ζώα που διατρέφονται µε τα 
εν λόγω προϊόντα και στο µέλι που 
παράγεται από µέλισσες εκτεθειµένες σε 
αυτά.  Είναι αναγκαίο να εξασφαλισθεί ότι 
τα υπολείµµατα αυτά δεν υπάρχουν σε 
επίπεδα που αποτελούν απαράδεκτο κίνδυνο 
για την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων. Τα 
ανώτατα όρια καταλοίπων (MRL) θα 
πρέπει να οριστούν στο χαµηλότερο 
δυνατό, στα πλαίσια του εφικτού, επίπεδο 
για κάθε φυτοφάρµακο µε στόχο την 
προστασία των ευάλωτων οµάδων όπως τα 
παιδιά και τα έµβρυα, και προκειµένου να 
ελαχιστοποιηθούν οι πιθανές συνδυασµένες 
συνέπειες πολλαπλών καταλοίπων. 

Or. en 

 

Αιτιολόγηση 

Γίνεται αναφορά στην τροπολογία της πρώτης ανάγνωσης όπου οι ευάλωτες οµάδες 
προστατεύονται περισσότερο ιδίως από πιθανές συνδυασµένες συνέπειες πολλαπλών 
καταλοίπων. Ο εισηγητής λαµβάνει υπόψη τις σωρευτικές συνέπειες µόνο στην τροπολογία 12 
επί του άρθρου 14. Πρέπει να υπάρχει µνεία και στις αιτιολογικές σκέψεις. 

 

Τροπολογία: Dorette Corbey 

Τροπολογία 28 
Αιτιολογική σκέψη 5 

6.  Μία από τις σηµαντικότερες µεθόδους 6.  Μία από τις συνηθέστερες µεθόδους 
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προστασίας των φυτών και των φυτικών 
προϊόντων από την επίδραση των επιβλαβών 
οργανισµών είναι η χρήση δραστικών 
ουσιών σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 
Ωστόσο, πιθανή συνέπεια της χρήσης τους 
µπορεί να είναι η παρουσία υπολειµµάτων 
στα υποβαλλόµενα σε επεξεργασία βασικά 
προϊόντα, στα ζώα που διατρέφονται µε τα 
εν λόγω προϊόντα και στο µέλι που 
παράγεται από µέλισσες εκτεθειµένες σε 
αυτά. Είναι αναγκαίο να εξασφαλισθεί ότι 
τα υπολείµµατα αυτά δεν υπάρχουν σε 
επίπεδα που αποτελούν απαράδεκτο κίνδυνο 
για την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων. 

προστασίας των φυτών και των φυτικών 
προϊόντων από την επίδραση των επιβλαβών 
οργανισµών είναι η χρήση δραστικών 
ουσιών σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 
Ωστόσο, πιθανή συνέπεια της χρήσης τους 
µπορεί να είναι η παρουσία υπολειµµάτων 
στα υποβαλλόµενα σε επεξεργασία βασικά 
προϊόντα, στα ζώα που διατρέφονται µε τα 
εν λόγω προϊόντα και στο µέλι που 
παράγεται από µέλισσες εκτεθειµένες σε 
αυτά. Στον βαθµό που θα πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στη δηµόσια υγεία έναντι 
της προστασίας της παραγωγής σύµφωνα 
µε την οδηγία 91/414, είναι αναγκαίο να 
εξασφαλισθεί ότι τα υπολείµµατα αυτά δεν 
υπάρχουν σε επίπεδα που αποτελούν 
απαράδεκτο κίνδυνο για την υγεία του 
ανθρώπου ή των ζώων. Τα ανώτατα όρια 
καταλοίπων (MRL) θα πρέπει να οριστούν 
στο χαµηλότερο δυνατό, στα πλαίσια του 
εφικτού, επίπεδο για κάθε φυτοφάρµακο µε 
στόχο την προστασία των ευάλωτων 
οµάδων όπως τα παιδιά και τα έµβρυα, και 
προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν οι 
πιθανές συνδυασµένες συνέπειες 
πολλαπλών καταλοίπων. 

Or. en 

 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία βασίζεται στην πρόταση του εισηγητή στην τροπολογία 2 µε προσθήκη της 
τροπολογίας 3 του ΕΚ κατά την πρώτη ανάγνωση, σχετικά µε τις ευάλωτες οµάδες. 

 

Τροπολογία: Robert William Sturdy 

Τροπολογία 29 
Αιτιολογική σκέψη 5 

(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, 

(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, 
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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. 

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. ∆εδοµένου 
ότι θα πρέπει να δίδεται προτεραιότητα 
στη δηµόσια υγεία έναντι των 
συµφερόντων της προστασίας της 
παραγωγής σύµφωνα µε την οδηγία 
91/441, είναι αναγκαίο να εξασφαλισθεί ότι 
τα κατάλοιπα αυτά δεν υπάρχουν σε επίπεδα 
συνιστώντα απαράδεκτο κίνδυνο για τους 
ανθρώπους, και κατά περίπτωση, τα ζώα. 

Or. en 

 

Αιτιολόγηση 

Μερική επανεισαγωγή της τροπολογίας που εισήχθη στην πρώτη ανάγνωση. Είναι σηµαντικό να 
συνειδητοποιηθεί ότι, κατά τον καθορισµό των ΑΟΚ, πληρούνται πάντοτε, και υπέρ το δέον, οι 
απαιτήσεις περί δηµόσιας υγείας. 

 

Τροπολογία: Bart Staes και Caroline Lucas 

Τροπολογία 30 
Αιτιολογική σκέψη 5 

(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. 

(5) Μία από τις συνηθέστερες 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. ∆εδοµένου 
ότι θα πρέπει να δίδεται προτεραιότητα 
στη δηµόσια υγεία έναντι των 
συµφερόντων της προστασίας της 
παραγωγής σύµφωνα µε την οδηγία 
91/441, είναι αναγκαίο να εξασφαλισθεί ότι 
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τα κατάλοιπα αυτά δεν υπάρχουν σε επίπεδα 
συνιστώντα απαράδεκτο κίνδυνο για τους 
ανθρώπους, και κατά περίπτωση, τα ζώα. Τα 
ανώτατα όρια καταλοίπων (MRL) θα 
πρέπει να οριστούν στο χαµηλότερο 
δυνατό, στα πλαίσια του εφικτού, επίπεδο 
για κάθε φυτοφάρµακο µε στόχο την 
προστασία των ευάλωτων οµάδων όπως τα 
παιδιά και τα έµβρυα, και προκειµένου να 
ελαχιστοποιηθούν οι πιθανές συνδυασµένες 
συνέπειες πολλαπλών καταλοίπων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Μερική επανεισαγωγή της τροπολογίας που εισήχθη στην πρώτη ανάγνωση. Είναι σηµαντικό να 
συνειδητοποιηθεί ότι, κατά τον καθορισµό των ΑΟΚ, πληρούνται πάντοτε, και υπέρ το δέον, οι 
απαιτήσεις περί των πλέον ευάλωτων οµάδων. 
 

Τροπολογία: Dan Jørgensen 

Τροπολογία 31 
Αιτιολογική σκέψη 5 

(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. 

(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. Τα ανώτατα 
όρια καταλοίπων (ΑΟΚ) θα πρέπει να 
οριστούν στο χαµηλότερο δυνατό, στα 
πλαίσια του εφικτού, επίπεδο για κάθε 
φυτοφάρµακο µε στόχο την προστασία των 
ευάλωτων οµάδων όπως τα παιδιά και τα 
έµβρυα, και προκειµένου να 
ελαχιστοποιηθούν οι πιθανές συνδυασµένες 
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συνέπειες πολλαπλών υπολειµµάτων.   

Or. da 

 

Τροπολογία: Linda McAvan 

Τροπολογία 32 
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) 

 (5α) Είναι σηµαντικό να καταβληθούν και 
άλλες προσπάθειες για την ανάπτυξη 
µεθοδολογίας που θα λαµβάνει υοπόψη τις 
σωρευτικές και συνεργειακές συνέπειες.  

Or. en 

 

Αιτιολόγηση 

Υπάρχει µεγάλη ανησυχία στην κοινή γνώµη σχετικά µε τα σωρευτικά και συνεργειακά 
αποτελέσµατα των φυτοφαρµάκων. Μολονότι, επί του παρόντος δεν διαθέτουµε µεθοδολογία 
για την αξιολόγησή τους, είναι σηµαντικό να συνεχιστούν οι προσπάθειες προκειµένου να 
απαλυνθεί η ανησυχία της κοινής γνώµης. 

 
 

Τροπολογία: Bart Staes και Caroline Lucas 

Τροπολογία 33 
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) 

 (5a) Έχοντας υπόψη την έκθεση του 
ανθρώπου σε συνδυασµούς δραστικών 
ουσιών και τα σωρευτικά και πιθανά 
συνεργειακά αποτελέσµατά τους στην 
ανθρώπινη υγεία, τα σωρευτικά ανώτατα 
όρια καταλοίπων θα πρέπει να ορίζονται 
µετά  από διαβούλευση  µε την Ευρωπαϊκή 
Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων,  η 
οποία θα υποβάλει προτάσεις για τον 
υπολογισµό των σωρευτικών ανώτατων 
ορίων καταλοίπων. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 4 που εγκρίθηκε κατά την πρώτη ανάγνωση. 

 

Τροπολογία: Anne Ferreira 

Τροπολογία 34 
Αιτιολογική σκέψη 6 

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

(6) Η οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου, 
της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά µε τη 
διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων προβλέπει 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 
χρησιµοποίηση φυτοφαρµάκων σε επίπεδα 
που συµβιβάζονται µε την αναγκαιότητα 
προστασίας των καλλιεργειών. 

Or. fr 

 

Αιτιολόγηση 

Φρόνιµο είναι οι κίνδυνοι που συνδέονται µε τη χρήση φυτοφαρµάκων να περιοριστούν. Όµως, 
από τις έρευνες προκύπτει ότι η µείωση των χρησιµοποιουµένων ποσοτήτων δεν αποτελεί λύση. 
Έτσι λοιπόν υιοθετείται η διατύπωση της οδηγίας επί του 6ου προγράµµατος δράσης για το 
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περιβάλλον (1600/2002/ΕΚ, λαρθρο 7, παρ. 1, εδάφιο 5). Επί πλέον, βάσει των ορίων που 
ανέδειξε η ανάλυση κινδύνων, ιδίως για τις ευάλωτες οµάδες των οποίων ο οργανισµός 
αναπτύσσεται, επιβάλλεται µείωση της χρήσης και της εξάρτησης από τα φυτοφάρµακα, κατ’ 
εφαρµογή της αρχής της προφύλαξης. 

 

Τροπολογία: Dan Jørgensen 

Τροπολογία 35 
Αιτιολογική σκέψη 6 

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

(6) Η οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου, 
της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά µε τη 
διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων προβλέπει 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 γεωργικής πρακτικής. 
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 χρησιµοποίηση ποσότητας 
φυτοφαρµάκων σε επίπεδα που 
συµβιβάζονται µε την αποτελεσµατική 
καταπολέµηση των επιβλαβών οργανισµών. 

Or. da 

 

Τροπολογία: Anne Ferreira 

Τροπολογία 36 
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα) 

 6 α. Είναι αναγκαίο να υπάρξει σύντοµα 
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σαφής ορισµός συγκεκριµένων µεθόδων 
ολοκληρωµένης προστασίας των διαφόρων 
καλλιεργειών, λαµβάνοντας υπόψη τις 
κλιµατικές διαφορές. 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

 
Επί του παρόντος δεν υπάρχει σαφής ορισµός των πλέον ενδεδειγµένων πρακτικών 
ολοκληρωµένης παραγωγής ανά ποικιλία και κλιµατική ζώνη. 

 

Τροπολογία: Roberto Musacchio 

Τροπολογία 37 
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) 

 (11α) Έχοντας υπόψη την έκθεση του 
ανθρώπου σε συνδυασµούς δραστικών 
ουσιών και τα σωρευτικά και πιθανά 
συνεργειακά αποτελέσµατά τους στην 
ανθρώπινη υγεία, τα σωρευτικά ανώτατα 
όρια καταλοίπων θα πρέπει να ορίζονται 
µετά  από διαβούλευση  µε την Ευρωπαϊκή 
Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων,  η 
οποία θα υποβάλει προτάσεις για τον 
υπολογισµό των σωρευτικών ανώτατων 
ορίων καταλοίπων. 

Or. en 

 

Αιτιολόγηση 

Για την προστασία της ανθρώπινης υγείας από τα σωρευτικά αποτελέσµατα, πρέπει να τεθούν 
ανώτατα όρια ΑΟΚ και να πιστοποιηθούν στη διαδικασία υπολογισµού, όπως ορίζει η 
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων. 

 



 

PE 349.878v01-00/19-115 16/61 AM\545847EL.doc 

EL 

Τροπολογία: Anne Ferreira 

Τροπολογία 38 
Αιτιολογική σκέψη 14 

14.  Είναι αναγκαίο να ορισθούν σε 
κοινοτικό επίπεδο ορισµένοι όροι, οι οποίοι 
χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό, την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο των MRL 
εντός και επί των προϊόντων φυτικής και 
ζωικής προέλευσης. 

14.  Είναι αναγκαίο να ορισθούν σε 
κοινοτικό επίπεδο ορισµένοι όροι, οι οποίοι 
χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό, την 
παρακολούθηση, τον έλεγχο και την 
υποβολή έκθεσης σχετικά µε τα MRL εντός 
και επί των προϊόντων φυτικής και ζωικής 
προέλευσης και κατευθυντήριες γραµµές 
για την επιβολή κυρώσεων σε παραγωγούς 
ή εµπόρους. 

Or. fr 

 

Αιτιολόγηση 

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 7 που εγκρίθηκε κατά την πρώτη ανάγνωση. 

 

Τροπολογία: Bart Staes και Caroline Lucas 

Τροπολογία 39 
Αιτιολογική σκέψη 14 

14.  Είναι αναγκαίο να ορισθούν σε 
κοινοτικό επίπεδο ορισµένοι όροι, οι οποίοι 
χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό, την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο των MRL 
εντός και επί των προϊόντων φυτικής και 
ζωικής προέλευσης. 

14.  Είναι αναγκαίο να ορισθούν σε 
κοινοτικό επίπεδο ορισµένοι όροι, οι οποίοι 
χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό, την 
παρακολούθηση, τον έλεγχο και την 
υποβολή έκθεσης σχετικά µε τα MRL εντός 
και επί των προϊόντων φυτικής και ζωικής 
προέλευσης και κατευθυντήριες γραµµές 
για την επιβολή κυρώσεων σε παραγωγούς 
ή εµπόρους. 

Or. en 

 

Αιτιολόγηση 

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 7 που εγκρίθηκε κατά την πρώτη ανάγνωση. Είναι λογικό τα 
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πρότυπα για την υποβολή εκθέσεων να οριστούν σε επίπεδο ΕΕ διότι, διαφορετικά, θα υπάρξει 
σύγχυση. Μολονότι οι κυρώσεις δεν θα εναρµονιστούν, πρέπει να θεσπιστούν κατευθυντήριες 
γραµµές σε κοινοτικό επίπεδο. 
 

Τροπολογία: Ria G.H.C. Oomen-Ruijten 

Τροπολογία 40 
Αιτιολογική σκέψη 20 

(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. 

∆ιαγράφεται 

Or. nl 

 

Αιτιολόγηση 

Νέα κατάθεση της εγκριθείσας κατά την πρώτη ανάγνωση τροπολογίας αριθ. 9. Για τα τρόφιµα 
και τις ζωοτροφές που εισάγονται πρέπει να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες όπως και για τα τρόφιµα 
και τις ζωοτροφές που παράγονται εντός της Κοινότητας. 

 
 

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt και Guido Sacconi 

Τροπολογία 41 
Αιτιολογική σκέψη 20 

(20) Για τις ζωοτροφές και τα τρόφιµα που 
παράγονται εκτός Κοινότητας, µπορεί να 
ακολουθούνται νόµιµα διαφορετικές 
γεωργικές πρακτικές ως προς τη χρήση 

∆ιαγράφεται 
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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. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Επανεισαγωγή των τροπολογιών 9 και 70  που εγκρίθηκαν κατά την πρώτη ανάγνωση (και 
έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή). 
  
 

Τροπολογία: Dan Jørgensen 

Τροπολογία 42 
Αιτιολογική σκέψη 20 

(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. 

∆ιαγράφεται 

Or. da 
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Τροπολογία: Anne Ferreira 

Τροπολογία 43 
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα) 

 (21 α) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την 
Ασφάλεια των Τροφίµων (ΕΑΑΤ) πρέπει 
να λαµβάνει υπόψη της την αξιολογηθείσα 
επιστηµονική τεκµηρίωση για τις τοξικές 
επιπτώσεις των εν λόγω 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων κατά την 
εκτίµηση της επικινδυνότητας για τους 
καταναλωτές. Η ανοσοτοξικότητα, η 
ενδοκρινική διαταραχή, η αναπτυξιακή 
τοξικότητα και η επίπτωση της χαµηλής 
δόσης, συγκαταλέγονται µεταξύ των 
επιπτώσεων που πρέπει να εξετασθούν 
ειδικότερα. 

Or. fr 

 

Αιτιολόγηση 

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 14  που εγκρίθηκε κατά την πρώτη ανάγνωση. 

 

Τροπολογία: Anne Ferreira 

Τροπολογία 44 
Αιτιολογική σκέψη 23 

(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. 

(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, αλλά 
µόνον εάν τηρούνται οι αρχές της 
ολοκληρωµένης διαχείρισης των 
φυτοφαρµάκων και λαµβάνονται υπόψη οι 



 

PE 349.878v01-00/19-115 20/61 AM\545847EL.doc 

EL 

κλιµατικές συνθήκες. 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 14  που εγκρίθηκε κατά την πρώτη ανάγνωση. 

 

Τροπολογία: Dorette Corbey 

Τροπολογία 45 
Αιτιολογική σκέψη 23 

(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. 

(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, αλλά 
µόνον εάν τηρούνται οι αρχές της 
ολοκληρωµένης διαχείρισης των 
φυτοφαρµάκων και λαµβάνονται υπόψη οι 
κλιµατικές συνθήκες. 

Or. en 

 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή επιβεβαιώνει την τοποθέτηση του ΕΚ στην τροπολογία 11 της πρώτης 
ανάγνωσης. 

 
 

Τροπολογία: Bart Staes και Caroline Lucas 

Τροπολογία 46 
Αιτιολογική σκέψη 23 
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(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. 

(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, αλλά 
µόνον εάν τηρούνται οι αρχές της 
ολοκληρωµένης διαχείρισης των 
φυτοφαρµάκων και λαµβάνονται υπόψη οι 
κλιµατικές συνθήκες. 

Or. en 

 

Αιτιολόγηση 

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 11 που εγκρίθηκε κατά την πρώτη ανάγνωση. 

 

Τροπολογία: Dan Jørgensen 

Τροπολογία 47 
Αιτιολογική σκέψη 23 

(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. 

(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, αλλά µόνο 
εφόσον τηρούνται οι αρχές της ορθής 
γεωργικής πρακτικής. 

Or. da 
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Τροπολογία: Dan Jørgensen 

Τροπολογία 48 
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα) 

 (23α) Για τις ζωοτροφές και τα τρόφιµα 
που παράγονται εκτός Κοινότητας, 
ενδέχεται, ως προς τη χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, να 
ακολουθούνται νόµιµα διαφορετικές 
γεωργικές πρακτικές οι οποίες 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, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεικνύεται ότι τα προϊόντα είναι 
ασφαλή, βάσει των ίδιων κριτηρίων που 
ισχύουν και  για τα εγχώρια προϊόντα. 

Or. da 

 
 

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt και Guido Sacconi 

Τροπολογία 49 
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα) 

 (23α) Για τις ζωοτροφές και τα τρόφιµα 
που παράγονται εκτός Κοινότητας, µπορεί 
να εφαρµόζονται νόµιµα διαφορετικές 
γεωργικές πρακτικές ως προς τη χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, οι οποίες 
οδηγούν σε υπολείµµατα φυτοφαρµάκων 
διαφορετικά από εκείνα που προκύπτουν 
από χρήσεις, οι οποίες εφαρµόζονται 
νόµιµα στην Κοινότητα. Είναι, εποµένως, 
σκόπιµο να καθορίζονται MRL για τα 
εισαγόµενα προϊόντα, τα οποία λαµβάνουν 
υπόψη τις εν λόγω χρήσεις και τα 
προκύπτοντα υπολείµµατα, υπό την 
προϋπόθεση ότι µπορεί να αποδειχθεί ότι 
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τα προϊόντα είναι ασφαλή εφαρµόζοντας 
τα ίδια κριτήρια που εφαρµόζονται για τα 
εγχώρια προϊόντα. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 12 που εγκρίθηκε κατά την πρώτη ανάγνωση και έγινε 
αποδεκτή από την Επιτροπή. 

 

Τροπολογία: Roberto Musacchio 

Τροπολογία 50 
Αιτιολογική σκέψη 24 

(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. 

(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. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για 
την Ασφάλεια των Τροφίµων πρέπει να 
λαµβάνει υπόψη της την αξιολογηθείσα 
επιστηµονική τεκµηρίωση για τις τοξικές 
επιπτώσεις των εν λόγω 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων κατά την 
εκτίµηση της επικινδυνότητας για τους 
καταναλωτές. Η ανοσοτοξικότητα, η 
ενδοκρινική διαταραχή, η αναπτυξιακή 
τοξικότητα και η επίπτωση της χαµηλής 
δόσης συγκαταλέγονται µεταξύ των 
επιπτώσεων που πρέπει να εξετασθούν 
συγκεκριµένα. 

Or. en 

 

Αιτιολόγηση 

Θεωρείται σκόπιµη η επανεισαγωγή της τροπολογίας 14 , προκειµένου να περιληφθούν και οι 
τοξικές επιπτώσεις µεταξύ των πρωταρχικών επειγόντων καθηκόντων της ΕΑΑΤ. Η τροπολογία 
που υπέβαλε ο εισηγητής στο σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση πρέπει να εξασφαλίζει 
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οικονοµική στήριξη για τα ανανεωµένα και διευρυµένα καθήκοντα της ΕΑΑΤ. 

 

 

Τροπολογία: Lena Ek 

Τροπολογία 51 
Άρθρο 11, παράγραφος 2, εδάφιο 2 (νέο) 

 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου είναι 
αναγκαία η διενέργεια πιο 
εµπεριστατωµένων αξιολογήσεων, το 
χρονικό όριο της παραγράφου 1 µπορεί να 
παραταθεί σε 6 µήνες από την ηµεροµηνία 
παραλαβής της έγκυρης αίτησης. 

Or. en 

 

Αιτιολόγηση 

Η τρίµηνη προθεσµία έγινε αποδεκτή από την ΕΑΑΤ. Ωστόσο, για την επεξεργασία αιτήσεων 
από τις νεοενταχθείσες χώρες, ενδεχοµένως τα διαθέσιµα αποτελέσµατα επιστηµονικών 
ερευνών να µην επαρκούν για τη λήψη αιτιολογηµένης απόφασης από την ΕΑΑΤ εντός του 
χρονικού ορίου των 3 µηνών. 

 

Τροπολογία: Bart Staes και Caroline Lucas 

Τροπολογία 52 
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα) 

 (24α) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την 
Ασφάλεια των Τροφίµων πρέπει να 
λαµβάνει υπόψη της την αξιολογηθείσα 
επιστηµονική τεκµηρίωση για τις τοξικές 
επιπτώσεις των εν λόγω 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων κατά την 
εκτίµηση της επικινδυνότητας για τους 
καταναλωτές. Η ανοσοτοξικότητα, η 
ενδοκρινική διαταραχή, η αναπτυξιακή 
τοξικότητα και η επίπτωση της χαµηλής 
δόσης συγκαταλέγονται µεταξύ των 
επιπτώσεων που πρέπει να εξετασθούν 
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συγκεκριµένα. 

Or. en 

 

Αιτιολόγηση 

Επανεισαγωγή της τοπολογίας 14 που εγκρίθηκε κατά την πρώτη ανάγνωση. Για να 
διευκολυνθεί το έργο της Αρχής, οι αιτούντες οφείλουν να υποβάλλουν ανασκόπηση της 
συνολικής επιστηµονικής τεκµηρίωσης σε σχέση µε το συγκεκριµένο προϊόν. 

 
 

Τροπολογία: Anne Ferreira 

Τροπολογία 53 
Άρθρο - 1 (νέο) 

 Άρθρο - 1 

 Σκοπός του παρόντος κανονισµού είναι ο 
ορισµός εναρµονισµένων ανώτατων ορίων 
καταλοίπων φυτοφαρµάκων (MRL) σε 
προϊόντα φυτικής ή ζωικής προέλευσης 
προκειµένου να προστατευθούν όλοι οι 
Ευρωπαίοι καταναλωτές έναντι πιθανών 
επιπτώσεων στην υγεία. Τα MRL θα πρέπει 
συνεπώς να οριστούν στο χαµηλότερο 
δυνατό, στα πλαίσια του εφικτού, επίπεδο, 
προκειµένου να διασφαλιστεί η καλύτερη 
δυνατή προστασία των καταναλωτών. 

Or. fr 

 

Αιτιολόγηση 

Επανεισαγωγή της τοπολογίας 16 που εγκρίθηκε κατά την πρώτη ανάγνωση. Είναι σκόπιµο να 
επισηµανθεί η ανάγκη προστασίας της δηµόσιας υγείας και να µην περιοριστούµε στη 
διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προϊόντων. 
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Τροπολογία: Bart Staes και Caroline Lucas 

Τροπολογία 54 
Άρθρο - 1 (νέο) 

 Άρθρο - 1 
 ΣΚΟΠΟΣ 
 Σκοπός του παρόντος κανονισµού είναι ο 

ορισµός εναρµονισµένων ανώτατων ορίων 
υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων (MRL) σε 
προϊόντα φυτικής ή ζωικής προέλευσης 
προκειµένου να προστατευθούν όλοι οι 
Ευρωπαίοι καταναλωτές έναντι πιθανών 
επιπτώσεων στην υγεία. Τα MRL θα πρέπει 
συνεπώς να οριστούν στο χαµηλότερο 
δυνατό, στα πλαίσια του εφικτού, επίπεδο, 
προκειµένου να διασφαλιστεί η καλύτερη 
δυνατή προστασία των καταναλωτών. 

Or. en 

 

Αιτιολόγηση 

Επανεισαγωγή της τοπολογίας 16 που εγκρίθηκε κατά την πρώτη ανάγνωση. Πρέπει να υπάρχει 
σαφής διατύπωση του σκοπού του κανονισµού. 
 

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt και Guido Sacconi 

Τροπολογία 55 
Άρθρο - 1 (νέο) 

 Άρθρο - 1 

 Σκοπός 

 Σκοπός του παρόντος κανονισµού είναι ο 
ορισµός εναρµονισµένων ανώτατων ορίων 
υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων (MRL) σε 
προϊόντα φυτικής ή ζωικής προέλευσης 
προκειµένου να προστατευθούν όλοι οι 
Ευρωπαίοι καταναλωτές έναντι πιθανών 
επιπτώσεων στην υγεία. Τα MRL θα πρέπει 
συνεπώς να οριστούν στο χαµηλότερο 



 

AM\545847EL.doc 27/61 PE 349.878v01-00/19-115 

 EL 

δυνατό, στα πλαίσια του εφικτού, επίπεδο, 
προκειµένου να διασφαλιστεί η καλύτερη 
δυνατή προστασία των καταναλωτών. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Επανεισαγωγή της τοπολογίας 16 που εγκρίθηκε κατά την πρώτη ανάγνωση και έγινε αποδεκτή 
από την Επιτροπή. 

Τροπολογία: Dorette Corbey 

Τροπολογία 56 
Άρθρο 1 

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. 

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, προκειµένου να 
προστατευθούν όλοι οι Ευρωπαίοι 
καταναλωτές έναντι πιθανών επιπτώσεων 
στην υγεία. Τα MRL θα πρέπει συνεπώς να 
οριστούν στο χαµηλότερο δυνατό, στα 
πλαίσια του εφικτού, επίπεδο, προκειµένου 
να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή 
προστασία των καταναλωτών.  

Or. en 

 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή εντείνει την πρόταση που υπέβαλε ο εισηγητής στην τροπολογία 1. Το 
κείµενό της επανεισάγει την τροπολογία 16 του ΕΚ. 

 
 

Τροπολογία: Robert William Sturdy 

Τροπολογία 57 
Άρθρο 3, παράγραφος 2, εδάφιο (α) 
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(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, 

(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. 
Συνεπάγεται επίσης την εφαρµογή των 
αρχών του ολοκληρωµένου ελέγχου 
παρασίτων, καθώς και τη χρήση της 
ελάχιστης ποσότητας φυτοφαρµάκων και 
τον καθορισµό των ελαχίστων επιπέδων 
MRL/προσωρινών MRL που µπορούν να 
επιτύχουν το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα. 

Or. en 

 

Αιτιολόγηση 

Όπως ανεφέρθη και στην πρώτη ανάγνωση, ο ολοκληρωµένος έλεγχος παρασίτων αποτελεί 
τµήµα του ορισµού της ορθής γεωργικής πρακτικής, όπως αναφέρεται στην οδηγία 
91/414/ΕΟΚ. 

 

Τροπολογία: Anne Ferreira 

Τροπολογία 58 
Άρθρο 3, παράγραφος 2, εδάφιο (α) 

(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, 

(α)  «ορθή γεωργική πρακτική» (ΟΓΠ): η 
γεωργική πρακτική που βασίζεται στην 
ολοκληρωµένη καταπολέµηση, δίδοντας 
προτεραιότητα στις εναλλακτικές 
µεθόδους και πρακτικές προστασίας των 
καλλιεργειών, αντί της χρήσης χηµικών. 

Or. fr 
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Αιτιολόγηση 

Είναι απαραίτητο να υπάρχει συνέπεια µε τις διατάξεις των άλλων νοµοθετηµάτων. Εν 
προκειµένω, πρόκειται περί ευθυγραµµίσεως µε το 6ο πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον και 
για τη βελτίωση των ορθών πρακτικών προς την κατεύθυνση του σεβασµού του περιβάλλοντος, 
της προστασίας των φυτών και της ανθρώπινης υγείας. 

 

 

Τροπολογία: Dan Jørgensen 

Τροπολογία 59 
Άρθρο 3, παράγραφος 2, εδάφιο (α) 

(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, 

(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. 
Συνεπάγεται επίσης την εφαρµογή των 
αρχών του ολοκληρωµένου ελέγχου 
παρασίτων, καθώς και τη χρήση της 
ελάχιστης ποσότητας φυτοφαρµάκων και 
τον καθορισµό των ελαχίστων επιπέδων 
MRL/προσωρινών MRL που µπορούν να 
επιτύσουν το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα.  

Or.en  

 

Τροπολογία: Roberto Musacchio 

Τροπολογία 60 
Άρθρο 3, παράγραφος 2, εδάφιο (α) 

(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, 

(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, 
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της µεταφοράς, της διανοµής και της 
µεταποίησης τροφίµων και ζωοτροφών, 

της µεταφοράς, της διανοµής και της 
µεταποίησης τροφίµων και ζωοτροφών, 
καθώς και σε γεωργικές πρακτικές που 
βασίζονται στην ολοκληρωµένη διαχείριση 
παρασίτων, δίδοντας προτεραιότητα στις 
εναλλακτικές µεθόδους και πρακτικές 
προστασίας των καλλιεργειών, αντί της 
χρήσης χηµικών, 

Or. en 

 

Αιτιολόγηση 

Σύµφωνα µε τη συζήτηση που διενεργήθηκε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και τις τροπολογίες 
της πρώτης ανάγνωσης, σκοπός είναι να παρασχεθεί βοήθεια για τον ορισµό των ορθών 
γεωργικών πρακτικών που θα ενισχύουν ήδη χρησιµοποιούµενες εναλλακτικές µεθόδους οι 
οποίες θα έχουν πιστοποιηθεί από τις εθνικές αρχές.  

 
 

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt και Guido Sacconi 

Τροπολογία 61 
Άρθρο 3, παράγραφος 2, εδάφιο (α) 

(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, 

(α) «ορθή γεωργική πρακτική» (ΟΓΠ): η 
γεωργική πρακτική που βασίζεται στην 
ολοκληρωµένη διαχείριση παρασίτων, 
δίδοντας προτεραιότητα στις εναλλακτικές 
µεθόδους και πρακτικές προστασίας των 
καλλιεργειών, αντί της χρήσης χηµικών, 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 23 της πρώτης ανάγνωσης (που υιοθετήθηκε από την 
Επιτροπή). 
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Τροπολογία: Dorette Corbey 

Τροπολογία 62 
Άρθρο 3, παράγραφος 2, εδάφιο (α) 

(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, 

(α) «ορθή γεωργική πρακτική» (ΟΓΠ): η 
καλύτερη διαθέσιµη γεωργική πρακτική 
που βασίζεται στην ολοκληρωµένη 
διαχείριση παρασίτων, δίδοντας 
προτεραιότητα στις εναλλακτικές 
µεθόδους και πρακτικές προστασίας των 
καλλιεργειών, αντί της χρήσης χηµικών, 

Or. en 

 

Αιτιολόγηση 

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 23 της πρώτης ανάγνωσης. Η εφαρµογή της ορθής γεωργικής 
πρακτικής  θα εξασφαλίσει την ελαχιστοποίηση των υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων, τη 
µικρότερη έκθεση των καταναλωτών και των συναφών κινδύνων για την υγεία. Οι µη χηµικές 
µέθοδοι και πρακτικές πρέπει να χρησιµοποιηθούν κατά προτεραιότητα εξαλείφοντας τους 
κινδύνους για τους καταναλωτές. 

 

Τροπολογία: Bart Staes και Caroline Lucas 

Τροπολογία 63 
Άρθρο 3, παράγραφος 2, εδάφιο (α) 

(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, 

(α) «ορθή γεωργική πρακτική» (ΟΓΠ): η 
γεωργική πρακτική που βασίζεται στην 
ολοκληρωµένη διαχείριση παρασίτων 
(Ο∆Π), δίδοντας προτεραιότητα σε µη 
χηµικές µεθόδους και πρακτικές 
προστασίας των καλλιεργειών, όπως οι 
ανθεκτικές ποικιλίες, η κυκλική εναλλαγή 
των καλλιεργειών, το µηχανικό βοτάνισµα, 
ο βιολογικός έλεγχος, κλπ, αντί της χρήσης 
συνθετικών χηµικών, 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 23 της πρώτης ανάγνωσης. Για την προστασία της δηµόσιας 
υγείας, οι ορθές γεωργικές πρακτικές θα οδηγήσουν σε µείωση του επιπέδου των MRL, 
χαµηλότερη έκθεση των καταναλωτών και περιορισµό των κινδύνων για την υγεία. Πρέπει να 
χρησιµοποιηθούν, κατά προτεραιότητα, µη χηµικές µέθοδοι και πρακτικές, καθόσον έτσι θα 
αποτραπεί ο κίνδυνος για τους καταναλωτές. 
 

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt και Guido Sacconi 

Τροπολογία 64 
Άρθρο 3, παράγραφος 2, εδάφιο (δ) 

(δ) «Ανώτατο Όριο Καταλοίπων» (ΑΟΚ): 
το ανώτατο νόµιµο όριο συγκέντρωσης 
καταλοίπου φυτοφαρµάκου εντός ή επί 
τροφίµων ή ζωοτροφών, 

(δ) «Ανώτατο Όριο Καταλοίπων» (ΑΟΚ): 
το ανώτατο νόµιµο όριο συγκέντρωσης 
καταλοίπου φυτοφαρµάκου εντός ή επί 
τροφίµων ή ζωοτροφών, βασίζεται στις 
καλύτερες διαθέσιµες αγροτικές µεθόδους 
προστασίας των καλλιεργειών, π.χ.  
ολοκληρωµένη διαχείριση παρασίτων σε 
δεδοµένη κλιµατική ζώνη, και την 
χαµηλότερη έκθεση του καταναλωτή που 
απαιτείται για την προστασία όλων των 
ευάλωτων καταναλωτών· εάν υπάρξει 
υπέρβαση του MRL, λαµβάνονται µέτρα 
για την απόσυρση ενός προϊόντος από την 
αγορά, 

Or. en 

 

Αιτιολόγηση 

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 21 της πρώτης ανάγνωσης. 
 

Τροπολογία: Dorette Corbey 

Τροπολογία 65 
Άρθρο 3, παράγραφος 2, εδάφιο (δ) 

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

(δ) «Ανώτατο Όριο Καταλοίπων» (ΑΟΚ): 
το ανώτατο νόµιµο όριο συγκέντρωσης 
καταλοίπου φυτοφαρµάκου εντός ή επί 
τροφίµων ή ζωοτροφών, βασίζεται στις 
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τροφίµων ή ζωοτροφών, καλύτερες διαθέσιµες αγροτικές µεθόδους 
προστασίας των καλλιεργειών, π.χ.  
ολοκληρωµένη διαχείριση παρασίτων σε 
δεδοµένη κλιµατική ζώνη, και την 
χαµηλότερη έκθεση του καταναλωτή που 
απαιτείται για την προστασία όλων των 
ευάλωτων καταναλωτών· εάν υπάρξει 
υπέρβαση του MRL, λαµβάνονται µέτρα 
για την απόσυρση ενός προϊόντος από την 
αγορά, 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η κοινή θέση δεν µνηµονεύει τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν όταν σηµειώνεται υπέρβαση των 
MRL, αποδυναµώνοντας έτσι την πρόταση της Επιτροπής και αγνοώντας την τροπολογία 21 του 
ΕΚ κατά την πρώτη ανάγνωση. 

 

Τροπολογία: Anne Ferreira 

Τροπολογία 66 
Άρθρο 3, παράγραφος 2, εδάφιο (δ) 

(δ) «Ανώτατο Όριο Καταλοίπων» (ΑΟΚ): 
το ανώτατο νόµιµο όριο συγκέντρωσης 
καταλοίπου φυτοφαρµάκου εντός ή επί 
τροφίµων ή ζωοτροφών, 

(δ) «Ανώτατο Όριο Καταλοίπων» (ΑΟΚ): 
το ανώτατο νόµιµο όριο συγκέντρωσης 
βασίζεται στις καλύτερες διαθέσιµες 
αγροτικές µεθόδους προστασίας των 
καλλιεργειών, π.χ.  ολοκληρωµένη 
διαχείριση των παρασίτων σε δεδοµένη 
κλιµατική ζώνη, και την χαµηλότερη 
έκθεση του καταναλωτή που απαιτείται για 
την προστασία όλων των ευάλωτων 
καταναλωτών· εάν υπάρξει υπέρβαση του 
MRL, λαµβάνονται µέτρα για την 
απόσυρση ενός προϊόντος από την αγορά, 

Or. fr 

 

Αιτιολόγηση 

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 21 της πρώτης ανάγνωσης. 
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Τροπολογία: Roberto Musacchio 

Τροπολογία 67 
Άρθρο 3, παράγραφος 2, εδάφιο (δ) 

(δ) «Ανώτατο Όριο Καταλοίπων» (ΑΟΚ): 
το ανώτατο νόµιµο όριο συγκέντρωσης 
καταλοίπου φυτοφαρµάκου εντός ή επί 
τροφίµων ή ζωοτροφών, 

(δ) «Ανώτατο Όριο Καταλοίπων» (ΑΟΚ): 
το ανώτατο νόµιµο όριο συγκέντρωσης 
καταλοίπου φυτοφαρµάκου εντός ή επί 
τροφίµων ή ζωοτροφών,  που βασίζεται 
επίσης στις καλύτερες διαθέσιµες 
αγροτικές µεθόδους προστασίας των 
καλλιεργειών, π.χ.  ολοκληρωµένη 
διαχείριση παρασίτων σε δεδοµένη 
κλιµατική ζώνη, και την χαµηλότερη 
έκθεση του καταναλωτή που απαιτείται για 
την προστασία όλων των ευάλωτων 
καταναλωτών, 

Or. en 

 

Αιτιολόγηση 

Οι καλύτερες διαθέσιµες αγροτικές µέθοδοι πρέπει να αναφέρονται, προκειµένου να 
υποστηριχθεί η ολοκληρωµένη διαχείριση των φυτοφαρµάκων και η δέουσα προστασία όλων 
των ευάλωτων καταναλωτών. 

 

Τροπολογία: Bart Staes και Caroline Lucas 

Τροπολογία 68 
Άρθρο 3, παράγραφος 2, εδάφιο (δ) 

(δ) «Ανώτατο Όριο Καταλοίπων» (ΑΟΚ): 
το ανώτατο νόµιµο όριο συγκέντρωσης 
καταλοίπου φυτοφαρµάκου εντός ή επί 
τροφίµων ή ζωοτροφών, 

(δ) «Ανώτατο Όριο Καταλοίπων» (ΑΟΚ): η 
χαµηλότερη δυνατή συγκέντρωση 
καταλοίπων που βασίζεται στις καλύτερες 
διαθέσιµες αγροτικές µεθόδους 
προστασίας των καλλιεργειών µέσω της 
ολοκληρωµένης διαχείρισης παρασίτων σε 
δεδοµένη κλιµατική ζών · εάν υπάρξει 
υπέρβαση του MRL,  λαµβάνονται µέτρα 
για την απόσυρση ενός προϊόντος από την 
αγορά, 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 21 της πρώτης ανάγνωσης. Τα MRL πρέπει να οριστούν σε όσο 
το δυνατόν χαµηλότερο επίπεδο προκειµένου να περιοριστούν κατά το δυνατόν οι κίνδυνοι που 
συνδέονται µε τη χρήση φυροφαρµάκων και να προστατευθεί η δηµόσια υγεία. 
 
 
 

Τροπολογία: Dan Jørgensen 

Τροπολογία 69 
Άρθρο 3, παράγραφος 2, εδάφιο (δ) 

(δ) «Ανώτατο Όριο Καταλοίπων» (ΑΟΚ): 
το ανώτατο νόµιµο όριο συγκέντρωσης 
καταλοίπου φυτοφαρµάκου εντός ή επί 
τροφίµων ή ζωοτροφών, 

(δ) «Ανώτατο Όριο Καταλοίπων» (ΑΟΚ): 
το ανώτατο νόµιµο όριο συγκέντρωσης 
καταλοίπου φυτοφαρµάκου εντός ή επί 
τροφίµων ή ζωοτροφών βάσει της ΟΓΠ.  

Or. da 

 

Τροπολογία: Bart Staes και Caroline Lucas 

Τροπολογία 70 
Άρθρο 3, παράγραφος 2, εδάφιο (ζ), πρώτη παύλα 

- η χρήση της δραστικής ουσίας σε 
φυτοπροστατευτικό προϊόν για 
συγκεκριµένο προϊόν δεν είναι εγκεκριµένη 
στην Κοινότητα, ή 

- η χρήση της δραστικής ουσίας σε 
φυτοπροστατευτικό προϊόν για 
συγκεκριµένο προϊόν δεν είναι εγκεκριµένη 
στην Κοινότητα, για λόγους που δεν 
αφορούν τη δηµόσια υγεία, για 
συγκεκριµένο προϊόν και συγκεκριµένη 
χρήση, 

Or. en 

 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία 24 του ΕΚ στην πρώτη ανάγνωση, αναφερόταν στις ανησυχίες για το διεθνές 
εµπόριο. Το Συµβούλιο επανήλθε στο αρχικό κείµενο. Η τροπολογία προτείνεται ως 
συµβιβαστική λύση. 
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Τροπολογία: Bart Staes και Caroline Lucas 

Τροπολογία 71 
Άρθρο 3, παράγραφος 2, εδάφιο (ζ), δεύτερη παύλα 

- το υφιστάµενο κοινοτικό ΑΟΚ δεν αρκεί 
για να καλύψει τις ανάγκες του διεθνούς 
εµπορίου, 

∆ιαγράφεται 

Or. en 

 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία 24 του ΕΚ στην πρώτη ανάγνωση, αναφεόταν στις ανησυχίες για το διεθνές 
εµπόριο. Το Συµβούλιο επανήλθε στο αρχικό κείµενο. Η τροπολογία προτείνεται ως 
συµβιβαστική λύση. 

 

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt και Guido Sacconi 

Τροπολογία 72 
Άρθρο 3, παράγραφος 2, (θ) 

(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,  

(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 των στοιχείων που 
προκύπτουν από κατάλληλες µελέτες,  
συµπεριλαµβανοµένων των σωρευτικών 
και συνεργειακών επιπτώσεων των 
διαφόρων φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, και λαµβάνοντας υπόψη την 
ιδιαιτέρως ευάλωτη φύση των παιδιών και 
των εµβρύων, 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 26 της πρώτης ανάγνωσης (που απεδέχθη η Επιτροπή). 
 
 

Τροπολογία: Roberto Musacchio 

Τροπολογία 73 
Άρθρο 3, παράγραφος 2, (θ) 

(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, 

(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, 
συµπεριλαµβανοµένων των σωρευτικών 
και συνεργειακών επιπτώσεων των 
διαφόρων φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, και λαµβάνοντας υπόψη την 
ιδιαιτέρως ευάλωτη φύση των παιδιών και 
των εµβρύων, 

Or. en 

 

Αιτιολόγηση 

Όπως και στην τροπολογία 1, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι σωρευτικές και συνεργειακές 
επιπτώσεις καθώς και η προστασία των ιδιαίτερα ευάλωτων οµάδων. Στόχος είναι να ενισχυθεί 
η δήλωση που έχει ήδη κατατεθεί από τον ίδιο τον εισηγητή στην τροπολογία 12 επί του άρθρου 
14.  

 
 

Τροπολογία: Dorette Corbey 

Τροπολογία 74 
Άρθρο 3, παράγραφος 2, (θ) 

(θ) «οξεία δόση αναφοράς »: η κατ’ (θ) «οξεία δόση αναφοράς »: η κατ’ 
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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, 

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 των στοιχείων που 
προκύπτουν από κατάλληλες µελέτες,  
συµπεριλαµβανοµένων των σωρευτικών 
και συνεργειακών επιπτώσεων των 
διαφόρων φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, και λαµβάνοντας υπόψη την 
ιδιαιτέρως ευάλωτη φύση των παιδιών και 
των εµβρύων, 

Or. en 

 

Αιτιολόγηση 

Όπως αναφέρεται σαφώς στην τροπολογία 26 του ΕΚ, είναι σηµαντικό να λαµβάνεται σοβαρά 
υπόψη η ευάλωτη φύση των παιδιών και των εµβρύων. 

 

Τροπολογία: Dan Jørgensen 

Τροπολογία 75 
Άρθρο 3, παράγραφος 2, (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, 

«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 των στοιχείων που 
προκύπτουν από κατάλληλες µελέτες,  
συµπεριλαµβανοµένων των γνωστών 
σωρευτικών και συνεργειακών επιπτώσεων 
των διαφόρων φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, και λαµβάνοντας υπόψη την 
ιδιαιτέρως ευάλωτη φύση των παιδιών και 
των εµβρύων.  

Or. da 
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Τροπολογία: Bart Staes και Caroline Lucas 

Τροπολογία 76 
Άρθρο 3, παράγραφος 2, (θ) 

(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) «οξεία δόση αναφοράς »: η κατ’ 
εκτίµηση ποσότητα της ουσίας στην τροφή 
ή το πόσιµο ύδωρ, 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, 
συµπεριλαµβανοµένων των σωρευτικών 
και συνεργειακών επιπτώσεων των 
διαφόρων φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, και λαµβάνοντας υπόψη την 
ιδιαιτέρως ευάλωτη φύση των παιδιών και 
των εµβρύων, 

Or. en 

 

Αιτιολόγηση 

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 26 της πρώτης ανάγνωσης. Υπάρχει εκτεταµένη επιστηµονική 
τεκµηρίωση που αναφέρεται στις σωρευτικές και συνεργειακές επιπτώσεις των διαφόρων 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων (π.χ. παρακουάτ και οµάδα µανέµπ) και τα υπολείµµατά τους 
στις τροφές. Επιπλέον, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα νέα επιστηµονικά ευρήµατα που 
αναφέρουν την ιδιαίτερη ευαισθησία των παιδιών και των εµβρύων. 
 
 

Τροπολογία: Dan Jørgensen 

Τροπολογία 77 
Άρθρο 3, παράγραφος 2, (ι) 

(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, 

(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, 



 

PE 349.878v01-00/19-115 40/61 AM\545847EL.doc 

EL 

χωρίς αξιόλογο κίνδυνο για την υγεία του 
καταναλωτή βάσει όλων των γνωστών κατά 
τη στιγµή της αξιολόγησης στοιχείων. 

χωρίς αξιόλογο κίνδυνο για την υγεία 
οιουδήποτε καταναλωτή βάσει όλων των 
γνωστών κατά τη στιγµή της αξιολόγησης 
στοιχείων,  συµπεριλαµβανοµένων των 
γνωστών σωρευτικών και συνεργειακών 
επιπτώσεων των διαφόρων 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, και 
λαµβάνοντας υπόψη την ιδιαιτέρως 
ευάλωτη φύση των παιδιών και των 
εµβρύων. 

Or. da 

 

Τροπολογία: Bart Staes και Caroline Lucas 

Τροπολογία 78 
Άρθρο 3, παράγραφος 2, (ι) 

(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. 

(ι) «οξεία δόση αναφοράς »: η κατ’ 
εκτίµηση ποσότητα της ουσίας στην τροφή 
ή το πόσιµο ύδωρ, 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, 
συµπεριλαµβανοµένων των σωρευτικών 
και συνεργειακών επιπτώσεων των 
διαφόρων φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, και λαµβάνοντας υπόψη την 
ιδιαιτέρως ευάλωτη φύση των παιδιών και 
των εµβρύων, 

Or. en 

 

Αιτιολόγηση 

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 26 της πρώτης ανάγνωσης. Υπάρχει εκτεταµένη επιστηµονική 
τεκµηρίωση που αναφέρεται στις σωρευτικές και συνεργειακές επιπτώσεις των διαφόρων 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων (π.χ. παρακουάτ και οµάδα µανέµπ) και τα υπολείµµατά τους 
στις τροφές. Επιπλέον, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα νέα επιστηµονικά ευρήµατα που 
αναφέρουν την ιδιαίτερη ευαισθησία των παιδιών και των εµβρύων. 
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Τροπολογία: Dorette Corbey 

Τροπολογία 79 
Άρθρο 3, παράγραφος 2, (ι) 

(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. 

(ι) «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, 
συµπεριλαµβανοµένων των σωρευτικών 
και συνεργειακών επιπτώσεων των 
διαφόρων φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, και λαµβάνοντας υπόψη την 
ιδιαιτέρως ευάλωτη φύση των παιδιών και 
των εµβρύων, 

Or. en 

 

Αιτιολόγηση 

Βλέπε τροπολογία 7. Επανεισαγωγή της τροπολογίας 27 της πρώτης ανάγνωσης. 

 

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt και Guido Sacconi 

Τροπολογία 80 
Άρθρο 3, παράγραφος 2, (ι) 

(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. 

(ι) «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 
οιουδήποτε καταναλωτή βάσει όλων των 
γνωστών κατά τη στιγµή της αξιολόγησης 
στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένων των 
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σωρευτικών και συνεργειακών επιπτώσεων 
των διαφόρων φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, και λαµβάνοντας υπόψη την 
ιδιαιτέρως ευάλωτη φύση των παιδιών και 
των εµβρύων, 

Or. en 

 

Αιτιολόγηση 

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 27 της πρώτης ανάγνωσης (έγινε αποδεκτή από την Επιτροπή). 
 

Τροπολογία: Anne Ferreira 

Τροπολογία 81 
Άρθρο 3, παράγραφος 2, (ι) 

(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. 

(ι) «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 
οιουδήποτε καταναλωτή βάσει όλων των 
γνωστών κατά τη στιγµή της αξιολόγησης 
στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένων των 
σωρευτικών και συνεργειακών επιπτώσεων 
των διαφόρων φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, και λαµβάνοντας υπόψη την 
ιδιαιτέρως ευάλωτη φύση των παιδιών και 
των εµβρύων, 

Or. fr 

 

Αιτιολόγηση 

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 27 της πρώτης ανάγνωσης. 
 



 

AM\545847EL.doc 43/61 PE 349.878v01-00/19-115 

 EL 

Τροπολογία: Roberto Musacchio 

Τροπολογία 82 
Άρθρο 3, παράγραφος 2, (ι) 

(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. 

(ι) «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, 
συµπεριλαµβανοµένων των σωρευτικών 
και συνεργειακών επιπτώσεων των 
διαφόρων φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, και λαµβάνοντας υπόψη την 
ιδιαιτέρως ευάλωτη φύση των παιδιών και 
των εµβρύων, 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ίδια αιτιολόγηση µε ανωτέρω: πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι σωρευτικές και συνεργειακές 
επιπτώσεις καθώς και η προστασία των ιδιαίτερα ευάλωτων οµάδων. Στόχος είναι να ενισχυθεί 
η δήλωση που έχει ήδη κατατεθεί από τον ίδιο τον εισηγητή στην τροπολογία 12 επί του άρθρου 
14. 
 

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt και Guido Sacconi 

Τροπολογία 83 
Άρθρο 6, παράγραφος 2 

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. 

β)  όλα τα µέρη µε έννοµο συµφέρον στην 
υγεία και το περιβάλλον καθώς και 
ενδιαφερόµενους από εµπορική άποψη,  
συµπεριλαµβανοµένων των 
παρασκευαστών, των καλλιεργητών, των 
εισαγωγέων και των παραγωγών των 
προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1· 

Or. en 



 

PE 349.878v01-00/19-115 44/61 AM\545847EL.doc 

EL 

 

Αιτιολόγηση 

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 30 της πρώτης ανάγνωσης (έγινε αποδεκτή από την Επιτροπή). 
 
 

Τροπολογία: Bart Staes και Caroline Lucas 

Τροπολογία 84 
Άρθρο 6, παράγραφος 2 

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. 

2. Τα µέρη που αποδεικνύουν, µε 
κατάλληλα στοιχεία, έννοµο συµφέρον, 
συµπεριλαµβανοµένων των οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών, 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. 

Or. en 

 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία 30 της πρώτης ανάγνωσης αποσκοπούσε στον διασταλτικότερο ορισµό των 
«ενδιαφεροµένων µερών» προκειµένου να δώσει δυνατότητα στους ΜΚΟ που 
δραστηριοποιούνται στον τοµέα της υγείας και του περιβάλλοντος να υποβάλουν αιτήσεις.  

 
 

Τροπολογία: Dan Jørgensen 

Τροπολογία 85 
Άρθρο 6, παράγραφος 2 

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. 

2. Όλα τα µέρη µε νόµιµο συµφέρον στην 
υγεία και το περιβάλλον καθώς και 
ενδιαφερόµενους από εµπορική άποψη, 
συµπεριλαµβανοµένων των 
παρασκευαστών, των καλλιεργητών, των 
εισαγωγέων και των παραγωγών προϊόντων 
που καλύπτονται από το Παράρτηµα Ι, 
µπορούν και αυτά να υποβάλλουν σε κράτος 
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µέλος αίτηση σύµφωνα µε το άρθρο 7. 

Or. da 

 

Τροπολογία: Bart Staes και Caroline Lucas 

Τροπολογία 86 
Άρθρο 7, παράγραφος 1 (γ) 

(γ) ενδεχοµένως, επιστηµονικά 
τεκµηριωµένους λόγους ανησυχίας, 

(γ) πλήρης επισκόπηση οποιουδήποτε 
θέµατος εξετάστηκε στην επιστηµονική 
τεκµηρίωση καθώς και επισκόπηση των 
επιστηµονικών ευρηµάτων τουλάχιστον 
της τελευταίας δεκαετίας όσον αφορά τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα και/ή τα 
υπολείµµατά τους. 

Or. en 

 

Αιτιολόγηση 

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 33 της πρώτης ανάγνωσης, ελαφρώς τροποποιηµένης, 
προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες της Επιτροπής σχετικά µε τις ικανότητες της 
EΑΑΤ. Εάν υφίσταται κάποια ανησυχία για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και/ή τα 
υπολείµµατά τους στην επιστηµονική τεκµηρίωση, ο αιτών MRL θα πρέπει να προβεί σε πλήρη 
επισκόπηση των εγερθεισών ανησυχιών. Η παροχή επιστηµονικών στοιχείων για το προϊόν 
πρέπει να είναι ευθύνη του αιτούντος και όχι της ΕΑΑΤ. Εάν ο αιτών δεν το πράξει, αυτό θα 
πρέπει να αποτελεί λόγο απόρριψης της αίτησης.  

 
Τροπολογία: Anne Ferreira 

Τροπολογία 87 
Άρθρο 7, παράγραφος 1 (γ α) (νέο) 

 γ) πλήρης επισκόπηση οποιουδήποτε 
θέµατος εξετάστηκε στην επιστηµονική 
τεκµηρίωση όσον αφορά τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα και/ή τα 
υπολείµµατά τους. 

Or. fr 
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Αιτιολόγηση 

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 33 της πρώτης ανάγνωσης. 
 
 

Τροπολογία: Anne Ferreira 

Τροπολογία 88 
Άρθρο 7, παράγραφος 1 (δ α) (νέο) 

 δ) αξιολόγηση των επιπτώσεων και 
συγκεκριµένα της ανοσοτοξικότητας, της 
νευροτοξικότητας, της πρώιµης 
αναπτυξιακής τοξικότητας, της 
τοξικότητας χαµηλής δόσης και των 
ενδοκρινικών διαταρακτικών επιπτώσεων 
των φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή των 
υπολειµµάτων τους· 

Or. fr 

 

Αιτιολόγηση 

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 36 της πρώτης ανάγνωσης. 
Προς το παρόν, για την αξιολόγηση της έκθεσης σε δραστικές ουσίες και προϊόντα δεν 
απαιτούνται τοξικολογικές δοκιµές για την εκτίµηση των επιπτώσεων (νευρολογικών, 
ανοσολογικών, ορµονικών, και σχετικών µε τον καρκίνο) σε µεταγενέστερη φάση της ζωής, σε 
ζωτικής σηµασίας φάσεις της ανάπτυξης (εµβρυική, παιδική). 
 
 

Τροπολογία: Dorette Corbey 

Τροπολογία 89 
Άρθρο 7, παράγραφος 1 (κβ α) (νέο) 

 (κβ α) αποσαφήνιση των συγκεκριµένων 
ολοκληρωµένων µεθόδων διαχείρισης των 
παρασίτων που εφαρµόζονται στις 
διάφορες καλλιέργειες. 

Or. en 
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Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt και Guido Sacconi 

Τροπολογία 90 
Άρθρο 10, παράγραφος 1 (γ α) (νέο) 

 (γα) αξιολόγηση των επιπτώσεων και 
συγκεκριµένα της ανοσοτοξικότητας, της 
νευροτοξικότητας, της πρώιµης 
αναπτυξιακής τοξικότητας, της 
τοξικότητας χαµηλής δόσης και των 
ενδοκρινικών διαταρακτικών επιπτώσεων 
των φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή των 
υπολειµµάτων τους· 

Or. en 

 

Αιτιολόγηση 

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 36 της πρώτης ανάγνωσης (έγινε αποδεκτή από την Επιτροπή). 
 
 

Τροπολογία: Roberto Musacchio 

Τροπολογία 91 
Άρθρο 10, παράγραφος 1 (γ α) (νέο) 

 (γα) αξιολόγηση των επιπτώσεων και 
συγκεκριµένα της ανοσοτοξικότητας, της 
νευροτοξικότητας, της πρώιµης 
αναπτυξιακής τοξικότητας, της 
τοξικότητας χαµηλής δόσης και των 
ενδοκρινικών διαταρακτικών επιπτώσεων 
των φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή των 
υπολειµµάτων τους· 

Or. en 

 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να ληφθεί υπόψη η µνεία στην τοξικότητα, που υπάρχει στην αιτιολογική σκέψη 24 της 
πρώτης ανάγνωσης. 
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Τροπολογία: Bart Staes και Caroline Lucas 

Τροπολογία 92 
Άρθρο 10, παράγραφος 1 (γ α) (νέο) 

 (γα) αξιολόγηση των επιπτώσεων και 
συγκεκριµένα της ανοσοτοξικότητας, της 
νευροτοξικότητας, της πρώιµης 
αναπτυξιακής τοξικότητας, της 
τοξικότητας χαµηλής δόσης και των 
ενδοκρινικών διαταρακτικών επιπτώσεων 
των φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή των 
υπολειµµάτων τους· 

Or. en 

 

Αιτιολόγηση 

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 36 της πρώτης ανάγνωσης, ελαφρώς τροποποιηµένη 
προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες της Επιτροπής σχετικά µε τις ικανότητες της 
EΑΑΤ. Πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα τα επιστηµονικά δεδοµένα για τον καθορισµό των MRL. 
Επί πλέον, τα νέα στοιχεία σχετικά µε τις τοξικές, ανοσοτοξικές ή ενδοκρινολογικές διαταραχές 
πρέπει να οδηγούν σε ανάκληση άδειας για την εν λόγω ουσία, σύµφωνα µε τον Κανονισµό 
91/414. 
 

Τροπολογία: Anne Ferreira 

Τροπολογία 93 
Άρθρο 14, παράγραφος 2 (α) 

α) οι διαθέσιµες επιστηµονικές και τεχνικές 
γνώσεις, 

α) οι διαθέσιµες επιστηµονικές και τεχνικές 
γνώσεις, συµπεριλαµβανόµενης  
επισκόπησης των τελευταίων δέκα ετών 
των επιστηµονικά τεκµηριωµένων 
στοιχείων για δεδοµένο 
φυτοπροστατευτικό προϊόν και τα 
υπολείµµατά του, 

Or. fr 
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Αιτιολόγηση 

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 33 της πρώτης ανάγνωσης. 
∆εν είναι ορθό κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των δραστικών ουσιών και προϊόντων να µην 
ζητείται συστηµατική αξιολόγηση της διαθέσιµης επιστηµονικής τεκµηρίωσης. 
 

 

Τροπολογία: Bart Staes και Caroline Lucas 

Τροπολογία 94 
Άρθρο 14, παράγραφος 2 (α) 

α) οι διαθέσιµες επιστηµονικές και τεχνικές 
γνώσεις, 

α) οι διαθέσιµες επιστηµονικές και τεχνικές 
γνώσεις, συµπεριλαµβανόµενης  
επισκόπησης των τελευταίων δέκα ετών 
των επιστηµονικά τεκµηριωµένων 
στοιχείων για δεδοµένο 
φυτοπροστατευτικό προϊόν και τα 
υπολείµµατά του, 

Or. en 

 

Αιτιολόγηση 

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 42 της πρώτης ανάγνωσης. Για τον καθορισµό των MRL πρέπει 
να λαµβάνεται υπόψη το σύνολο των επιστηµονικών δεδοµένων. 
 

Τροπολογία: Dorette Corbey 

Τροπολογία 95 
Άρθρο 14, παράγραφος 2 (γ) 

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

(γ) τα αποτελέσµατα εκτίµησης τυχόν 
δυνητικών κινδύνων για τους καταναλωτές 
µε την υψηλότερη πρόσληψη 
(συµπεριλαµβανοµένης της έκθεσης σε 
πηγές άλλες από τα τρόφιµα) και τον 
περισσότερο ευάλωτο χαρακτήρα και, κατά 
περίπτωση, για τα ζώα, 

Or. en 
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Τροπολογία: Bart Staes και Caroline Lucas 

Τροπολογία 96 
Άρθρο 14, παράγραφος 2 (γ) 

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

(γ) τα αποτελέσµατα εκτίµησης τυχόν 
δυνητικών κινδύνων για τους καταναλωτές 
µε την υψηλότερη πρόσληψη 
(συµπεριλαµβανοµένης της έκθεσης σε 
πηγές άλλες από τα τρόφιµα) και τον 
περισσότερο ευάλωτο χαρακτήρα και, κατά 
περίπτωση, για τα ζώα, 

Or. en 

 

Αιτιολόγηση 

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 44 της πρώτης ανάγνωσης. Οι καταναλωτές είναι εκτεθειµένοι 
σε κατάλοιπα συνθετικών χηµικών και µέσω άλλων τρόπων όπως την χρήση φυτοφαρµάκων σε 
κλειστούς χώρους, τη χρήση υφασµάτων και την ατµοσφαιρική ρύπανση (σε αγροτικές περιοχές 
εντατικής καλλιέργειας). Πρέπει να ληφθούν υπόψη και αυτοί οι δίαυλοι έκθεσης.   
  
 
 
 

Τροπολογία: Anne Ferreira 

Τροπολογία 97 
Άρθρο 14, παράγραφος 2 (γ) 

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

(γ) τα αποτελέσµατα εκτίµησης τυχόν 
δυνητικών κινδύνων για τους καταναλωτές 
µε την υψηλότερη πρόσληψη 
(συµπεριλαµβανοµένης της έκθεσης σε 
πηγές άλλες από τα τρόφιµα) και τον 
περισσότερο ευάλωτο χαρακτήρα και, κατά 
περίπτωση, για τα ζώα, 

Or. fr 
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Αιτιολόγηση 

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 44 της πρώτης ανάγνωσης. 
Από υγειονοµικής σκοπιάς, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι συνέπειες που απορρέουν από την  
έκθεση των καταναλωτών σε µια ή περισσότερες ουσίες που ενέχουν εγνωσµένη συνδυασµένη 
δράση, µέσω διαφόρων διαύλων και πιθανών πηγών έκθεσης. 

 
 

Τροπολογία: Bart Staes και Caroline Lucas 

Τροπολογία 98 
Άρθρο 14, παράγραφος 2 (ε) 

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

(ε) ένα CXL ή µια ΟΓΠ που εφαρµόζεται σε 
τρίτη χώρα για δραστικές ουσίες των 
οποίων η χρήση γίνεται δεκτή στην ΕΕ, 

Or. en 

 

Αιτιολόγηση 

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 45 της πρώτης ανάγνωσης. Τα MRL που συνιστά το Codex 
Alimentarius πρέπει να λαµβάνονται υπόψη µόνο για ουσίες που δεν είναι απαγορευµένες εντός 
της ΕΕ για λόγους προστασίας των καταναλωτών ή περιβαλλοντικές ανησυχίες. 
 

Τροπολογία: Linda McAvan 

Τροπολογία 99 
Άρθρο 16, παράγραφος 1, (εα) (νέο) 

 (εα) όταν νέα προϊόντα, οµάδες προϊόντων 
και/ή τµηµάτων προϊόντων έχουν 
περιληφθεί στο Παράρτηµα Ι, και εφόσον  
ένα ή περισσότερα κράτη µέλη το 
ζητήσουν, προκειµένου να υπάρχει 
δυνατότητα διενέργειας των αναγκαίων 
επιστηµονικών µελετών για την 
υποστήριξη της θέσπισης και αξιολόγησης 
ενός MRL, υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
έχουν εντοπιστεί µη αποδεκτοί κίνδυνοι για 
την ασφάλεια των καταναλωτών. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Το άρθρο 4(2) της κοινής θέσης προβλέπει την προσθήκη νέων προϊόντων στο Παράρτηµα Ι, 
που δεν περιλαµβάνονταν στην πρόταση της Επιτροπής (άρθρο 17). Ωστόσο, η κοινή θέση δεν 
προβλέπει επαρκείς µεταβατικές διατάξεις. Σκόπιµο είναι τέτοιες διατάξεις να περιληφθούν στο 
άρθρο 16, που αναφέρεται στις συνθήκες υπό τις οποίες µπορούν να θεσπιστούν προσωρινά 
MRL. Τα MRL βασίζονται σε δεδοµένα που έχουν προκύψει από ειδικές δοκιµασίες, που 
συνήθως πραγµατοποιούνται επί δύο περιόδους συγκοµιδής και εν συνεχεία αξιολογούνται από 
τη ρυθµιστική αρχή. Τέτοιου είδους στοιχεία δεν είναι πιθανόν να διατίθενται για προϊόντα για 
τα οποία δεν απαιτούντο στο παρελθόν MRL. Αντιθέτως, η χρήση φυτοφαρµάκων στις 
καλλιέργειες αυτές επιτρέπεται µόνο αν υπάρξουν γενικά στοιχεία περί ασφαλείας. Αν στο 
παράρτηµα Ι ενεγράφοντο προϊόντα χωρίς να υπάρχει επαρκής χρόνος για λήψη και αξιολόγηση 
στοιχείων από ειδικές δοκιµασίες για MRL, τα MRL θα ορίζονταν µε την τιµή βάσης 
(ουσιαστικά µηδενική). Κατά συνέπεια, θα έπρεπε να αρθεί η άδεια χρήσης των φυτοφαρµάκων 
αυτών ακόµη κι αν ήταν ασφαλή για τους καταναλωτές. 

Τροπολογία: Linda McAvan 

Τροπολογία 100 
Άρθρο 16, παράγραφος 2, εδάφιο 3 

2. Τα ΑΟΚ που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο (δ) επανεκτιµώνται 
κατά τη λήξη της περιόδου για την οποία 
επετράπη η βασική χρήση. 

2. Τα ΑΟΚ που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο (δ) επανεκτιµώνται 
κατά τη λήξη της περιόδου για την οποία 
επετράπη η βασική χρήση. Τα ΑΟΚ που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1(ε) 
επαναξιολογούνται όταν ολοκληρωθούν και 
αξιολογηθούν οι επιστηµονικές µελέτες 
και, το αργότερο, τέσσερα χρόνια από τη 
συνπερίληψή τους στο Παράρτηµα ΙΙΙ. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το άρθρο 4(2) της κοινής θέσης προβλέπει την προσθήκη νέων προϊόντων στο Παράρτηµα Ι, 
που δεν περιλαµβάνονταν στην πρόταση της Επιτροπής (άρθρο 17). Ωστόσο, η κοινή θέση δεν 
προβλέπει επαρκείς µεταβατικές διατάξεις. Σκόπιµο είναι τέτοιες διατάξεις να περιληφθούν στο 
άρθρο 16, που αναφέρεται στις συνθήκες υπό τις οποίες µπορούν να θεσπισούν προσωρινά 
MRL. Τα MRL βασίζονται σε δεδοµένα που έχουν προκύψει από ειδικές δοκιµασίες, που 
συνήθως πραγµατοποιούνται επί δύο περιόδους συγκοµιδής και εν συνεχεία αξιολογούνται από 
τη ρυθµιστική αρχή. Τέτοιου είδους στοιχεία δεν είναι πιθανόν να διατίθενται για προϊόντα για 
τα οποία δεν απαιτούσαν στο παρελθόν MRL. Αντιθέτως, η χρήση φυτοφαρµάκων στις 
καλλιέργειες αυτές επιτρέπεται µόνο αν υπάρξουν γενικά στοιχεία περί ασφαλείας. Αν στο 
παράρτηµα Ι ενεγράφοντο προϊόντα χωρίς να υπάρχει επαρκής χρόνος για λήψη και αξιολόγηση 
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στοιχείων από ειδικές δοκιµασίες για MRL, τα MRL θα ορίζονταν µε την τιµή βάσης 
(ουσιαστικά µηδενική). Κατά συνέπεια, θα έπρεπε να αρθεί η άδεια χρήσης των φυτοφαρµάκων 
αυτών ακόµη κι αν ήταν ασφαλή για τους καταναλωτές. 

 

Τροπολογία: Bart Staes και Caroline Lucas 

Τροπολογία 101 
Άρθρο 16 α (νέο) 

 Άρθρο 16 α 
 Αθροιστικές οριακές τιµές 

 Σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 45, παράγραφος 2 και σύµφωνα 
µε τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 
14,  οι αθροιστικές οριακές τιµές ορίζονται 
για την παρουσία πολλαπλών 
υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων στις τροφές 
και τις ζωοτροφές. Σε περιπτώσεις που 
υπάρχει υπέρβαση των αθροιστικών 
οριακών τιµών εφαρµόζονται, όπως 
πρέπει, τα άρθρα 18, 19 και 20. 

Or. en 

 

Αιτιολόγηση 

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 40 της πρώτης ανάγνωσης. Το ποσοστό των ζωοτροφών στην 
ΕΕ που περιέχουν υπολείµµατα περισσοτέρων του ενός φυτοφαρµάκων αυξήθηκε από 13% σε 
18% µεταξύ 1998 και 2001.  Η έκθεση παρακολούθησης του FVO για το 2002 δείχνει σαφώς 
ότι  υπάρχουν συγχρόνως έως και 4 ή περισσότερα φυτοφάρµακα. Οι συνέπειες των 
µεµονωµένων ουσιών στο ανθρώπινο σώµα µπορεί να είναι σωρευτικές (στην περίπτωση 
διαφορετικών οργανοφωσφωρικών) ή οι ουσίες µπορεί να έχουν ένα αµοιβαία ενισχυτικό 
αποτέλεσµα. Η µεµονωµένη προσέγγιση στις τιµές που εγκρίθηκε µε τον κανονισµό δεν 
λαµβάνει υπόψη τα υφιστάµενα όρια υπολειµµάτων ή τις απαιτήσεις για προληπτική 
υγειονοµική περίθαλψη. 
 
Ο κανονισµός θα πρέπει συνεπώς να προβλέπει αθροιστικές οριακές τιµές, οι οποίες µπορεί, 
π.χ., να επιτευχθούν µε την προσθήκη των «ορίων εξάντλησης των οριακών τιµών» των 
µεµονωµένων ουσιών. Όπου υπάρχει υπέρβαση της σωρευµένης οριακής τιµής, το προϊόν 
πρέπει να αποσύρεται από την αγορά, όπως ακριβώς συµβαίνει όταν υπάρχει υπέρβαση 
µεµονωµένης οριακής τιµής. 
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Τροπολογία: Bart Staes και Caroline Lucas 

Τροπολογία 102 
Άρθρο 22, παράγραφος 2 α (νέα) 

 2α. Τα προσωρινά MRL καθορίζονται στο 
ελάχιστο επίπεδο που µπορεί να επιτευχθεί 
σε όλα τα κράτη µέλη βάσει της ορθής 
γεωργικής πρακτικής και σύµφωνα µε τις 
αρχές της ολοκληρωµένης διαχείρισης 
παρασίτων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 49 της πρώτης ανάγνωσης. Εφαρµόζεται η αρχή της 
προφύλαξης και ορίζονται προσωρινά MRL στη χαµηλότερη εύλογη τιµή. 
 
 

Τροπολογία: Anne Ferreira 

Τροπολογία 103 
Άρθρο 23, α 

Α) την ΟΓΠ, α) την ΟΓΠ, τις ορθότερες γεωργικές 
πρακτικές που βασίζονται στην 
ολοκληρωµένη διαχείριση, µε 
προτεραιότητα στις εναλλακτικές 
µεθόδους και πρακτικές στον τοµέα της 
προστασίας των καλλιεργειών, της 
προτίµησης στη χρήση χηµικών προϊόντων 
για τον καθορισµό κάθε MRL. 

Or. fr 

 

Αιτιολόγηση 

Τροπολογία για λόγους συνοχής µε τις άλλες τροπολογίες που προτείνονται σε σχέση µε αυτό το 
συγκεκριµένο σηµείο των ορθών γεωργικών πρακτικών. Βλέπε τροπολογία στο άρθρο 3, παρ. 2, 
εδάφιο α). 
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Τροπολογία: Anne Ferreira 

Τροπολογία 104 
Άρθρο 23, (γ α) (νέο) 

 γ α) διαθέσιµες επιστηµονικές και τεχνικές 
γνώσεις, συµπεριλαµβανοµένης και 
επισκόπησης της αναγνωρισµένης 
επιστηµονικής τεκµηρίωσης των δέκα 
τελευταίων ετών όσον αφορά τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα και/ή τα 
υπολείµµατά τους. Λαµβάνονται 
ιδιαιτέρως υπόψη η ανοσοτοξικότητα, η 
νευροτοξικότητα, η πρώιµη αναπτυξιακή 
τοξικότητα, η τοξικότητα χαµηλής δόσης. 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Επανεισαγωγή των τροπολογιών 33 και 36 της πρώτης ανάγνωσης. 

Τροπολογία για λόγους συνοχής µε την τροπολογία επί του άρθρου 7, παρ. 1, εδάφιο δ(α) (νέο). 

Προς το παρόν, για την αξιολόγηση της έκθεσης σε δραστικές ουσίες και προϊόντα δεν 
απαιτούνται τοξικολογικές δοκιµές για την εκτίµηση των επιπτώσεων (νευρολογικών, 
ανοσοτοξικών, ορµονικών, και σχετικών µε τον καρκίνο) σε µεταγενέστερη φάση της ζωής, σε 
ζωτικής σηµασίας φάσεις της ανάπτυξης (εµβρυική, παιδική). 
 

 

Τροπολογία: Anne Ferreira 

Τροπολογία 105 
Άρθρο 24, παράγραφος 1, εισαγωγικό τµήµα 

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: 

1. Η Αρχή υποβάλλει αιτιολογηµένη γνώµη 
στην Επιτροπή σχετικά µε τους δυνητικούς 
κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών 
οι οποίοι προκύπτουν από: 

Or. fr 
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Αιτιολόγηση 

Πρέπει να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία της Αρχής όσον αφορά την εκπόνηση γνωµοδότησης. 
Αυτό δεν απαγορεύει στην Επιτροπή να ζητήσει από αυτήν να γνωµοδοτήσει. 

 
 
 

Τροπολογία: Bart Staes και Caroline Lucas 

Τροπολογία 106 
Άρθρο 24, παράγραφος 1, εισαγωγικό τµήµα 

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: 

1. Η Αρχή υποβάλλει αιτιολογηµένη γνώµη 
στην Επιτροπή σχετικά µε τους δυνητικούς 
κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών 
οι οποίοι προκύπτουν από: 

Or. en 

 

Αιτιολόγηση 

Η αρχή πρέπει να αξιολογεί τα στοιχεία που διαβιβάζουν τα κράτη µέλη και να το πράττει όχι 
µόνο τη αιτήσει της Επιτροπής. Η τροπολογία αυτή επανεισάγει εν µέρει την αρχική διατύπωση 
της πρότασης της Επιτροπής (άρθρο 25 στο COM (2003) 117). 

Τροπολογία: Anne Ferreira 

Τροπολογία 107 
Άρθρο 25 

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. 

Λαµβανοµένης υπόψη της γνώµης της 
Αρχής, 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. Τα 
προσωρινά ΑΟΚ καθορίζονται στο 
ελάχιστο επίπεδο που µπορεί να επιτευχθεί 
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σε όλα τα κράτη µέλη βάσει της ορθής 
γεωργικής πρακτικής και σύµφωνα µε τις 
αρχές της Ο∆Π. 

Or. fr 

 

Αιτιολόγηση 

Τροπολογία για λόγους συνοχής µε την τροπολογία επί του πρώτου µέρους του άρθρου 24, για 
την πρώτη παράγραφο. 

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 49 της πρώτης ανάγνωσης, για τη δεύτερη παράγραφο. 

 

Τροπολογία: Dorette Corbey 

Τροπολογία 108 
Άρθρο 25 

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. 

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. Τα προσωρινά ΑΟΚ 
καθορίζονται στο ελάχιστο επίπεδο που 
µπορεί να επιτευχθεί σε όλα τα κράτη µέλη 
βάσει της ορθής γεωργικής πρακτικής και 
σύµφωνα µε τις αρχές της Ο∆Π. 

Or. en 

 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία βασίζεται στην τροπολογία 15 του εισηγητή, µε την προσθήκη των αρχών της 
ολοκληρωµένης διαχείρισης παρασίτων. 
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Τροπολογία: Roberto Masacchio 

Τροπολογία 109 
Άρθρο 25 

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. 

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. Τα προσωρινά ΑΟΚ 
καθορίζονται στο ελάχιστο επίπεδο που 
µπορεί να επιτευχθεί σε όλα τα κράτη µέλη 
βάσει της ορθής γεωργικής πρακτικής και 
σύµφωνα µε τις αρχές της Ο∆Π. 

Or. en 

 

Αιτιολόγηση 

Σκοπός είναι να ενισχυθεί η αναφορά στα επιτεύγµατα των υφισταµένων ορθών γεωργικών 
πρακτικών και την πιστοποίησή τους. 

 

 

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt και Guido Sacconi 

Τροπολογία 110 
Άρθρο 25 

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 

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 
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Παράρτηµα IV σύµφωνα µε το άρθρο 5, 
παράγραφος 1. 

Παράρτηµα IV σύµφωνα µε το άρθρο 5, 
παράγραφος 1. Τα προσωρινά ΑΟΚ 
καθορίζονται στο ελάχιστο επίπεδο που 
µπορεί να επιτευχθεί σε όλα τα κράτη µέλη 
βάσει της ορθής γεωργικής πρακτικής και 
σύµφωνα µε τις αρχές της Ο∆Π. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 49 που εγκρίθηκε κατά την πρώτη ανάγνωση (και απεδέχθη η 
Επιτροπή). 

 

Τροπολογία: Anne Ferreira 

Τροπολογία 111 
Άρθρο 26, παράγραφος 1 

1. Με την επιφύλαξη της οδηγίας 96/23/ΕΚ, 
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. 

1.  Με την επιφύλαξη της οδηγίας 96/23/ΕΚ, 
τα κράτη µέλη διενεργούν επίσηµους 
ελέγχους για τα κατάλοιπα φυτοφαρµάκων 
σε όλα τα στάδια της αλυσίδας διανοµής, 
στους τελωνειακούς σταθµούς, στα κέντρα 
διανοµής και µε σκοπό την τήρηση του 
παρόντος κανονισµού, σύµφωνα µε τις 
σχετικές διατάξεις της κοινοτικής 
νοµοθεσίας περί επισήµων ελέγχων των 
τροφίµων και των ζωοτροφών. 

Or. fr 

 

Αιτιολόγηση 

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 54 που εγκρίθηκε κατά την πρώτη ανάγνωση. 
 
 
 

Τροπολογία: Bart Staes και Caroline Lucas 

Τροπολογία 112 
Άρθρο 26, παράγραφος 2 
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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. 

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. Η 
παρακολούθηση αυτή διενεργείται σε όλες 
τις φάσεις της αλυσίδας διανοµής, στα 
τελωνεία, τα κέντρα διανοµής και, 
ειδικότερα, στο σηµείο τροφοδοσίας του 
καταναλωτή. 

Or. en 

 

Αιτιολόγηση 

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 54 που εγκρίθηκε κατά την πρώτη ανάγνωση. Είναι σηµαντικό 
οι έλεγχοι των καταλοίπων να µην γίνεται µόνο στα αρχικά στάδια της διατροφικής αλυσίδας 
αλλά και στα σηµεία τροφοδοσίας των καταναλωτών. 
 
 

Τροπολογία: Dan Jørgensen 

Τροπολογία 113 
Άρθρο 26, παράγραφος 2 

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. 

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. Θα 
πρέπει να πάψει να χορηγείται έγκριση για 
φυτοφάρµακα για τα οποία δεν υπάρχει 
κατάλληλη διαδικασία εντοπισµού ή τα 
οποία δεν ελέγχονται τακτικά. 

Or. da 

 

Τροπολογία: Anne Ferreira 

Τροπολογία 114 
Άρθρο 28, παράγραφος 1 
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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. 

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. 
Θα πρέπει να πάψει να χορηγείται έγκριση 
για φυτοφάρµακα για τα οποία δεν υπάρχει 
κατάλληλη διαδικασία εντοπισµού ή τα 
οποία δεν ελέγχονται τακτικά. 

Or. fr 

 

Αιτιολόγηση 

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 56 που εγκρίθηκε κατά την πρώτη ανάγνωση 
 
 
 

Τροπολογία: Bart Staes και Caroline Lucas 

Τροπολογία 115 
Άρθρο 28, παράγραφος 1 α (νέα) 

 1α. Θα πρέπει να πάψει να χορηγείται 
έγκριση για φυτοφάρµακα για τα οποία δεν 
υπάρχει κατάλληλη διαδικασία εντοπισµού 
ή τα οποία δεν ελέγχονται τακτικά. 

Or. en 

 

Αιτιολόγηση 

Επανεισαγωγή της τρροπολογίας 56 της πρώτης ανάγνωσης. Για πολλές από τις περίπου 800 
δραστικές ουσίες που επιτρέπονται επί του παρόντος στην ΕΕ υπάρχουν ανεπαρκείς διαδικασίες 
εντοπισµού, ή δεν υπάρχουν καθόλου. Με την ισχύουσα µέθοδο πολλαπλής διαδικασίας 
ανάλυσης των φυτοφαρµάκων, εντοπίζονται γενικά µόνο περίπου 200 δραστικές ουσίες. 
Μερικές ακόµη ουσίες µπορούν να εντοπιστούν µε τη χρήση µεµονωµένων διαδικασιών. Ο 
έλεγχος των υπολειµµάτων στην ΕΕ δεν είναι συνεπώς σε θέση να εντοπίσει σηµαντικό αριθµό 
φυτοφαρµάκων που µπορούν να παρουσιαστούν ως υπολείµµατα στις τροφές.  

Επιπλέον, ο αριθµός των ουσιών που ελέγχονται τώρα είναι πολύ κατώτερος του αριθµού που 
θα ήταν δυνατόν να ελεγχθεί από άποψη ανάλυσης. Κατά µέσο όρο, το 2001 τα κράτη µέλη της 
ΕΕ έλεγξαν µόνο 161 από τις 800 επιτρεπόµενες ουσίες. 
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