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Τροπολογία 18
Urszula Krupa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Λόγω της επιστημονικής και τεχνικής 
προόδου είναι δυνατόν να ανιχνευθεί η 
παρουσία καταλοίπων κτηνιατρικών 
φαρμάκων στα τρόφιμα σε συνεχώς 
χαμηλότερα επίπεδα.

(1) Λόγω της επιστημονικής και τεχνικής 
προόδου είναι δυνατόν να ανιχνευθεί η 
παρουσία μέχρι τούδε μη ανιχνεύσιμων 
καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων στα 
τρόφιμα και να προσδιορισθεί η 
ταυτότητά τους σε συνεχώς χαμηλότερες 
συγκεντρώσεις.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η επιστημονική πρόοδος που έχει σημειωθεί στον τομέα συνίσταται σε νέες δυνατότητες για 
μέτρηση διαρκώς μικροτέρων συγκεντρώσεων συγκεκριμένων φαρμακευτικών ουσιών σε 
ζωικούς ιστούς χάρις σε περισσότερο ευαίσθητες τεχνικές μετρήσεως και ικανότητα ανίχνευσης 
ουσιών μέχρι τούδε μη ανιχνεύσιμων. Η πρόοδος είναι τόσο ποιοτική όσο και ποσοτική. Η νέα 
διατύπωση δίδει σαφέστερη ιδέα των αλλαγών που έχουν επέλθει επί του θέματος. 

Τροπολογία 19
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 α) Για να προστατευθεί η δημόσια 
υγεία πρέπει να καθοριστούν ανώτατα 
όρια καταλοίπων σύμφωνα με γενικά 
αναγνωρισμένες αρχές αξιολόγησης της 
ασφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη τους 
τοξικολογικούς κινδύνους, την 
περιβαλλοντική μόλυνση, καθώς και τις 
ακούσιες μικροβιολογικές και 
φαρμακολογικές επιπτώσεις των 
καταλοίπων. Άλλες επιστημονικές 
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αποτιμήσεις της ασφαλείας των σχετικών 
ουσιών στις οποίες μπορεί να έχουν 
επιδοθεί διεθνείς οργανώσεις ή 
επιστημονικές επιτροπές που έχουν την 
έδρα τους εντός της Κοινότητας πρέπει 
επίσης να ληφθούν υπόψη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία τονίζει περισσότερο εντός του κανονισμού την προστασία της υγείας.

Τροπολογία 20
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Προκειμένου να προστατευθεί η 
υγεία του ανθρώπου, πρέπει να 
καθοριστούν ανώτατα όρια καταλοίπων 
σύμφωνα με γενικά αναγνωρισμένες 
αρχές αξιολόγησης της ασφάλειας, 
λαμβάνοντας υπόψη τους τοξικολογικούς 
κινδύνους, την περιβαλλοντική μόλυνση, 
καθώς και τις ακούσιες μικροβιολογικές 
και φαρμακολογικές επιπτώσεις των 
καταλοίπων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 21
Urszula Krupa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η Κοινότητα συμβάλλει, στο πλαίσιο 
του Codex Alimentarius, στην ανάπτυξη 

(20) Η Κοινότητα συμβάλλει, στο πλαίσιο 
του Codex Alimentarius, στην ανάπτυξη 
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διεθνών προτύπων σχετικά με τα ανώτατα 
όρια καταλοίπων, εξασφαλίζοντας, 
παράλληλα, ότι δεν θα μειωθεί το υψηλό 
επίπεδο προστασίας της υγείας των 
ανθρώπων το οποίο θεσπίστηκε στην 
Κοινότητα. Συνεπώς, η Κοινότητα πρέπει 
να υιοθετεί, χωρίς περαιτέρω εκτίμηση του 
κινδύνου, τα ανώτατα όρια καταλοίπων 
του Codex τα οποία υποστήριξε στη 
σχετική συνεδρίαση για τον Codex 
Alimentarius. Κατ’ αυτό τον τρόπο θα 
αυξηθεί περαιτέρω η συνεκτικότητα 
μεταξύ των διεθνών προτύπων και της 
κοινοτικής νομοθεσίας όσον αφορά τα 
όρια καταλοίπων στα τρόφιμα.

διεθνών προτύπων σχετικά με τα ανώτατα 
όρια καταλοίπων κτηνιατρικών 
φαρμάκων στα τρόφιμα, εξασφαλίζοντας, 
παράλληλα, ότι δεν θα μειωθεί το υψηλό 
επίπεδο προστασίας της υγείας των 
ανθρώπων το οποίο θεσπίστηκε στην 
Κοινότητα. Συνεπώς, η Κοινότητα πρέπει 
να υιοθετεί, χωρίς περαιτέρω εκτίμηση του 
κινδύνου, τα ανώτατα όρια καταλοίπων 
του Codex τα οποία υποστήριξε στη 
σχετική συνεδρίαση για τον Codex 
Alimentarius. Κατ’ αυτό τον τρόπο θα 
αυξηθεί περαιτέρω η συνεκτικότητα 
μεταξύ των διεθνών προτύπων και της 
κοινοτικής νομοθεσίας όσον αφορά τα 
όρια καταλοίπων κτηνιατρικών 
φαρμάκων στα τρόφιμα.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Σαφέστερη διατύπωση.

Τροπολογία 22
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η Κοινότητα συμβάλλει, στο πλαίσιο 
του Codex Alimentarius, στην ανάπτυξη 
διεθνών προτύπων σχετικά με τα ανώτατα 
όρια καταλοίπων, εξασφαλίζοντας, 
παράλληλα, ότι δεν θα μειωθεί το υψηλό 
επίπεδο προστασίας της υγείας των 
ανθρώπων το οποίο θεσπίστηκε στην 
Κοινότητα. Συνεπώς, η Κοινότητα πρέπει 
να υιοθετεί, χωρίς περαιτέρω εκτίμηση 
του κινδύνου, τα ανώτατα όρια 
καταλοίπων του Codex τα οποία 
υποστήριξε στη σχετική συνεδρίαση για 
τον Codex Alimentarius. Κατ’ αυτό τον 

(20) Η Κοινότητα συμβάλλει, στο πλαίσιο 
του Codex Alimentarius, στην ανάπτυξη 
διεθνών προτύπων σχετικά με τα ανώτατα 
όρια καταλοίπων, εξασφαλίζοντας, 
παράλληλα, ότι δεν θα μειωθεί το υψηλό 
επίπεδο προστασίας της υγείας των 
ανθρώπων το οποίο θεσπίστηκε στην 
Κοινότητα. Συνεπώς, η Κοινότητα πρέπει 
να υιοθετεί τα ανώτατα όρια καταλοίπων 
του Codex τα οποία υποστήριξε στη 
σχετική συνεδρίαση της Επιτροπής για 
τον Codex Alimentarius υπό την 
προϋπόθεση ανασκόπησης των μη 
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τρόπο θα αυξηθεί περαιτέρω η 
συνεκτικότητα μεταξύ των διεθνών 
προτύπων και της κοινοτικής νομοθεσίας 
όσον αφορά τα όρια καταλοίπων στα 
τρόφιμα.

εγκεκριμένων στην ΕΕ ουσιών και των 
ειδικών ως εκ συνεργίας και 
συσσωρεύσεως επιπτώσεων 
συγκεκριμένων ουσιών που μπορεί να 
βλάπτουν την υγεία του ανθρώπου· Κατ’ 
αυτό τον τρόπο θα αυξηθεί περαιτέρω η 
συνεκτικότητα μεταξύ των διεθνών 
προτύπων και της κοινοτικής νομοθεσίας 
όσον αφορά τα όρια καταλοίπων στα 
τρόφιμα, χωρίς να τίθεται εν κινδύνω το 
επίπεδο προστασίας που απαιτείται για τη 
χορήγηση έγκρισης εντός της 
Κοινότητας. Η Επιτροπή πρέπει να 
εμπλέξει επισήμως το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο πριν από την επίτευξη 
συμφωνίας.

Or. en

Τροπολογία 23
Urszula Krupa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Τα τρόφιμα υπόκεινται σε ελέγχους 
όσον αφορά τα κατάλοιπα φαρμακολογικά 
δραστικών ουσιών σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004. Ακόμη 
και αν δεν έχουν οριστεί όρια καταλοίπων 
γι’ αυτές τις ουσίες σύμφωνα με τον εν 
λόγω κανονισμό, θα μπορούσαν να 
προκύψουν κατάλοιπα των ουσιών αυτών 
λόγω της περιβαλλοντικής μόλυνσης ή της 
ύπαρξης φυσικού μεταβολίτη στο ζώο. Οι 
εργαστηριακές μέθοδοι είναι ικανές να 
εντοπίσουν αυτά τα κατάλοιπα σε συνεχώς 
χαμηλότερα επίπεδα. Τα εν λόγω 
κατάλοιπα έχουν οδηγήσει σε διαφορετικές 
πρακτικές ελέγχου στα κράτη μέλη.

(21) Τα τρόφιμα υπόκεινται σε ελέγχους 
όσον αφορά την παρουσία καταλοίπων
φαρμακολογικά δραστικών ουσιών 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
882/2004. Ακόμη και αν δεν έχουν οριστεί 
όρια καταλοίπων γι’ αυτές τις ουσίες 
σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό, θα 
μπορούσαν να προκύψουν κατάλοιπα των 
ουσιών αυτών λόγω της περιβαλλοντικής 
μόλυνσης ή της ύπαρξης φυσικού 
μεταβολίτη στο ζώο. Οι εργαστηριακές
μέθοδοι είναι ικανές να εντοπίσουν αυτά 
τα κατάλοιπα σε συνεχώς χαμηλότερες 
συγκεντρώσεις. Τα εν λόγω κατάλοιπα 
έχουν οδηγήσει σε διαφορετικές πρακτικές 
ελέγχου στα κράτη μέλη.

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Σαφέστερη διατύπωση.

Τροπολογία 24
María Sornosa Martínez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επομένως, είναι σκόπιμο να προβλέψει η 
Κοινότητα διαδικασίες προκειμένου να 
καθοριστούν σημεία αναφοράς για 
ενέργειες ελέγχου στις συγκεντρώσεις των 
καταλοίπων για τα οποία η επιστημονική 
άποψη υποστηρίζει ότι η έκθεση των 
καταναλωτών σε αυτά είναι αμελητέα και
η εργαστηριακή ανάλυση είναι τεχνικά 
εφικτή, προκειμένου να διευκολυνθούν το 
ενδοκοινοτικό εμπόριο και οι εισαγωγές. 

Επομένως, είναι σκόπιμο να προβλέψει η 
Κοινότητα διαδικασίες προκειμένου να 
καθοριστούν σημεία αναφοράς για 
ενέργειες ελέγχου στις συγκεντρώσεις των 
καταλοίπων για τα οποία η εργαστηριακή 
ανάλυση είναι τεχνικά εφικτή, 
προκειμένου να διευκολυνθούν το 
ενδοκοινοτικό εμπόριο και οι εισαγωγές 
χωρίς να υπονομεύεται μία υψηλού 
επιπέδου προστασία της υγείας του 
ανθρώπου στην Κοινότητα. Ωστόσο ο 
ορισμός σημείων αναφοράς για ενέργειες 
ελέγχου ουδόλως πρέπει να παραβλέπει εκ 
των προτέρων την παράνομη χορήγηση 
μη εγκεκριμένων ουσιών σε παραγωγικά 
ζώα.  Επομένως οιαδήποτε κατάλοιπα 
αυτών των ουσιών στα τρόφιμα είναι 
πράγματι ανεπιθύμητα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Se trata de reafirmar que la inclusión de estos valores de referencia no puede, en ningún 
caso, significar un riesgo para el consumidor, ni una forma de evadir la utilización de 
productos prohibidos. Con el texto propuesto se mantiene la idea fundamental del 
considerando pero se cambia el énfasis: se exige que los puntos de referencia sean 
analíticamente fiables pero se incide en su seguridad no bajo un criterio de mera exposición, 
sino de seguridad del consumidor en su más amplio sentido. Y, despejando cualquier duda 
sobre falsas tolerancias, expresamente se indica que ello no será, en modo alguno, una 
rebaja en la prohibición de uso de sustancias no autorizadas. 
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Τροπολογία 25
María Sornosa Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγική πρόταση και στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες 
και διαδικασίες για τον καθορισμό των 
ακόλουθων στοιχείων:

1. Με σκοπό να εξασφαλίζει την ασφάλεια 
των τροφίμων ο παρών κανονισμός 
θεσπίζει κανόνες και διαδικασίες για τον 
καθορισμό των ακόλουθων στοιχείων:

(α) ανώτατη συγκέντρωση καταλοίπων 
μιας φαρμακολογικά δραστικής ουσίας, η 
οποία μπορεί να επιτρέπεται σε τρόφιμα 
ζωικής προέλευσης («ανώτατο όριο 
καταλοίπων»)·

(α) ανώτατη συγκέντρωση καταλοίπων 
μιας φαρμακολογικά δραστικής ουσίας 
που περιέχεται σε κτηνιατρικό φάρμακο ή 
βιοκτόνο που χρησιμοποιείται στην 
εκτροφή ζώων, η οποία μπορεί να 
επιτρέπεται σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης 
(«ανώτατο όριο καταλοίπων»)·

Or. es

Αιτιολόγηση

Σκοπός της αλλαγής στην εισαγωγική πρόταση είναι να τονισθεί ο γενικός σκοπός του 
κανονισμού, ο οποίος είναι να προστατευθεί η δημόσια υγεία.
Η τροποποίηση του (α) ορίζει σαφέστερα τις δύο κατηγορίες ουσιών στις οποίες θα 
εφαρμόζεται το ανώτατο όριο καταλοίπων.

Τροπολογία 26
Urszula Krupa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ανώτατη συγκέντρωση καταλοίπων 
μιας φαρμακολογικά δραστικής ουσίας, η 
οποία μπορεί να επιτρέπεται σε τρόφιμα 
ζωικής προέλευσης («ανώτατο όριο 
καταλοίπων»)·

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Or. pl
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Αιτιολόγηση

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Τροπολογία 27
Anne Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) επίπεδο ανοχής καταλοίπων μιας
φαρμακολογικά δραστικής ουσίας, κάτω 
από το οποίο η έκθεση του ανθρώπου στα 
εν λόγω κατάλοιπα μέσω των τροφίμων 
που περιέχουν την ουσία θεωρείται 
αμελητέα («σημείο αναφοράς για δράση»).

(β) όσον αφορά τα κατάλοιπα 
φαρμακολογικά δραστικών ουσιών που 
δεν υπόκεινται σε ταξινόμηση σύμφωνα 
με το άρθρο 13(2)(α), (β) ή (γ), το 
ελάχιστο περιεχόμενο ενός αναλύτη σε 
ένα δείγμα, που μπορεί να ανιχνευθεί και 
να επιβεβαιωθεί από ένα εργαστήριο 
ελέγχου αναφοράς, το οποίο έχει οριστεί 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
882/2004, με επικυρωμένη μέθοδο 
ανάλυσης σύμφωνα με τις κοινοτικές 
απαιτήσεις ("σημείο αναφοράς για 
δράση").

Or. fr

Αιτιολόγηση

L’amendement permet de redéfinir le champ d’application du règlement. Sont ainsi visés les 
résidus de substances ne figurant pas à la classification prévue à l’article 13 (substances ne 
pouvant disposer d’une limite maximale de résidus, compte tenu du risque qu’elle présente 
pour la santé publique), pour lesquels est appliquée une limite minimale de détection 
harmonisée (ou minimum de performance pour les méthodes d’analyses).

Ce sont les préconisations de la décision 2002/657/CE qui sont ici reprises, pour les résidus 
non seulement présents dans des matières importées dans l’UE, mais également dans les 
denrées produites dans l’UE. L’existence de telles limites minimales de détection ne remet 
cependant pas en cause la mise en œuvre, par les Etats membres, de méthodes d’analyse qui 
permettraient de détecter encore plus finement la présence de résidus.
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Τροπολογία 28
María Sornosa Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) επίπεδο ανοχής καταλοίπων μιας
φαρμακολογικά δραστικής ουσίας, κάτω 
από το οποίο η έκθεση του ανθρώπου στα 
εν λόγω κατάλοιπα μέσω των τροφίμων 
που περιέχουν την ουσία θεωρείται 
αμελητέα («σημείο αναφοράς για δράση»).

(β) το επίπεδο καταλοίπων
φαρμακολογικά δραστικής ουσίας που 
θεσπίζεται για λόγους ελέγχου στην 
περίπτωση ορισμένων ουσιών για τις 
οποίες δεν έχει καθορισθεί ανώτατο όριο 
καταλοίπων σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό ("σημεία αναφοράς για 
δράση").

Or. es

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας στο εδάφιο (β) είναι να αποσαφηνίσει την έννοια ‘σημείο αναφοράς 
για δράση’ εισάγοντας ακριβέστερον ορισμό που δεν σχετίζεται με την έννοια της έκθεσης, 
στοιχείου το οποίο θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως χαλάρωση της απαιτήσεως ασφαλείας.

Τροπολογία 29
Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο (β α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) ανώτατη συγκέντρωση καταλοίπου 
μιας φαρμακολογικά δραστικής ουσίας 
κάτω από την οποία η έκθεση του 
περιβάλλοντος στο εν λόγω κατάλοιπο 
θεωρείται αμελητέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Currently and appropriately, when a veterinary medicine is being submitted for authorisation 
to a Member State for the first time an Environmental Risk Assessment (ERA) is provided. 
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However, a problem arises where a generic of the medicine is submitted for review. Even 
where a Member State has an ERA in respect of the originator medicine, under the current 
rules (Directive 2001/82/EC) it is prohibited from using this information. Instead, the generic 
applicant must file its own ERA which must be in accordance with the full requirements. This 
requirement for repeated ERAs runs the risk of a different outcome to the original one, 
thereby triggering European referral procedures to the European Medicines Agency. 
Moreover, an ERA, unlike the other safety and efficacy data concerning a medicine has an  
infinite data protection period and this acts effectively as a barrier to trade.

Τροπολογία 30
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τούτο περιλαμβάνει κατά περίπτωση 
διατάξεις σχετικά με τη χρήση 
φαρμακολογικά δραστικών ουσιών και τη 
διάθεσή τους στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση, συγκεκριμένα όσον αφορά τις διατάξεις του άρθρου 13.

Τροπολογία 31
Urszula Krupa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) «παραγωγικά ζώα»: ζώα τα οποία 
εκτρέφονται, διατηρούνται, σφάζονται ή 
συλλαμβάνονται ειδικά με σκοπό την 
παραγωγή τροφίμων.

(β) «παραγωγικά ζώα»: ζώα τα οποία 
εκτρέφονται, διατηρούνται και σφάζονται 
ή συλλαμβάνονται ειδικά με σκοπό την 
παραγωγή τροφίμων.

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Άρση ανακρίβειας στο πολωνικό κείμενο με συνεπαγόμενη αλλαγή στο ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία 32
Urszula Krupa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) «κατάλοιπα φαρμακολογικά δραστικών 
ουσιών»: όλες οι φαρμακολογικά 
δραστικές ουσίες, εκφρασμένες σε mg/kg ή 
μg/kg νωπού βάρους, ανεξάρτητα από το 
αν πρόκειται για δραστικές ουσίες, έκδοχα 
ή προϊόντα αποδόμησης, και οι 
μεταβολίτες τους, που παραμένουν στα 
τρόφιμα τα οποία παράγονται από ζώα·

(α) «κατάλοιπα φαρμακολογικά δραστικών 
ουσιών»: όλες οι φαρμακολογικά 
δραστικές ουσίες, εκφρασμένες σε mg/kg ή 
μg/kg προϊόντος νωπού βάρους, 
ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για 
δραστικές ουσίες, έκδοχα ή προϊόντα 
αποδόμησης, και οι μεταβολίτες τους, που 
παραμένουν στα τρόφιμα τα οποία 
παράγονται από ζώα·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Σαφέστερη διατύπωση.

Τροπολογία 33
Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οποιαδήποτε φαρμακολογικά δραστική 
ουσία προοριζόμενη για χρήση σε 
κτηνιατρικά φάρμακα τα οποία 
χορηγούνται σε παραγωγικά ζώα υπόκειται 
σε γνώμη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Φαρμάκων («ο Οργανισμός») όσον αφορά 
το ανώτατο όριο καταλοίπων, η οποία 

Οποιαδήποτε φαρμακολογικά δραστική 
ουσία προοριζόμενη για χρήση σε 
κτηνιατρικά φάρμακα τα οποία 
χορηγούνται σε παραγωγικά ζώα υπόκειται 
σε γνώμη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Φαρμάκων («ο Οργανισμός») όσον αφορά 
το ανώτατο όριο καταλοίπων και την 
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διατυπώνεται από την Επιτροπή 
Φαρμάκων για Κτηνιατρική Χρήση («η 
επιτροπή»).

ανώτατη συγκέντρωση στο περιβάλλον, η 
οποία διατυπώνεται από την Επιτροπή 
Φαρμάκων για Κτηνιατρική Χρήση («η 
επιτροπή»).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή πλαισίου για την αξιολόγηση της εκτίμησης περιβαλλοντικού κινδύνου για τα 
κτηνιατρικά φάρμακα στον παρόντα κανονισμό θα επιτρέψει στις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές 
αρχές να χρησιμοποιούν τυποποιημένη προσέγγιση για όλες τις δραστικές ουσίες που 
χρησιμοποιούνται στα κτηνιατρικά φάρμακα, ασχέτως του εάν τα φάρμακα που παράγονται από 
αυτές υπόκεινται σε διαδικασίες χορήγησης άδειας σε κεντρικό επίπεδο ή σε επίπεδο κρατών 
μελών.

Τροπολογία 34
María Sornosa Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οποιαδήποτε φαρμακολογικά δραστική 
ουσία προοριζόμενη για χρήση σε 
κτηνιατρικά φάρμακα τα οποία 
χορηγούνται σε παραγωγικά ζώα υπόκειται 
σε γνώμη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Φαρμάκων («ο Οργανισμός») όσον αφορά 
το ανώτατο όριο καταλοίπων, η οποία 
διατυπώνεται από την Επιτροπή 
Φαρμάκων για Κτηνιατρική Χρήση («η 
επιτροπή»).

Πλην των περιπτώσεων στις οποίες 
εφαρμόζεται η διαδικασία του Codex 
Alimentarius της οποία μνεία γίνεται 
στην παράγραφο 13(3) οιαδήποτε 
φαρμακολογικά δραστική ουσία 
προοριζόμενη για χρήση σε κτηνιατρικά 
φάρμακα στην Κοινότητα τα οποία 
χορηγούνται σε παραγωγικά ζώα υπόκειται 
σε γνώμη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Φαρμάκων («ο Οργανισμός») όσον αφορά 
το ανώτατο όριο καταλοίπων, η οποία 
διατυπώνεται από την Επιτροπή 
Φαρμάκων για Κτηνιατρική Χρήση («η 
επιτροπή») όπως ορίζεται σύμφωνα με τα 
άρθρα 55 και 20 αντιστοίχως του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004.

Για το σκοπό αυτό, ο κάτοχος άδειας 
κυκλοφορίας κτηνιατρικού φαρμάκου στο 
οποίο χρησιμοποιείται μια τέτοια ουσία, ο 
αιτών τέτοια άδεια ή όποιος προτίθεται να 
ζητήσει άδεια κυκλοφορίας υποβάλλει 

Για το σκοπό αυτό, ο αιτών άδεια
κυκλοφορίας κτηνιατρικού φαρμάκου στο 
οποίο χρησιμοποιείται μια τέτοια ουσία, ο 
αιτών τέτοια άδεια ή όποιος προτίθεται να 
ζητήσει άδεια κυκλοφορίας (ή κατά 
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αίτηση στον Οργανισμό. περίπτωση ο κάτοχος της σχετικής 
αδείας κυκλοφορίας) υποβάλλει αίτηση 
στον Οργανισμό.

Or. es

Αιτιολόγηση

En línea con lo expuesto en la enmienda 5, en ésta se propone que el procedimiento de la 
sección 1ª sea obligatorio para las sustancias que se quieren incluir en medicamentos que 
serán autorizados en la Unión, con la única excepción de los LMR que, aprobados por el 
Codex Alimentarius, sean adoptados por la Unión según el procedimiento que se establece 
más adelante (art. 13). 
Se propone modificar el orden en que se caracteriza al solicitante legitimado, señalando en 
primer lugar aquellos que solicitan o prevén solicitar una autorización de comercialización 
y, en último lugar, aquellos que, siendo ya titulares de una autorización de comercialización 
de un medicamento veterinario que contiene la sustancia en cuestión, pretendan obtener 
nuevas autorizaciones para otras especies.
Por último, para ganar en precisión en cuanto a los órganos involucrados en el 
procedimiento, se especifica el Reglamento Comunitario por el que se crean.

Τροπολογία 35
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση ειδών ή χρήσεων 
ήσσονος σημασίας επιτρέπεται να 
υποβάλουν άλλοι αίτηση στον Οργανισμό.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Εν γένει στην περίπτωση ειδών ή χρήσεων ήσσονος σημασίας (π.χ. μέλισσες) οι επιχειρήσεις 
που κατά πάσαν πιθανότητα θα αναπτύξουν κτηνιατρικό προϊόν είναι απρόθυμες να υποβάλουν 
αίτηση ΑΟΚ λόγω του πολυσύνθετου και του κόστους του εγχειρήματος. Άλλοι πρέπει να έχουν 
το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για ανώτατο όριο καταλοίπων. Αφού θα έχει ορισθεί όριο, οι 
επιχειρήσεις θα έχουν κίνητρο να αναπτύξουν φάρμακο.
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Τροπολογία 36
Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η επιστημονική εκτίμηση του κινδύνου 
και οι συστάσεις για τη διαχείριση του 
κινδύνου έχουν σκοπό να εξασφαλίσουν 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του 
ανθρώπου και, παράλληλα, να 
εξασφαλίσουν ότι η υγεία του ανθρώπου, η 
υγεία των ζώων και η καλή διαβίωση των 
ζώων δεν επηρεάζονται αρνητικά από την 
έλλειψη διαθεσιμότητας κατάλληλων 
κτηνιατρικών φαρμάκων.

2. Η επιστημονική εκτίμηση του κινδύνου 
και οι συστάσεις για τη διαχείριση του 
κινδύνου έχουν σκοπό να εξασφαλίσουν 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του 
ανθρώπου και, παράλληλα, να
εξασφαλίσουν ότι η υγεία του ανθρώπου, η 
υγεία των ζώων και η καλή διαβίωση των 
ζώων και η ασφάλεια του περιβάλλοντος 
δεν επηρεάζονται αρνητικά από την 
έλλειψη διαθεσιμότητας κατάλληλων 
κτηνιατρικών φαρμάκων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως έχουν θεσπισθεί ανώτατα όρια καταλοίπων ακολουθώντας κοινοτική διαδικασία 
αποτίμησης, θα μπορούσαν να ορισθούν απαιτήσεις για εκτιμήσεις του περιβαλλοντικού 
κινδύνου (που υπάρχουν προ του 2000) για τις δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε 
κτηνιατρικά φάρμακα.  Τούτο θα εξασφάλιζε υψηλού επιπέδου περιβαλλοντική ασφάλεια και θα 
απέφευγε τον περιττό πολλαπλασιασμό προσπαθειών από εταιρείες γενόσημων φαρμάκων που 
πρέπει να επαναλαμβάνουν ολόκληρες τις σειρές για τον υπολογισμό δεδομένων 
περιβαλλοντικού κινδύνου (μερικές φορές περιλαμβανομένων και μελετών πορείας ουσίας στο 
περιβάλλον και επιπροσθέτων μελετών τοξικότητας). 

Τροπολογία 37
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
διαθεσιμότητα εγκεκριμένων κτηνιατρικών 
φαρμάκων για τις καταστάσεις που 
επηρεάζουν τα παραγωγικά είδη, η 
επιτροπή, όταν διενεργεί επιστημονικές 

Σύμφωνα με τον στόχο της εξασφάλισης 
υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας 
και με τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 
6 και προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
διαθεσιμότητα εγκεκριμένων κτηνιατρικών 
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εκτιμήσεις του κινδύνου και όταν 
καταρτίζει συστάσεις για τη διαχείριση του 
κινδύνου, εξετάζει τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιηθούν τα ανώτατα όρια 
καταλοίπων που έχουν οριστεί για μια 
φαρμακολογικά δραστική ουσία σε ένα 
συγκεκριμένο τρόφιμο για άλλο τρόφιμο
που παράγεται από το ίδιο είδος, ή σε ένα 
ή περισσότερα είδη για άλλα είδη.

φαρμάκων για τις καταστάσεις που 
επηρεάζουν τα παραγωγικά είδη, η 
επιτροπή, όταν διενεργεί επιστημονικές 
εκτιμήσεις του κινδύνου και όταν 
καταρτίζει συστάσεις για τη διαχείριση του 
κινδύνου, εξετάζει τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιηθούν τα ανώτατα όρια 
καταλοίπων που έχουν οριστεί για μια 
φαρμακολογικά δραστική ουσία σε ένα 
συγκεκριμένο τρόφιμο για άλλο τρόφιμο 
που παράγεται από το ίδιο είδος, ή σε ένα 
ή περισσότερα είδη για άλλα είδη. Στην 
περίπτωση παρέκτασης ανάμεσα σε 
διαφορετικά είδη ζώων πρέπει να 
εφαρμόζεται παράγοντας ασφαλείας 
τουλάχιστον 10 όταν ορίζονται ανώτατα 
όρια καταλοίπων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια υποστηρίζει τον στόχο που ορίζει η πρόταση της Επιτροπής περί βελτιωμένων 
διαδικασιών δοκιμής χάρις στην ευρύτερη χρήση της παρέκτασης (ήτοι την εφαρμογή 
αποτελεσμάτων σε άλλα τρόφιμα ή είδη ζώων) κατά την αποτίμηση του κινδύνου. Αυτός ο 
στόχος θα συμβάλει στο να αυξηθεί το διαθέσιμο δραστικών ουσιών ιδίως για μικρότερες 
ομάδες ζώων (αιγοπρόβατα κλπ.). Οι αλλαγές που προτείνονται εδώ απλώς είναι για να 
εξασφαλίσουν ότι ακόμη και όταν εφαρμόζεται η παρέκταση πρέπει να υπάρχει μία δέουσα 
μείωση των εγκεκριμένων επιπέδων καταλοίπων. 

Τροπολογία 38
María Sornosa Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
διαθεσιμότητα εγκεκριμένων κτηνιατρικών 
φαρμάκων για τις καταστάσεις που 
επηρεάζουν τα παραγωγικά είδη, η 
επιτροπή, όταν διενεργεί επιστημονικές 
εκτιμήσεις του κινδύνου και όταν 
καταρτίζει συστάσεις για τη διαχείριση του 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
διαθεσιμότητα εγκεκριμένων κτηνιατρικών 
φαρμάκων για τις καταστάσεις που 
επηρεάζουν τα παραγωγικά είδη, ο 
Οργανισμός (έχοντας σταθερά κατά νου 
την ανάγκη για παροχή υψηλού επιπέδου 
προστασίας της δημόσιας υγείας), όταν 
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κινδύνου, εξετάζει τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιηθούν τα ανώτατα όρια 
καταλοίπων που έχουν οριστεί για μια 
φαρμακολογικά δραστική ουσία σε ένα 
συγκεκριμένο τρόφιμο για άλλο τρόφιμο 
που παράγεται από το ίδιο είδος, ή σε ένα 
ή περισσότερα είδη για άλλα είδη.

διενεργεί επιστημονικές εκτιμήσεις του 
κινδύνου και όταν καταρτίζει συστάσεις 
για τη διαχείριση του κινδύνου, εξετάζει:

(α) τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν τα 
ανώτατα όρια καταλοίπων που έχουν 
οριστεί για μια φαρμακολογικά δραστική 
ουσία σε ένα συγκεκριμένο τρόφιμο ή για 
άλλο τρόφιμο που παράγεται από το ίδιο 
είδος, ή  

(β) τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν 
τα ανώτατα όρια καταλοίπων που έχουν 
οριστεί για μια φαρμακολογικά δραστική 
ουσία σε ένα ή περισσότερα είδη για άλλα 
είδη, ή 

(γ) τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν τα 
ανώτατα όρια καταλοίπων που έχουν 
οριστεί για μια φαρμακολογικά δραστική 
ουσία σε ένα συγκεκριμένο τρόφιμο που 
παράγεται από είδος για άλλο τρόφιμο 
που παράγεται από άλλα είδη.

Or. es

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να αποσαφηνίσει τη διαδικασία παρέκτασης.

Την ευθύνη δεν πρέπει να φέρει η Επιτροπή Φαρμάκων για Κτηνιατρική Χρήση αλλά μάλλον ο 
ίδιος ο Οργανισμός, επειδή η παρέκταση επεκτείνεται και πέραν της σφαίρας της απλής 
αποτίμησης του κινδύνου και συνδέεται με τη διαχείριση του κινδύνου (χώρου που κείται εκτός 
πεδίου αρμοδιοτήτων της επιτροπής).

Η τροπολογία αποσαφηνίζει επίσης την ίδια την έννοια της παρέκτασης εμφαίνοντας το δυνάμει 
πεδίο της: μεταξύ διαφορετικών ιστών, μεταξύ διαφορετικών ειδών ή μεταξύ διαφορετικών 
ειδών και ιστών ταυτοχρόνως.  Ουδέν των ανωτέρω πρέπει να υπονομεύει την ασφάλεια των 
καταναλωτών.
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Τροπολογία 39
María Sornosa Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Αφού προβεί σε διαβούλευση με τον 
Οργανισμό, η Επιτροπή καθορίζει 
κανόνες σχετικά με τη χρήση ανωτάτου 
ορίου καταλοίπων που σχετίζεται με 
συγκεκριμένο τρόφιμο σε άλλο τρόφιμο 
από το ίδιο ζωικό είδος ή που σχετίζεται 
με ένα ή περισσότερα είδη σε άλλα είδη. 
Οι κανόνες αυτοί καθορίζουν πώς και υπό 
ποίες συνθήκες μπορούν να 
χρησιμοποιούνται τα επιστημονικά 
στοιχεία σχετικά με τα κατάλοιπα σε ένα 
συγκεκριμένο τρόφιμο ή σε ένα ή 
περισσότερα είδη για τον καθορισμό 
ανώτατου ορίου καταλοίπων σε άλλα 
τρόφιμα ή σε αλλά είδη.
Τα μέτρα που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή 
του θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο της 
οποίας μνεία γίνεται στο άρθρο 20, 
παράγραφος 3. 

Or. es

Αιτιολόγηση

Ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται να καθορίζει η Επιτροπή 
λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή της εννοίας 'παρέκταση'.
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Τροπολογία 40
Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η επιστημονική εκτίμηση του κινδύνου 
εξετάζει το μεταβολισμό και την 
απομάκρυνση των φαρμακολογικά 
δραστικών ουσιών στα σχετικά ζωικά είδη 
και τον τύπο καταλοίπων, καθώς και την 
ποσότητά τους που μπορεί να ληφθεί από 
τον άνθρωπο κατά τη διάρκεια της ζωής 
του χωρίς σημαντικό κίνδυνο της υγείας 
του, εκφρασμένη ως αποδεκτή ημερήσια 
πρόσληψη (ΑΗΠ). Εναλλακτικές προς την
ΑΗΠ προσεγγίσεις μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν εφόσον έχουν θεσπιστεί 
από την Επιτροπή, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 12 παράγραφος 1.

1. Η επιστημονική εκτίμηση του κινδύνου 
εξετάζει το μεταβολισμό, τη μείωση και 
την απέκκριση των φαρμακολογικά 
δραστικών ουσιών στα σχετικά ζωικά είδη 
και τον τύπο καταλοίπων, καθώς και την 
ποσότητά τους που μπορεί να ληφθεί από 
τον άνθρωπο κατά τη διάρκεια της ζωής 
του χωρίς σημαντικό κίνδυνο της υγείας 
του, εκφρασμένη ως αποδεκτή ημερήσια 
πρόσληψη (ΑΗΠ). Εναλλακτικές προς την 
ΑΗΠ προσεγγίσεις μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν εφόσον έχουν θεσπιστεί 
από την Επιτροπή, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 12, παράγραφος 1.

Η επιστημονική εκτίμηση του κινδύνου 
εξετάζει επίσης τον αντίκτυπο 
οιωνδήποτε καταλοίπων της δραστικής 
ουσίας ως προς την ασφάλεια του 
περιβάλλοντος.

Or. en

Τροπολογία 41
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η επιστημονική εκτίμηση του κινδύνου 
εξετάζει το μεταβολισμό και την 
απομάκρυνση των φαρμακολογικά 
δραστικών ουσιών στα σχετικά ζωικά είδη 
και τον τύπο καταλοίπων, καθώς και την 
ποσότητά τους που μπορεί να ληφθεί από 
τον άνθρωπο κατά τη διάρκεια της ζωής 
του χωρίς σημαντικό κίνδυνο της υγείας 

1. Η επιστημονική εκτίμηση του κινδύνου 
εξετάζει το μεταβολισμό και την 
απομάκρυνση των φαρμακολογικά 
δραστικών ουσιών στα σχετικά ζωικά είδη 
και τον τύπο καταλοίπων, καθώς και την 
ποσότητά τους που μπορεί να ληφθεί από 
τον άνθρωπο κατά τη διάρκεια της ζωής 
του χωρίς σημαντικό κίνδυνο της υγείας 
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του, εκφρασμένη ως αποδεκτή ημερήσια 
πρόσληψη (ΑΗΠ). Εναλλακτικές προς την 
ΑΗΠ προσεγγίσεις μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν εφόσον έχουν θεσπιστεί 
από την Επιτροπή, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 12, παράγραφος 1.

του, εκφρασμένη ως αποδεκτή ημερήσια 
πρόσληψη (ΑΗΠ), δίδοντας ιδιαίτερη 
προσοχή στις εκ συνεργίας και 
συσσωρεύσεως επιπτώσεις των διαφόρων 
φαρμακολογικά δραστικών ουσιών και 
τις επιπτώσεις στις ευάλωτες κατηγορίες
ανθρώπων. Εναλλακτικές προς την ΑΗΠ 
προσεγγίσεις μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν εφόσον έχουν θεσπιστεί 
από την Επιτροπή, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 12, παράγραφος 1. 

Η εκτίμηση του κινδύνου πρέπει να τηρεί 
τις αρχές για την εκτίμηση της ασφάλειας 
των ειδών διατροφής που ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλίζεται ότι οι οριακές τιμές της νομοθεσίας για τα τρόφιμα ορίζονται κατά τρόπο 
συνεπή, πρέπει να γίνει μνεία των κριτηρίων ασφαλείας που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 178/2002 τα οποία αποτελούν σημείο αναφοράς για τη νομοθεσία για τα τρόφιμα εν τω 
συνόλω. Μεταξύ άλλων αυτός ο κανονισμός προβλέπει να λαμβάνεται υπόψη το ευάλωτο 
ορισμένων κατηγοριών ανθρώπων και των εκ συνεργίας και συσσωρεύσεως επιπτώσεων. Η 
τροπολογία επίσης περιέχει ρητή αποσαφήνιση σχετικά με αυτές τις δύο ιδιαιτέρως σημαντικές 
πτυχές.

Τροπολογία 42
Urszula Krupa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η επιστημονική εκτίμηση του κινδύνου 
εξετάζει το μεταβολισμό και την 
απομάκρυνση των φαρμακολογικά 
δραστικών ουσιών στα σχετικά ζωικά είδη 
και τον τύπο καταλοίπων, καθώς και την 
ποσότητά τους που μπορεί να ληφθεί από 
τον άνθρωπο κατά τη διάρκεια της ζωής 
του χωρίς σημαντικό κίνδυνο της υγείας
του, εκφρασμένη ως αποδεκτή ημερήσια 

1. Η επιστημονική εκτίμηση του κινδύνου 
εξετάζει το μεταβολισμό και την 
απομάκρυνση των φαρμακολογικά 
δραστικών ουσιών στα σχετικά ζωικά είδη 
και τον τύπο καταλοίπων, καθώς και την 
ποσότητά τους που μπορεί να ληφθεί από 
τον άνθρωπο κατά τη διάρκεια της ζωής 
του χωρίς να έχει καταφανή αρνητική 
επίδραση στην υγεία του, εκφρασμένη ως 
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πρόσληψη (ΑΗΠ). Εναλλακτικές προς την 
ΑΗΠ προσεγγίσεις μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν εφόσον έχουν θεσπιστεί 
από την Επιτροπή, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 12 παράγραφος 1.

αποδεκτή ημερήσια πρόσληψη (ΑΗΠ). 
Εναλλακτικές προς την ΑΗΠ προσεγγίσεις 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν εφόσον 
έχουν θεσπιστεί από την Επιτροπή, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση 'καταφανής αρνητική επίδραση' αποδίδει σαφέστερα τον κίνδυνο για την υγεία του 
ανθρώπου από ό,τι η διατύπωση 'σημαντικός κίνδυνος' και συμμορφούται περισσότερο προς 
τον ορισμό της αποδεκτής ημερήσιας πρόσληψης (ΑΗΠ) που προβλέπεται από τη 
"Κατευθυντήρια γραμμή σχετικά με τον ορισμό ενός σοβαρού δυνάμει κινδύνου για την υγεία 
του ανθρώπου ή των ζώων ή για το περιβάλλον κατά την έννοια του άρθρου 33, παράγραφοι 1 
και 2 της οδηγίας 2001/82/ΕΚ – Μάρτιος 2006".

Τροπολογία 43
María Sornosa Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 - παράγραφος 2 - στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τον κίνδυνο ακούσιων 
φαρμακολογικών ή μικροβιολογικών 
επιπτώσεων στον άνθρωπο· 

(β) τον κίνδυνο ακούσιων τοξικολογικών, 
φαρμακολογικών ή μικροβιολογικών
επιπτώσεων στον άνθρωπο· 

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται οι τοξικολογικοί κίνδυνοι.
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Τροπολογία 44
Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο (γ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) το είδος και την ποσότητα 
καταλοίπων που θεωρείται ότι δεν 
προκαλούν ανησυχία ασφάλειας όσον 
αφορά το περιβάλλον·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εγγραφή του μελήματος της ασφαλείας του περιβάλλοντος στη επιστημονική εκτίμηση του 
κινδύνου θα εξασφαλίζει συνέπεια προσέγγισης και την απλούστευση διαδικασίας.

Τροπολογία 45
Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν μεταβολισμός και η απομάκρυνση
της ουσίας δεν μπορούν να εκτιμηθούν και 
η χρήση της ουσίας έχει σχεδιαστεί ώστε 
να προάγει την υγεία και την καλή 
διαβίωση των ζώων, η επιστημονική 
εκτίμηση του κινδύνου μπορεί να λαμβάνει 
υπόψη στοιχεία παρακολούθησης ή 
στοιχεία έκθεσης.

3. Εάν μεταβολισμός, η μείωση και η 
απέκκριση της ουσίας δεν μπορούν να 
εκτιμηθούν και η χρήση της ουσίας έχει 
σχεδιαστεί ώστε να προάγει την υγεία και 
την καλή διαβίωση των ζώων, η 
επιστημονική εκτίμηση του κινδύνου 
μπορεί να λαμβάνει υπόψη στοιχεία 
παρακολούθησης ή στοιχεία έκθεσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η 'απέκκριση' είναι σχετική με την εκτίμηση περιβαλλοντικού κινδύνου.  
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Τροπολογία 46
María Sornosa Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν μεταβολισμός και η απομάκρυνση
της ουσίας δεν μπορούν να εκτιμηθούν και 
η χρήση της ουσίας έχει σχεδιαστεί ώστε 
να προάγει την υγεία και την καλή 
διαβίωση των ζώων, η επιστημονική 
εκτίμηση του κινδύνου μπορεί να λαμβάνει 
υπόψη στοιχεία παρακολούθησης ή 
στοιχεία έκθεσης.

3. Εάν μεταβολισμός και η απομάκρυνση 
της ουσίας δεν μπορούν να εκτιμηθούν και 
η χρήση της ουσίας έχει σχεδιαστεί ώστε 
να προάγει την υγεία, η επιστημονική 
εκτίμηση του κινδύνου μπορεί να λαμβάνει 
υπόψη στοιχεία παρακολούθησης ή 
στοιχεία έκθεσης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η υγεία των ζώων είναι το στοιχείο που κατ' αρχήν πρέπει να έχει προτεραιότητα και δεν 
υπάρχει λόγος για φάρμακο που συμβάλλει μόνον στην ευζωία αλλά όχι στην υγεία των ζώων.

Τροπολογία 47
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) άλλοι θεμιτοί παράγοντες, όπως οι 
τεχνολογικές πτυχές της παραγωγής 
τροφίμων, η δυνατότητα διενέργειας 
ελέγχων, οι όροι χρήσης και εφαρμογής 
των ουσιών στα κτηνιατρικά φάρμακα, 
καθώς και το ενδεχόμενο κακής ή 
παράνομης χρήσης·

(β) άλλοι θεμιτοί παράγοντες, όπως οι 
τεχνολογικές πτυχές της παραγωγής 
τροφίμων, η δυνατότητα διενέργειας 
ελέγχων, οι όροι χρήσης και εφαρμογής 
των ουσιών στα κτηνιατρικά φάρμακα, 
καθώς και το ενδεχόμενο κακής ή 
παράνομης χρήσης· στην κακή χρήση 
περιλαμβάνεται και η χρήση 
κτηνιατρικών φαρμάκων για προφύλαξη, 
όταν είναι δυνατή η διαχείριση νόσων 
μέσω αναλογικών και ευλόγων αλλαγών 
στις συνθήκες υπό τις οποίες εκτρέφονται 
τα ζώα·
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Or. en

Τροπολογία 48
María Sornosa Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) άλλοι θεμιτοί παράγοντες, όπως οι 
τεχνολογικές πτυχές της παραγωγής 
τροφίμων, η δυνατότητα διενέργειας 
ελέγχων, οι όροι χρήσης και εφαρμογής 
των ουσιών στα κτηνιατρικά φάρμακα, 
καθώς και το ενδεχόμενο κακής ή 
παράνομης χρήσης· 

(β) άλλοι θεμιτοί παράγοντες, όπως οι 
τεχνολογικές πτυχές της παραγωγής 
τροφίμων και ζωοτροφών, η δυνατότητα 
διενέργειας ελέγχων, οι όροι χρήσης και 
εφαρμογής των ουσιών στα κτηνιατρικά 
φάρμακα, καθώς και το ενδεχόμενο κακής 
ή παράνομης χρήσης· 

Or. es

Αιτιολόγηση

Περιλαμβάνονται επίσης οι διεργασίες παραγωγής ζωοτροφών (που πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη όταν διενεργείται ανάλυση του κινδύνου). Δεδομένου ότι πολλά κτηνιατρικά φάρμακα 
χορηγούνται μέσω της ζωοτροφής ή του ποσίμου ύδατος οι συστάσεις για τη διαχείριση του 
κινδύνου πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον τρόπο με τον οποίον οι διαθέσιμες τεχνολογίες 
επηρεάζουν τον κίνδυνο.

Τροπολογία 49
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) άλλοι θεμιτοί παράγοντες, όπως οι 
τεχνολογικές πτυχές της παραγωγής 
τροφίμων, η δυνατότητα διενέργειας 
ελέγχων, οι όροι χρήσης και εφαρμογής 
των ουσιών στα κτηνιατρικά φάρμακα, 
καθώς και το ενδεχόμενο κακής ή 
παράνομης χρήσης·

(β) άλλοι θεμιτοί παράγοντες, όπως οι 
τεχνολογικές πτυχές της παραγωγής 
τροφίμων, η δυνατότητα διενέργειας 
ελέγχων, οι όροι χρήσης και εφαρμογής 
των ουσιών στα κτηνιατρικά φάρμακα, η 
τήρηση καλής κτηνιατρικής πρακτικής 
καθώς και το ενδεχόμενο κακής ή 
παράνομης χρήσης·
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Η επιστημονική εκτίμηση του κινδύνου μπορεί να συνιστά τον ορισμό εξαιρετικά υψηλού 
ανωτάτου ορίου καταλοίπων – πολύ υψηλότερου από ό,τι απαιτείται για χρήση του σχετικού 
προϊόντος σύμφωνα με την καλή κτηνιατρική πρακτική. Το να λαμβάνεται η καλή κτηνιατρική 
πρακτική υπόψη κατά τον ορισμό ανωτάτων ορίων καταλοίπων επιτρέπει τον ορισμό ορίων 
που εγγυώνται όχι μόνον βέλτιστη προστασία της υγείας του ανθρώπου αλλά επίσης και την 
αποφυγή υπερβολικής χρήσης των κτηνιατρικών προϊόντων.

Τροπολογία 50
Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – στοιχείο (δ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) εάν οι προβλεπόμενες 
περιβαλλοντικές συγκεντρώσεις είναι ή 
δεν είναι αποδεκτές για την προστασία 
του περιβάλλοντος και, κατά περίπτωση, 
οιεσδήποτε προϋποθέσεις ή περιορισμοί 
για τη χρήση της σχετικής ουσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι συγκεντρώσεις ουσιών μπορεί να συνιστούν κίνδυνο για το 
περιβάλλον. Τούτο πρέπει να ληφθεί υπόψη στις συστάσεις για τη διαχείριση του κινδύνου.

Τροπολογία 51
Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο Οργανισμός διασφαλίζει ότι η 
επιτροπή γνωμοδοτεί εντός 210 ημερών 

2. Ο Οργανισμός διασφαλίζει ότι η 
επιτροπή γνωμοδοτεί εντός 210 ημερών 
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από τη λήψη έγκυρης αίτησης, σύμφωνα 
με το άρθρο 3 και την παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου. Η προθεσμία αυτή 
αναστέλλεται όταν ο Οργανισμός ζητά την 
υποβολή πρόσθετων στοιχείων σχετικά με 
τη συγκεκριμένη ουσία εντός ορισμένου 
χρονικού διαστήματος και μέχρις ότου 
υποβληθούν τα ζητηθέντα στοιχεία.

από τη λήψη έγκυρης αίτησης για μία νέα 
ουσία, σύμφωνα με το άρθρο 3 και την 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η 
προθεσμία αυτή αναστέλλεται όταν ο 
Οργανισμός ζητά την υποβολή πρόσθετων 
στοιχείων σχετικά με τη συγκεκριμένη 
ουσία εντός ορισμένου χρονικού 
διαστήματος και μέχρις ότου υποβληθούν 
τα ζητηθέντα στοιχεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι προς όφελος της σαφήνειας.

Τροπολογία 52
Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Όσον αφορά τις φαρμακολογικά 
δραστικές ουσίες η χρήση των οποίων σε 
κτηνιατρικά φάρμακα είναι εγκεκριμένη 
την ημερομηνία θέσεως του παρόντος 
κανονισμού εν ισχύι, ισχύουν τα εξής:
(α) Αφού προβεί σε διαβούλευση με τον 
Οργανισμό, η Επιτροπή δημοσιεύει 
χρονοδιάγραμμα για την εξέταση των εν 
λόγω ουσιών όπου περιλαμβάνονται και 
προθεσμίες για την υποβολή των 
πληροφοριών των οποίων μνεία γίνεται 
στο άρθρο 8(1). Όσοι φέρουν την ευθύνη 
για την εμπορία του σχετικού 
κτηνιατρικού φαρμάκου εξασφαλίζουν 
ότι όλες οι σχετικές πληροφορίες 
υποβάλλονται στην Επιτροπή. Οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
θέτουν οιεσδήποτε άλλες σχετικές 
πληροφορίες υπόψη της Επιτροπής.
(β) Αφού επαληθεύσει εντός 30 ημερών 
ότι οι πληροφορίες έχουν υποβληθεί υπό 
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τη σωστή μορφή, η Επιτροπή υποβάλλει 
πάραυτα τις πληροφορίες προς εξέταση 
στον Οργανισμό, ο οποίος εκδίδει τη 
γνωμοδότησή του εντός 120 ημερών. Το 
ως άνω χρονικό όριο αίρεται όταν ο 
Οργανισμός ζητεί να του υποβληθούν 
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά 
με τη δεδομένη ουσία εντός 
καθορισμένου χρονικού διαστήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία καθιστά το κείμενο σύμμορφο προς τις διατάξεις του κανονισμού του Συμβουλίου 
αριθ. 2377/1990.

Τροπολογία 53
María Sornosa Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τις ουσίες που δεν προορίζονται για 
χρήση σε κτηνιατρικά φάρμακα που θα 
διατεθούν στην κοινοτική αγορά και για 
τις οποίες δεν έχει υποβληθεί αίτηση 
σύμφωνα με το άρθρο 3, η Επιτροπή ή τα 
κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν στον 
Οργανισμό αιτήσεις γνωμοδότησης 
σχετικά με τα ανώτατα όρια καταλοίπων.

1. Η Επιτροπή ή τα κράτη μέλη μπορούν 
να υποβάλουν στον Οργανισμό αιτήσεις 
γνωμοδότησης σχετικά με τα ανώτατα όρια 
καταλοίπων για φαρμακολογικά 
δραστικές ουσίες σε μία των εξής 
περιπτώσεων:

Εφαρμόζονται τα άρθρα 4 έως 8.
(α) η συγκεκριμένη ουσία είναι 
εγκεκριμένη για χρήση σε κτηνιατρικά 
φαρμακα σε τρίτο κράτος και δεν έχει 
υποβληθεί αίτηση όσον αφορά αυτήν την 
ουσία σύμφωνα με το άρθρο 3, ή
(β) η συγκεκριμένη ουσία εμπεριέχεται σε 
φάρμακο που προορίζεται προς χρήση 
σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας 
2001/82/ΕΚ αλλά δεν έχει υποβληθεί 
αίτηση όσον αφορά αυτήν την ουσία 
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σύμφωνα με το άρθρο 3, ή
(γ) η συγκεκριμένη ουσία εμπεριέχεται σε 
βιοκτόνο που χρησιμοποιείται στην 
εκτροφή ζώων και πρέπει να καθορισθεί 
ανώτατο όριο καταλοίπων σύμφωνα με 
το άρθρο 10(2)(ii)(β) της οδηγίας 
98/8/ΕΚ.
2. Εφαρμόζονται τα άρθρα 4 έως 7.
Οι αιτήσεις για την έκδοση γνώμης των 
οποίων μνεία γίνεται στην παράγραφο 1 
του παρόντος άρθρου τηρούν τις περί 
μορφής και περιεχομένου απαιτήσεις που 
καθορίζει η Επιτροπή σύμφωνα με το 
άρθρο 12(1). 

Or. es

Αιτιολόγηση

Se reformula completamente el artículo para mejorar su claridad.

Además de medicamentos no autorizados en la Unión y biocidas de uso ganadero, se 
tramitarían también por este procedimiento las solicitudes de LMR para sustancias que se 
usan en medicamentos autorizados en la Unión pero para las que no se ha presentado 
solicitud en virtud del artículo 3. Esto da pie para que las administraciones promuevan la 
fijación de LMR en especies que, por sus bajos censos, resultan poco atractivas a los 
operadores de la industria farmacéutica, y pueden sufrir por ello vacíos terapéuticos 
inaceptables desde el punto de vista de la sanidad y el bienestar animal.

Se elimina en el apartado 3 la referencia a solicitantes distintos de la Comisión o los Estados 
Miembros, los únicos facultados según el apartado 1, y se especifica el formato y contenido 
de la solicitud en el apartado 2.

Τροπολογία 54
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τις ουσίες που δεν προορίζονται για 
χρήση σε κτηνιατρικά φάρμακα που θα 
διατεθούν στην κοινοτική αγορά και για τις 

1. Για τις ουσίες που δεν προορίζονται για 
χρήση σε κτηνιατρικά φάρμακα που θα 
διατεθούν στην κοινοτική αγορά και για τις 
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οποίες δεν έχει υποβληθεί αίτηση σύμφωνα 
με το άρθρο 3, η Επιτροπή ή τα κράτη 
μέλη μπορούν να υποβάλουν στον 
Οργανισμό αιτήσεις γνωμοδότησης 
σχετικά με τα ανώτατα όρια καταλοίπων. 

οποίες δεν έχει υποβληθεί αίτηση σύμφωνα 
με το άρθρο 3, η Επιτροπή, τα κράτη μέλη 
ή τρίτος κατά την επιδίωξη νομίμων 
συμφερόντων μπορούν να υποβάλουν στον 
Οργανισμό αιτήσεις γνωμοδότησης 
σχετικά με τα ανώτατα όρια καταλοίπων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος 3 αφήνει να εννοηθεί ότι τρίτοι μπορεί επίσης να διαβιβάσουν αιτήσεις 
γνωμοδότησης, μολονότι αυτή η δυνατότητα δεν περιλαμβάνεται στην παράγραφο 1. 
Συστηματική αποσαφήνιση.

Τροπολογία 55
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εντός 15 ημερών από την έκδοση της 
τελικής γνώμης, ο Οργανισμός τη 
διαβιβάζει στην Επιτροπή και, κατά 
περίπτωση, στο κράτος μέλος ή στον 
αιτούντα, αιτιολογώντας τα 
συμπεράσματά του.

3. Εντός 15 ημερών από την έκδοση της 
τελικής γνώμης, ο Οργανισμός τη 
διαβιβάζει στην Επιτροπή και, κατά 
περίπτωση, στο κράτος μέλος που υπέβαλε 
την αίτηση, αιτιολογώντας τα 
συμπεράσματά του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση στον Οργανισμό για να εκδώσει γνώμη σχετικά με ανώτατα 
όρια καταλοίπων πρέπει να περιορίζεται στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη.
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Τροπολογία 56
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Οι παράγραφοι 1 έως 3 ισχύουν 
τηρουμένων των αναλογιών για 
εγκεκριμένες φαρμακολογικά δραστικές 
ουσίες για τις οποίες το κόστος της 
διαδικασίας για τον καθορισμό ορίων 
καταλοίπων είναι δυσανάλογο σε σχέση 
προς το οικονομικό έσοδο από την ουσία 
λόγω της περιορισμένης κατανομής των 
ζωικών ειδών ή της ήσσονος οικονομικής 
σημασίας τους (‘ήσσονες χρήσεις’). Στην 
περίπτωση παρέκτασης ανάμεσα σε 
διαφορετικά είδη ζώων εφαρμόζεται 
παράγοντας ασφαλείας τουλάχιστον 10 
όταν ορίζονται ανώτατα όρια 
καταλοίπων.
Η Επιτροπή μπορεί σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο της 
οποίας μνεία γίνεται στο άρθρο 20(3) να 
καθορίζει ακριβέστερες απαιτήσεις για 
την εφαρμογή της παρούσης 
παραγράφου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρέκταση σε μνεία της οποίας προβαίνει το άρθρο 5 δεν επιλύει όλα τα προβλήματα που 
σχετίζονται με την περιορισμένη διαθεσιμότητα κτηνιατρικών φαρμάκων για είδη ζώων 
ήσσονος οικονομικής σημασίας ή για είδη για τα οποία μία διαδικασία που ορίζει όρια θα ήταν 
ασύμφορη οικονομικά λόγω των σχετικών χαμηλών επιπέδων εισοδήματος. Η τροπολογία 
επιδιώκει να επιλύσει αυτό το πραγματικό πρόβλημα, το οποίο είναι συχνά σοβαρό για την 
προστασία των ζώων και της υγείας τους, μολονότι μία περισσότερο εις βάθος συζήτηση 
ασφαλώς και θα ήταν επιθυμητή. 
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Τροπολογία 57
Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν η Επιτροπή, ο αιτών, βάσει του άρθρου 
3, ή ένα κράτος μέλος, βάσει του άρθρου 
9, θεωρήσει, λόγω νέων στοιχείων, ότι 
απαιτείται επανεξέταση μιας γνώμης 
προκειμένου να προστατευθεί η υγεία του 
ανθρώπου ή των ζώων, μπορεί να ζητήσει 
από τον Οργανισμό να εκδώσει νέα γνώμη 
σχετικά με τις συγκεκριμένες ουσίες.

Αν η Επιτροπή, ο αιτών, βάσει του άρθρου 
3, ή ένα κράτος μέλος, βάσει του άρθρου 
9, θεωρήσει, λόγω νέων στοιχείων, ότι 
απαιτείται επανεξέταση μιας γνώμης 
προκειμένου να προστατευθεί η υγεία του 
ανθρώπου ή των ζώων ή η ασφάλεια του 
περιβάλλοντος, μπορεί να ζητήσει από τον 
Οργανισμό να εκδώσει νέα γνώμη σχετικά 
με τις συγκεκριμένες ουσίες.

Or. en

Τροπολογία 58
María Sornosa Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν η Επιτροπή, ο αιτών, βάσει του 
άρθρου 3, ή ένα κράτος μέλος, βάσει του 
άρθρου 9, θεωρήσει, λόγω νέων στοιχείων, 
ότι απαιτείται επανεξέταση μιας γνώμης 
προκειμένου να προστατευθεί η υγεία του 
ανθρώπου ή των ζώων, μπορεί να ζητήσει 
από τον Οργανισμό να εκδώσει νέα γνώμη 
σχετικά με τις συγκεκριμένες ουσίες.

Εάν η Επιτροπή, οιοσδήποτε ο οποίος έχει 
υποβάλει αίτηση για γνώμη σύμφωνα με 
το άρθρο 3, ή ένα κράτος μέλος, βάσει του 
άρθρου 9, θεωρήσει, λόγω νέων στοιχείων, 
ότι απαιτείται επανεξέταση μιας γνώμης 
προκειμένου να προστατευθεί η υγεία του 
ανθρώπου ή των ζώων, μπορεί να ζητήσει 
από τον Οργανισμό να εκδώσει νέα γνώμη 
σχετικά με τις συγκεκριμένες ουσίες.

Η εν λόγω αίτηση συνοδεύεται από 
στοιχεία που εξηγούν το θέμα που πρέπει 
να εξεταστεί. Στη νέα γνώμη εφαρμόζονται 
τα άρθρα 8 παράγραφοι 2 και 4 ή 9 
παράγραφοι 2 και 3 αντίστοιχα.

Η εν λόγω αίτηση συνοδεύεται από 
στοιχεία που εξηγούν το θέμα που πρέπει 
να εξεταστεί. Στη νέα γνώμη εφαρμόζονται 
το άρθρο 8, παράγραφοι 2 έως 4 ή το 
άρθρο 9, παράγραφοι 2 και 3 αντίστοιχα.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο νέο κείμενο καθιστά σαφές ποίος μπορεί να ζητήσει επανεξέταση και υπό 
ποίες συνθήκες, ήτοι:

- άτομα που έχουν υποβάλει αίτηση για γνώμη σύμφωνα με το άρθρο 3 επιτρέπεται να ζητήσουν 
επανεξέτασή της, και

- η Επιτροπή και τα κράτη μέλη επιτρέπεται να ζητήσουν επανεξέταση όχι μόνον όσον αφορά 
τις γνώμες που έχουν προαγάγει σύμφωνα με το άρθρο 9, αλλά επίσης όσον αφορά εκείνες που 
έχουν προαγάγει τρίτοι σύμφωνα με το άρθρο 3.

Τροπολογία 59
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγική πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 20 
παράγραφος 2, η Επιτροπή, έπειτα από 
διαβούλευση με τον Οργανισμό, θεσπίζει 
τα ακόλουθα:

1. Η Επιτροπή, έπειτα από διαβούλευση με 
τον Οργανισμό, θεσπίζει κανόνες σχετικά 
με:

Or. en

Τροπολογία 60
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αποφάσεις λαμβάνονται στην περίπτωση 
του (α) σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία της οποίας μνεία γίνεται στο 
άρθρο 21(2) και στην περίπτωση του (β) 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο της οποίας μνεία γίνεται στο 
άρθρο 21(3).

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κινδύνου και τη διαχείριση του κινδύνου 
αποτελεί κεντρική πτυχή του παρόντος κανονισμού και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει 
επομένως να συμμετέχει στην έγκρισή της. Ως εκ τούτου προτείνεται αλλαγή από την 
κανονιστική διαδικασία στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο. Πέραν τούτων προβλέπεται η 
ίδια διαδικασία στην περίπτωση αποφάσεων σχετικά με την παρέκταση στην παράγραφο 2.

Τροπολογία 61
María Sornosa Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή, έπειτα από διαβούλευση με 
τον Οργανισμό, θεσπίζει κανόνες σχετικά 
με τη χρήση ενός ανώτατου επιπέδου 
καταλοίπων ενός συγκεκριμένου 
τροφίμου για άλλο τρόφιμο του ίδιου 
είδους, ή ενός ή περισσότερων ειδών για 
άλλα είδη, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5. 
Οι κανόνες αυτοί καθορίζουν πώς και υπό 
ποιες συνθήκες μπορούν να 
χρησιμοποιούνται τα επιστημονικά 
στοιχεία σχετικά με τα κατάλοιπα σε ένα 
συγκεκριμένο τρόφιμο ή σε ένα ή 
περισσότερα είδη για τον καθορισμό 
ανώτατου ορίου καταλοίπων σε άλλα 
τρόφιμα ή σε αλλά είδη.

2. Η Επιτροπή, έπειτα από διαβούλευση με 
τον Οργανισμό, θεσπίζει σύμφωνα με το 
άρθρο 5, παράγραφος 1 α τα μέτρα που 
αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού με τη 
συμπλήρωσή του, σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο η οποία 
αναφέρεται το άρθρο 20, παράγραφος 3.

Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή 
του, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο η οποία 
αναφέρεται το άρθρο 20 παράγραφος 3.

Or. es
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Τροπολογία 62
Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή ταξινομεί τις 
φαρμακολογικά δραστικές ουσίες που 
αποτέλεσαν αντικείμενο γνώμης του 
Οργανισμού όσον αφορά το ανώτατο 
επίπεδο καταλοίπων σύμφωνα με τα άρθρα 
4, 9 ή 10. 

1. Η Επιτροπή ταξινομεί τις 
φαρμακολογικά δραστικές ουσίες που 
αποτέλεσαν αντικείμενο γνώμης του
Οργανισμού όσον αφορά το ανώτατο 
επίπεδο καταλοίπων σύμφωνα με τα άρθρα 
4, 9 ή 10 και την ασφαλή συγκέντρωση 
στο περιβάλλον σύμφωνα με τα άρθρα 4 
και 10..

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της τροπολογίας 3 στο άρθρο 4 και της τροπολογίας 10 στο άρθρο 10. 

Τροπολογία 63
Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εισαγωγική πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ταξινόμηση περιλαμβάνει κατάλογο 
των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών και 
των θεραπευτικών κατηγοριών στις οποίες 
ανήκουν. Η ταξινόμηση περιλαμβάνει 
επίσης τον καθορισμό, σε σχέση με 
καθεμία από τις εν λόγω ουσίες, των 
ακόλουθων στοιχείων:

2. Η ταξινόμηση για την ασφάλεια των 
ειδών διατροφής περιλαμβάνει κατάλογο 
των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών και 
των θεραπευτικών κατηγοριών στις οποίες 
ανήκουν. Η ταξινόμηση περιλαμβάνει 
επίσης τον καθορισμό, σε σχέση με 
καθεμία από τις εν λόγω ουσίες, των 
ακόλουθων στοιχείων:

Or. en
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Τροπολογία 64
María Sornosa Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) απουσία ανώτατου ορίου καταλοίπων· (γ) μη ύπαρξη ανάγκης καθορισμού
ανωτάτου ορίου καταλοίπων·

Or. es

Αιτιολόγηση

Εδώ η πρόθεση είναι να αποσαφηνισθεί η έννοια. Το εδάφιο (γ) εφαρμόζεται για ουσίες που 
θεωρούνται αβλαβείς. Με την υφισταμένη διατύπωση το εδάφιο θα περιλαμβάνει άλλες ουσίες 
σχετικά με τις οποίες δεν έχει καταστεί δυνατόν να καθορισθεί ασφαλές όριο (λόγω ελλείψεως 
πληροφοριών ή για άλλους λόγους).

Τροπολογία 65
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) απαγόρευση σχετικά με τη χορήγηση
μιας ουσίας.

(δ) απαγόρευση σχετικά με την παρουσία
μιας ουσίας ή καταλοίπων αυτής σε 
προϊόν ζωικής προελεύσεως.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Εάν η παρουσία ουσίας ή καταλοίπων της σε ζωικής προελεύσεως τρόφιμα συνιστά κίνδυνο για 
την υγεία του ανθρώπου ασχέτως της ποσότητας στην οποία ενυπάρχει, η εμπορία προϊόντων 
στα οποία μπορεί να ανιχνεύεται πρέπει να απαγορεύεται. Δεν αρκεί να απαγορεύεται η 
χορήγησή της. Πέραν τούτου η Ευρώπη δεν μπορεί να απαγορεύσει το να χορηγείται μία ουσία 
σε τρίτα κράτη, ώστε η διατύπωση θα σήμαινε ότι μία ουσία θα απαγορεύεται μόνον στα 
ευρωπαϊκά προϊόντα και όχι σε προϊόντα εισαγωγής.
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Τροπολογία  66 
María Sornosa Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ορίζεται ανώτατο όριο καταλοίπων όταν 
θεωρείται αναγκαίο για την προστασία της 
υγείας του ανθρώπου, βάσει γνώμης του 
Οργανισμού σύμφωνα με τα άρθρα 4, 9 ή 
10 ή βάσει ψήφου της Κοινότητας, στον
Codex Alimentarius, υπέρ του καθορισμού
ανώτατου ορίου καταλοίπων για 
φαρμακολογικά δραστική ουσία που 
προορίζεται για χρήση σε κτηνιατρικό 
φάρμακο. Στην τελευταία περίπτωση δεν 
απαιτείται πρόσθετη αξιολόγηση από τον 
Οργανισμό.

3. Ορίζεται ανώτατο όριο καταλοίπων όταν 
θεωρείται αναγκαίο για την προστασία της 
υγείας του ανθρώπου, βάσει γνώμης του 
Οργανισμού σύμφωνα με τα άρθρα 4, 9 ή 
10 ή βάσει της έγκρισης από την 
Επιτροπή του Codex Alimentarius, εάν 
δεν υπάρχει αντίρρηση από την 
Κοινότητα, ανώτατου ορίου καταλοίπων 
για φαρμακολογικά δραστική ουσία που 
προορίζεται για χρήση σε κτηνιατρικό 
φάρμακο. Στην τελευταία περίπτωση δεν 
απαιτείται πρόσθετη αξιολόγηση από τον 
Οργανισμό.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρόθεση είναι να αποσαφηνισθούν δύο στοιχεία:

Τα ανώτατα όρια καταλοίπων συνιστούν στοιχεία διαχείρισης του κινδύνου και πρέπει να 
τυγχάνουν επανεξέτασης οποτεδήποτε τούτο κρίνεται απαραίτητο για να εξασφαλίζεται ότι 
επιτελούν το καθήκον τους: την ασφάλεια των καταναλωτών.

Η ΕΕ θα εγκρίνει τον Codex ανωτάτων ορίων καταλοίπων ευθύς ως εγκριθούν από τον εν 
λόγω φορέα χωρίς επιφυλάξεις από την πλευρά της ΕΕ. Μία ψήφος από την ΕΕ υπέρ δεν πρέπει 
να οδηγήσει σε αυτόματη έγκριση εάν δεν έχει εξασφαλισθεί τελική έγκριση του Codex.

Τροπολογία 67
Dagmar Roth—Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ορίζεται ανώτατο όριο καταλοίπων όταν 
θεωρείται αναγκαίο για την προστασία της 
υγείας του ανθρώπου, βάσει γνώμης του 

3. Ορίζεται ανώτατο όριο καταλοίπων όταν 
θεωρείται αναγκαίο για την προστασία της 
υγείας του ανθρώπου:
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Οργανισμού σύμφωνα με τα άρθρα 4, 9 ή 
10 ή βάσει ψήφου της Κοινότητας, στον 
Codex Alimentarius, υπέρ του καθορισμού 
ανώτατου ορίου καταλοίπων για 
φαρμακολογικά δραστική ουσία που 
προορίζεται για χρήση σε κτηνιατρικό 
φάρμακο. Στην τελευταία περίπτωση δεν 
απαιτείται πρόσθετη αξιολόγηση από τον 
Οργανισμό.

(α) βάσει γνώμης του Οργανισμού 
σύμφωνα με τα άρθρα 4, 9 ή 10· ή
(β) βάσει ψήφου της Κοινότητας, στον 
Codex Alimentarius, υπέρ του καθορισμού 
ανώτατου ορίου καταλοίπων για 
φαρμακολογικά δραστική ουσία που 
προορίζεται για χρήση σε κτηνιατρικό 
φάρμακο υπό την προϋπόθεση ότι τα 
επιστημονικά δεδομένα που λαμβάνονται 
υπόψη έχουν τεθεί στη διάθεση του 
εκπροσώπου της Κοινότητας στον Codex 
Alimentarius πριν από την ψηφοφορία 
στην Επιτροπή Codex Alimentarius. Στην 
περίπτωση αυτή δεν απαιτείται πρόσθετη 
αξιολόγηση από τον Οργανισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία θα καταστήσει διαφανέστερες τις αποφάσεις του Codex.

Τροπολογία 68
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ορίζεται ανώτατο όριο καταλοίπων όταν 
θεωρείται αναγκαίο για την προστασία της 
υγείας του ανθρώπου, βάσει γνώμης του 
Οργανισμού σύμφωνα με τα άρθρα 4, 9 ή 
10 ή βάσει ψήφου της Κοινότητας, στον 
Codex Alimentarius, υπέρ του καθορισμού 

3. Ορίζεται ανώτατο όριο καταλοίπων όταν 
θεωρείται αναγκαίο για την προστασία της 
υγείας του ανθρώπου, βάσει γνώμης του 
Οργανισμού σύμφωνα με τα άρθρα 4, 9 ή 
10 ή βάσει ψήφου της Κοινότητας, στον 
Codex Alimentarius, υπέρ του καθορισμού 
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ανώτατου ορίου καταλοίπων για 
φαρμακολογικά δραστική ουσία που 
προορίζεται για χρήση σε κτηνιατρικό 
φάρμακο. Στην τελευταία περίπτωση δεν 
απαιτείται πρόσθετη αξιολόγηση από τον 
Οργανισμό.

ανώτατου ορίου καταλοίπων για 
φαρμακολογικά δραστική ουσία που 
προορίζεται για χρήση σε κτηνιατρικό 
φάρμακο. Στην τελευταία περίπτωση η 
Κοινότητα δεν μπορεί να ψηφίσει υπέρ 
εκτός εάν έχει διενεργηθεί επιστημονική 
εκτίμηση του κινδύνου όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 6 και έχουν διατυπωθεί 
συστάσεις για τη διαχείριση του κινδύνου 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 7· τότε δεν 
απαιτείται πρόσθετη αξιολόγηση από τον 
Οργανισμό.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Συζητήσεις στο πλαίσιο του Codex ή άλλων διεθνών φορέων δεν πρέπει να χρησιμεύουν ως 
πρόφαση για να εγκρίνονται περισσότερο χαλαρά ανώτατα όρια καταλοίπων από εκείνα που 
εγκρίνονται στην Ευρώπη.

Τροπολογία 69
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ορίζεται ανώτατο όριο καταλοίπων όταν 
θεωρείται αναγκαίο για την προστασία της 
υγείας του ανθρώπου, βάσει γνώμης του 
Οργανισμού σύμφωνα με τα άρθρα 4, 9 ή 
10 ή βάσει ψήφου της Κοινότητας, στον 
Codex Alimentarius, υπέρ του 
καθορισμού ανώτατου ορίου καταλοίπων
για φαρμακολογικά δραστική ουσία που 
προορίζεται για χρήση σε κτηνιατρικό 
φάρμακο. Στην τελευταία περίπτωση δεν
απαιτείται πρόσθετη αξιολόγηση από τον 
Οργανισμό. 

3. Ορίζεται ανώτατο όριο καταλοίπων όταν 
θεωρείται αναγκαίο για την προστασία της 
υγείας του ανθρώπου, βάσει γνώμης του 
Οργανισμού σύμφωνα με τα άρθρα 4, 9 ή 
10. Ανώτατα όρια καταλοίπων που έχει 
συμφωνήσει η Κοινότητα στον Codex 
Alimentarius για φαρμακολογικά δραστική 
ουσία που προορίζεται για χρήση σε 
κτηνιατρικό φάρμακο πρέπει να είναι 
ισάξια με τις εν ισχύι κοινοτικές διατάξεις 
περί προστασίας της υγείας. Προς το 
συμφέρον της προστασίας της υγείας 
όσον αφορά τουλάχιστον τις εκ συνεργίας 
και συσσωρεύσεως επιπτώσεις 
διαφορετικών φαρμακολογικά δραστικών 
ουσιών απαιτείται πρόσθετη αξιολόγηση 
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από τον Οργανισμό όταν ο Οργανισμός ή 
σχετικές αρχές κράτους μέλους έχουν 
ανησυχίες όσον αφορά την προστασία της 
υγείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν υπάρξουν νέες πληροφορίες για τους κινδύνους μιας ουσίας πρέπει να είναι δυνατό να 
ζητείται νέα γνωμοδότηση ακόμη και για όρια του Codex. Πρόκειται κατ' ουσίαν περί 
αποσαφηνίσεως. 

Τροπολογία 70
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Πριν να συμφωνήσει η Επιτροπή σε 
ανώτατα όρια καταλοίπων στον Codex 
Alimentarius, εφαρμόζεται η διαδικασία 
της οποία μνεία γίνεται στο άρθρο 21(3). 
Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα 
ανώτατα όρια καταλοίπων στον Codex 
Alimentarius μόνον εάν εγγυώνται 
ασφάλεια για την υγεία του ανθρώπου του 
αυτού επιπέδου με την κοινοτική 
νομοθεσία. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
το άρθρο 13(ε) του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 178/2002.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έγκριση ανωτάτων ορίων καταλοίπων στον Codex Alimentarius – σε αντίθεση προς καθαρά 
εσωτερικές κοινοτικές αποφάσεις – υπόκειται μόνον σε πολύ περιορισμένο δημοκρατικό ή 
κοινοβουλευτικό έλεγχο. Οι αποφάσεις που σχετίζονται με τον Codex πρέπει επομένως να 
υπόκεινται στις αυτές απαιτήσεις που σχετίζονται με τη διαδικασία και τη συμμετοχή όπως και 
οι εσωτερικές αποφάσεις της Κοινότητας. 

Τα όρια του Codex πρέπει να εγγυώνται, εάν όχι ταυτόσημο, τουλάχιστον συγκρίσιμο επίπεδο 
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ασφαλείας. Τούτο υποστηρίζεται επίσης και από την παραπομπή στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
178/2002.

Τροπολογία 71
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Προσωρινό ανώτατο όριο καταλοίπων 
μπορεί να οριστεί για φαρμακολογικά 
δραστική ουσία όταν τα επιστημονικά 
στοιχεία είναι ελλιπή, υπό την προϋπόθεση 
ότι δεν υπάρχουν υπόνοιες ότι τα 
κατάλοιπα της εν λόγω ουσίας στο 
προτεινόμενο επίπεδο εγκυμονούν κίνδυνο 
για την υγεία του ανθρώπου.

4. Προσωρινό ανώτατο όριο καταλοίπων 
μπορεί να οριστεί για φαρμακολογικά 
δραστική ουσία όταν τα επιστημονικά 
στοιχεία είναι ελλιπή, υπό την προϋπόθεση 
ότι δεν υπάρχουν υπόνοιες ότι τα 
κατάλοιπα της εν λόγω ουσίας στο 
προτεινόμενο επίπεδο εγκυμονούν κίνδυνο 
για την υγεία του ανθρώπου. Η απόφαση 
περί του κινδύνου πρέπει να βασίζεται 
στις αρχές των οποίων μνεία γίνεται στο 
άρθρο 6 και τους κανόνες που ορίζονται 
στο άρθρο 12.

Το προσωρινό ανώτατο όριο καταλοίπων 
εφαρμόζεται για ορισμένο χρονικό 
διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τα 
πέντε έτη. Το διάστημα αυτό μπορεί να 
παραταθεί μία φορά για διάστημα που δεν 
υπερβαίνει τα δύο έτη, εάν αποδειχθεί ότι 
μια τέτοια παράταση θα επέτρεπε να 
ολοκληρωθούν οι τρέχουσες επιστημονικές 
μελέτες.

Το προσωρινό ανώτατο όριο καταλοίπων 
εφαρμόζεται για ορισμένο χρονικό 
διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τα τρία
έτη. Το διάστημα αυτό μπορεί να 
παραταθεί μία φορά για διάστημα που δεν 
υπερβαίνει τα δύο έτη, εάν αποδειχθεί ότι 
μια τέτοια παράταση θα επέτρεπε να 
ολοκληρωθούν οι τρέχουσες επιστημονικές 
μελέτες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μεγίστη χρονική περίοδος πέντε ετών για την προσωρινή χορήγηση αδείας φαίνεται 
υπερβολικά μεγάλη. Κατά κανόνα οι ουσίες τις οποίες αφορά η διάταξη έχουν αποτελέσει 
αντικείμενο διαδικασίας για τη χορήγηση αδείας ή άλλης δοκιμής, το οποίο σημαίνει ότι τα 
απαιτούμενα αποτελέσματα θα πρέπει να διατίθενται εντός τριετίας. Είναι χρονική περίοδος 
που είναι μεγαλύτερη εκείνης για τον ορισμό ορίων βάσει της κανονικής διαδικασίας.
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Τροπολογία 72
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 6 – εισαγωγική πρόταση και στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η χορήγηση μιας ουσίας σε 
παραγωγικά ζώα απαγορεύεται, βάσει 
γνώμης σύμφωνα με τα άρθρα 4, 9 ή 10, σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

6. Η παρουσία μιας ουσίας ή καταλοίπων 
αυτής σε προϊόν ζωικής προελεύσεως
απαγορεύεται, βάσει γνώμης σύμφωνα με 
τα άρθρα 4, 9 ή 10, σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) όταν οποιαδήποτε χρήση μιας 
φαρμακολογικά δραστικής ουσίας σε 
παραγωγικά ζώα εγκυμονεί κίνδυνο για 
την υγεία του ανθρώπου·

(α) όταν οποιαδήποτε παρουσία μιας 
φαρμακολογικά δραστικής ουσίας ή 
καταλοίπων αυτής σε τρόφιμα ζωικής 
προελεύσεως εγκυμονεί κίνδυνο για την 
υγεία του ανθρώπου·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για να υπάρχει συμφωνία με την τροπολογία στο άρθρο 13, παράγραφος 2, στοιχείο (δ).

Τροπολογία 73
Urszula Krupa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 6 – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) όταν οποιαδήποτε χρήση μιας 
φαρμακολογικά δραστικής ουσίας σε 
παραγωγικά ζώα εγκυμονεί κίνδυνο για 
την υγεία του ανθρώπου·

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. pl

Αιτιολόγηση

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)
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Τροπολογία 74
Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13 α
Ταξινόμηση για την ασφάλεια του 

περιβάλλοντος
1. Η ταξινόμηση για την ασφάλεια του 
περιβάλλοντος περιλαμβάνει κατάλογο 
των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών 
και τον καθορισμό, σε σχέση με καθεμία 
από τις εν λόγω ουσίες, ενός των 
ακόλουθων στοιχείων:
(α) ανώτατη συγκέντρωση στο 
περιβάλλον· 
(β) προσωρινή ανώτατη συγκέντρωση 
στο περιβάλλον·
(γ) απουσία ανώτατης συγκέντρωσης στο 
περιβάλλον·
(δ) απαγόρευση σχετικά με τη χορήγηση 
μιας ουσίας.
2. Ορίζεται ανώτατη συγκέντρωση στο 
περιβάλλον όταν θεωρείται αναγκαία για 
την προστασία του περιβάλλοντος, βάσει 
γνώμης του Οργανισμού σύμφωνα με τα 
άρθρα 4 ή 10.
3. Προσωρινή ανώτατη συγκέντρωση στο 
περιβάλλον μπορεί να καθορισθεί για 
φαρμακολογικά δραστική ουσία όταν τα 
επιστημονικά στοιχεία είναι ελλιπή, υπό 
την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν 
υπόνοιες ότι τα κατάλοιπα της εν λόγω 
ουσίας στο προτεινόμενο επίπεδο 
εγκυμονούν κίνδυνο για το περιβάλλον. Η 
προσωρινή ανώτατη συγκέντρωση στο 
περιβάλλον εφαρμόζεται για ορισμένο 
χρονικό διάστημα, το οποίο δεν 
υπερβαίνει τα πέντε έτη. Το διάστημα 
αυτό μπορεί να παραταθεί μία φορά για 



AM\705998EL.doc 43/65 PE400.626v01-00

EL

διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη, 
εάν αποδειχθεί ότι μια τέτοια παράταση 
θα επέτρεπε να ολοκληρωθούν οι 
τρέχουσες επιστημονικές μελέτες.
4. Δεν ορίζεται ανώτατη συγκέντρωση 
στο περιβάλλον όταν, βάσει γνώμης 
σύμφωνα με τα άρθρα 4 ή 10, δεν είναι 
αναγκαία για την προστασία του 
περιβάλλοντος.
5. Η χορήγηση μιας ουσίας σε 
παραγωγικά ζώα απαγορεύεται, βάσει 
γνώμης σύμφωνα με τα άρθρα 4 ή 10, σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις:
(α) όταν οποιαδήποτε χρήση μιας 
φαρμακολογικά δραστικής ουσίας σε 
παραγωγικά ζώα συνιστά μη αποδεκτό 
κίνδυνο για το περιβάλλον·
(β) όταν δεν μπορεί να συναχθεί τελικό 
συμπέρασμα όσον αφορά την ασφάλεια 
του περιβάλλοντος σε σχέση με τα 
κατάλοιπα μιας ουσίας.
6. Όταν θεωρείται αναγκαίο για την 
προστασία του περιβάλλοντος, η 
ταξινόμηση περιλαμβάνει προϋποθέσεις 
και περιορισμούς για τη χρήση ή την 
εφαρμογή μιας φαρμακολογικά 
δραστικής ουσίας η οποία 
χρησιμοποιείται σε κτηνιατρικά φάρμακα 
και η οποία υπόκειται σε ανώτατη 
συγκέντρωση στο περιβάλλον ή για την 
οποία δεν έχει οριστεί ανώτατη 
συγκέντρωση στο περιβάλλον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία σκοπό έχει να εξασφαλίσει συνέπεια προσέγγισης, αποφυγή περιττής σπατάλης 
πόρων και απλούστευση της διαδικασίας για εκτιμήσεις του περιβαλλοντικού κινδύνου των 
κτηνιατρικών φαρμάκων.
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Τροπολογία 75
María Sornosa Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13 α
Ταχεία διαδικασία για την έκδοση 

γνώμης του Οργανισμού
Σε ειδικές περιπτώσεις όπου κτηνιατρικό 
φάρμακο ή βιοκτόνο χρειάζεται να 
εγκριθεί κατεπειγόντως για λόγους που 
σχετίζονται με την προστασία της 
δημοσίας υγείας ή της υγείας ή της 
ευζωίας των ζώων η Επιτροπή, 
οιοσδήποτε έχει ζητήσει γνώμη σύμφωνα 
με το άρθρο 3 ή κράτος μέλος μπορεί να 
ζητήσει από τον Οργανισμό να 
ακολουθήσει ταχεία διαδικασία προς 
αποτίμηση του ανωτάτου ορίου 
καταλοίπων φαρμακολογικά δραστικής 
ουσίας που περιέχεται στα ως άνω 
προϊόντα.
Η μορφή και το περιεχόμενο της αίτησης 
καθορίζονται από την Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 12(1).
Παρά τις διατάξεις του άρθρου 9(2) και 
του άρθρου 8(2) ο Οργανισμός 
εξασφαλίζει ότι η επιτροπή μπορεί να 
εκδώσει τη γνώμη της εντός 150 ημερών 
μετά τη λήψη της αιτήσεως.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να θεσπίζεται ταχεία διαδικασία για εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις που επιβάλλουν 
ανταπόκριση σε σοβαρή νόσο η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με εγκεκριμένα φάρμακα 
και η οποία έχει σοβαρό αντίκτυπο στην υγεία και ευζωία του ζωικού κεφαλαίου. Η από κοινού 
διαδικασία προς καθορισμό ανωτάτων ορίων καταλοίπων θα εμποδίζει μία ταχεία 
ανταπόκριση στη νόσο. 



AM\705998EL.doc 45/65 PE400.626v01-00

EL

Τροπολογία 76
Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς της ταξινόμησης που 
προβλέπεται στο άρθρο 13, η Επιτροπή 
καταρτίζει σχέδιο κανονισμού εντός 30 
ημερών από τη λήψη της γνώμης του 
Οργανισμού, η οποία αναφέρεται στα 
άρθρα 4, 9 παράγραφος 1 ή 10. Η 
Επιτροπή επίσης καταρτίζει σχέδιο 
κανονισμού εντός 30 ημερών από τη λήψη 
του αποτελέσματος ψηφοφορίας της 
Κοινότητας υπέρ του καθορισμού ενός 
ανώτατου ορίου καταλοίπων στον Codex 
Alimentarius, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
13 παράγραφος 3.

1. Για τους σκοπούς της ταξινόμησης που 
προβλέπεται στο άρθρο 13, η Επιτροπή 
καταρτίζει σχέδια κανονισμών εντός 30 
ημερών από τη λήψη της γνώμης του 
Οργανισμού, η οποία αναφέρεται στα 
άρθρα 4, 9 παράγραφος 1 ή 10. Η 
Επιτροπή επίσης καταρτίζει σχέδια 
κανονισμών εντός 30 ημερών από τη λήψη 
του αποτελέσματος ψηφοφορίας της 
Κοινότητας υπέρ του καθορισμού ενός 
ανώτατου ορίου καταλοίπων στον Codex 
Alimentarius, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
13, παράγραφος 3.

Όταν το σχέδιο κανονισμού δεν συμφωνεί
με τη γνώμη του Οργανισμού, η Επιτροπή 
επισυνάπτει αναλυτική επεξήγηση των 
λόγων της ασυμφωνίας.

Όταν τα σχέδια κανονισμών δεν 
συμφωνούν με τη γνώμη του Οργανισμού, 
η Επιτροπή επισυνάπτει αναλυτική 
επεξήγηση των λόγων της ασυμφωνίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εδώ χρησιμοποιείται ο πληθυντικός για να καλύπτονται τόσο τα ανώτατα όρια καταλοίπων όσο 
και τα όρια για συγκέντρωση στο περιβάλλον.

Τροπολογία 77
María Sornosa Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της ταξινόμησης που 
προβλέπεται στο άρθρο 13, η Επιτροπή 
καταρτίζει σχέδιο κανονισμού εντός 30 
ημερών από τη λήψη της γνώμης του 

1. Για τους σκοπούς της ταξινόμησης που 
προβλέπεται στο άρθρο 13, η Επιτροπή 
καταρτίζει σχέδιο κανονισμού εντός 30 
ημερών από τη λήψη της γνώμης του 
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Οργανισμού, η οποία αναφέρεται στα 
άρθρα 4, 9 παράγραφος 1 ή 10. Η 
Επιτροπή επίσης καταρτίζει σχέδιο 
κανονισμού εντός 30 ημερών από τη λήψη 
του αποτελέσματος ψηφοφορίας της 
Κοινότητας υπέρ του καθορισμού ενός 
ανώτατου ορίου καταλοίπων στον Codex 
Alimentarius, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
13 παράγραφος 3. 

Οργανισμού, η οποία αναφέρεται στα 
άρθρα 4, 9 παράγραφος 1 ή 10. Η 
Επιτροπή επίσης καταρτίζει σχέδιο 
κανονισμού εντός 30 ημερών από τη λήψη 
του αποτελέσματος έγκρισης ενός 
ανωτάτου ορίου καταλοίπων χωρίς 
αντιρρήσεις από την Κοινότητα και την 
έγκριση του Codex Alimentarius από την 
Επιτροπή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13, 
παράγραφος 3.

Όταν το σχέδιο κανονισμού δεν συμφωνεί 
με τη γνώμη του Οργανισμού, η Επιτροπή 
επισυνάπτει αναλυτική επεξήγηση των 
λόγων της ασυμφωνίας.

Or. es

Τροπολογία 78
María Sornosa Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Οσάκις έχει ζητηθεί η γνώμη του 
Οργανισμού και το σχέδιο κανονισμού δεν 
συμφωνεί με την ως άνω γνώμη η 
Επιτροπή επισυνάπτει αναλυτική 
επεξήγηση των λόγων της ασυμφωνίας 

Or. es

Αιτιολόγηση

Προς το συμφέρον της σαφήνειας το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 14(1) πρέπει να εγγραφεί ως 
αυτόνομη παράγραφος.
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Τροπολογία 79
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο κανονισμός που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 εγκρίνεται από την Επιτροπή 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 20 
παράγραφος 2 και εντός 30 ημερών από το 
πέρας της. 

2. Ο κανονισμός που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 εγκρίνεται από την Επιτροπή 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 20 
παράγραφος 3 και εντός 90 ημερών από το 
πέρας της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εδώ θα φαινόταν να ταιριάζει η κανονιστική διαδικασία με έλεγχο. Το χρονικό διάστημα 
πρέπει να επεκταθεί για να παράσχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να συμμετέχει 
επαρκώς.

Τροπολογία 80
María Sornosa Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Ο κανονισμός του οποίου μνεία 
γίνεται στην παράγραφο 1 εγκρίνεται από 
την Επιτροπή σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία της οποίας μνεία 
γίνεται στο άρθρο 20, παράγραφος 2 και 
εντός 30 ημερών από το πέρας της. 

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου έχει χωρισθεί, η πρώην παράγραφος 2 
γίνεται παράγραφος 2 α.
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Τροπολογία 81
María Sornosa Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 β. Στην περίπτωση της ταχείας 
διαδικασίας της οποίας μνεία γίνεται στο 
άρθρο 13 α η Επιτροπή εγκρίνει τον 
κανονισμό του οποίου μνεία γίνεται στην 
παράγραφο 1 εντός 15 ημερών από την 
ολοκλήρωση της κανονιστικής 
διαδικασίας της οποίας μνεία γίνεται στο 
άρθρο 20, παράγραφος 2.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η εγγραφή της παραγράφου επιβάλλεται λόγω της θέσπισης της ταχείας διαδικασίας.

Τροπολογία 82
María Sornosa Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέθοδοι ανάλυσης διαγράφεται
Για την εργαστηριακή ανάλυση των 
καταλοίπων, ο Οργανισμός 
συμβουλεύεται τα κοινοτικά εργαστήρια 
αναφοράς, τα οποία ορίστηκαν από την 
Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 882/2004, όσον αφορά τις 
κατάλληλες μεθόδους ανάλυσης για τον 
εντοπισμό των καταλοίπων 
φαρμακολογικά δραστικών ουσιών για τις 
οποίες έχουν καθοριστεί ανώτατα όρια 
καταλοίπων σύμφωνα με το άρθρο 13. Ο 
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Οργανισμός παρέχει τις εν λόγω μεθόδους 
στα κοινοτικά και εθνικά εργαστήρια 
αναφοράς που ορίστηκαν σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το άρθρο αυτό πρέπει να μετακινηθεί και να εγγραφεί ως άρθρο 18 στον Τίτλο IV των Τελικών 
Διατάξεων.

Τροπολογία 83
Μάριος Ματσάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την εργαστηριακή ανάλυση των 
καταλοίπων, ο Οργανισμός συμβουλεύεται 
τα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς, τα 
οποία ορίστηκαν από την Επιτροπή 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
882/2004, όσον αφορά τις κατάλληλες 
μεθόδους ανάλυσης για τον εντοπισμό των 
καταλοίπων φαρμακολογικά δραστικών 
ουσιών για τις οποίες έχουν καθοριστεί 
ανώτατα όρια καταλοίπων σύμφωνα με το 
άρθρο 13. Ο Οργανισμός παρέχει τις εν 
λόγω μεθόδους στα κοινοτικά και εθνικά 
εργαστήρια αναφοράς που ορίστηκαν 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
882/2004.

Για την εργαστηριακή ανάλυση των 
καταλοίπων, ο Οργανισμός συμβουλεύεται 
τα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς, τα 
οποία ορίστηκαν από την Επιτροπή 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
882/2004, όσον αφορά τις κατάλληλες και 
εναρμονισμένες μεθόδους ανάλυσης για 
τον εντοπισμό των καταλοίπων 
φαρμακολογικά δραστικών ουσιών για τις 
οποίες έχουν καθοριστεί ανώτατα όρια 
καταλοίπων σύμφωνα με το άρθρο 13. Ο 
Οργανισμός παρέχει τις εν λόγω μεθόδους 
στα κοινοτικά και εθνικά εργαστήρια 
αναφοράς που ορίστηκαν σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004.

Or. en
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Τροπολογία 84
Anne Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπεται να
απαγορεύουν ή να εμποδίζουν την 
εισαγωγή και τη διάθεση στην αγορά 
τροφίμων ζωικής προέλευσης για λόγους 
που σχετίζονται με τα ανώτατα όρια 
καταλοίπων όταν υπάρχει συμμόρφωση 
προς τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού και προς τα μέτρα εφαρμογής 
του.

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν την εισαγωγή 
και τη διάθεση στην αγορά τροφίμων 
ζωικής προέλευσης τα οποία περιέχουν 
κατάλοιπα φαρμακολογικά δραστικών 
ουσιών που δεν υπόκεινται σε ταξινόμηση 
σύμφωνα με το άρθρο 13(2)(α), (β) ή (γ).

Or. fr

Αιτιολόγηση

 L’amendement interdit explicitement l’importation de denrées qui contiendraient des résidus 
de substances interdites d’usage dans l’UE. Cette interdiction serait également valable pour 
les producteurs européens, qui sont déjà soumis à ce niveau d’exigence. 

Autrement dit, toute denrée contenant des résidus de substance interdite, dont la présence 
aurait été révélée à la limite minimale de la détection requise au plan communautaire, voire 
en dessous de cette limite, seraient interdites d’importation et de mise sur le marché 
européen.

Cet amendement vise à faire cesser la distorsion de traitement entre producteurs des pays 
tiers, exportant vers l’UE, et producteurs européens de denrées animales, distorsion qui a 
cours actuellement.

Τροπολογία 85
María Sornosa Martínez
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κυκλοφορία των τροφίμων στην αγορά 

Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπεται να 
απαγορεύουν ή να εμποδίζουν την 

Εάν τα βασικά επιστημονικά δεδομέναγια 
τη συγκεκριμένη ουσία διατίθενται, η 



AM\705998EL.doc 51/65 PE400.626v01-00

EL

εισαγωγή και τη διάθεση στην αγορά 
τροφίμων ζωικής προέλευσης για λόγους 
που σχετίζονται με τα ανώτατα όρια 
καταλοίπων όταν υπάρχει συμμόρφωση 
προς τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού και προς τα μέτρα εφαρμογής 
του.

Επιτροπή διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή 
Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
αίτηση εκτίμησης του κινδύνου για να 
αποσαφηνιστεί κατά πόσον τα σημεία 
αναφοράς για δράση είναι επαρκή για την 
προστασία της υγείας του ανθρώπου. 
Στις περιπτώσεις αυτές, η Ευρωπαϊκή 
Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
εξασφαλίζει ότι η γνώμη διαβιβάζεται 
στην Επιτροπή εντός 210 ημερών από τη 
λήψη της αίτησης.

Or. es

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 της πρότασης της Επιτροπής

Αιτιολόγηση

Επείδή πρόκειται περί θέματος γενικής φύσεως, έχει καλλίτερα νόημα να εγγράφεται στον 
παρόντα Τίτλο.
Τα σημεία αναφοράς για δράση παύουν να συνιστούν εργαλεία προς διαχείριση του κινδύνου 
μόνον στην περίπτωση τροφίμων εισαγωγής· διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο εσωτερικό 
εμπόριο. Ούτως πρέπει να ζητείται από τα κράτη μέλη να μην θέτουν εμπόδια (δίδοντας ως 
παράδειγμα τα ανώτατα όρια καταλοίπων ή τα σημεία αναφοράς για δράση) στην κυκλοφορία 
ειδών διατροφής που τηρούν τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Το άρθρο 16 και το άρθρο 18 αλλάζουν θέση – βλέπε Τροπολογία 95 στο άρθρο 18.

Τροπολογία 86
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο καθορισμός επιπέδων ανοχής όσον 
αφορά τα αγαθά εισαγωγής δεν 
επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα μέτρα 
διαχείρισης περισσότερο ευνοϊκά για τους 
παραγωγούς τρίτων κρατών από ό,τι για 
τους Ευρωπαίους παραγωγούς στις 
περιπτώσεις όπου για τους τελευταίους 
ισχύει πλήρης απαγόρευση χρήσης 
φαρμάκων και παρουσίας καταλοίπων 
στα τρόφιμα.
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Κατά συνέπειαν οι εισαγωγές από τρίτα 
κράτη αγαθών που περιέχουν κατάλοιπα 
ουσιών η χρήση των οποίων 
απαγορεύεται εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης απαγορεύεται προς το συμφέρον 
της δημοσίας υγείας. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Μπορεί κανείς να φέρει ως παράδειγμα το E769 και άλλα βασιζόμενα στο αρσενικό προϊόντα 
τα οποία απαγορεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά χρησιμοποιούνται ευρέως στις 
Ηνωμένες Πολιτείες συγκεκριμένα προς καταπολέμηση της τυφλοηπατίτιδας της γαλοπούλας. 
Ενώ επί του παρόντος εκείνοι που εκτρέφουν γαλοπούλες στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν 
διαθέτουν φάρμακο κατά της τυφλοηπατίτιδας, οι εισαγωγές κρέατος γαλοπούλας από τις 
Ηνωμένες Πολιτείες ή τη Βραζιλία για το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί το E769 και άλλα 
βασιζόμενα στο αρσενικό προϊόντα επιτρέπονται, κατάσταση η οποία φέρει σε μειονεκτική θέση 
τους Ευρωπαίους παραγωγούς.

Τροπολογία 87
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16 α
Χρήση μη ταξινομημένων ουσιών

Η χορήγηση κτηνιατρικών φαρμάκων 
που περιέχουν φαρμακολογικά δραστικές 
ουσίες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα σε παραγωγικά ζώα 
απαγορεύεται. Εξαιρούνται οι κλινικές 
δοκιμές για τις οποίες έχει δοθεί σχετική 
άδεια από τις αρμόδιες αρχές κράτους 
μέλους κατόπιν κοινοποιήσεως ή 
εγκρίσεως σύμφωνα με τη σχετική 
νομοθεσία υπό την προϋπόθεση ότι το 
τρόφιμο από τα ζώα που 
χρησιμοποιούνται στις εν λόγω δοκιμές 
δεν περιέχει κατάλοιπα βλαβερά για την 
υγεία του ανθρώπου.
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Or. en

Τροπολογία 88
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση κανονισμού
ΤΙΤΛΟΣ III

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. fr

Αιτιολόγηση

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Τροπολογία 89
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρχές εκτίμησης του κινδύνου 
σύμφωνα με τα άρθρα 4 έως 8 
εφαρμόζονται για να διασφαλίζεται 
υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας.

Or. en

Τροπολογία 90
Anne Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 - παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα σημεία αναφοράς για δράση 
επανεξετάζονται τακτικά με βάση την 

Τα σημεία αναφοράς για δράση 
επανεξετάζονται υπό το φως οιωνδήποτε 
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τεχνολογική πρόοδο. νέων πληροφοριών που αφορούν την 
προστασία της υγείας του ανθρώπου και 
της τροφικής αλυσίδας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα ελάχιστα όρια ανίχνευσης καταλοίπων, τα οποία η πρόταση κανονισμού αποκαλεί 'σημεία 
αναφοράς για δράση' πρέπει να επανεξετάζονται στον βαθμό και οσάκις τούτο επιβάλλεται υπό 
το φως της επιστημονικής προόδου, ιδίως οσάκις ορισμένες ουσίες ευρίσκεται ότι αποτελούν 
κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Τροπολογία 91
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 - παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα σημεία αναφοράς για δράση 
επανεξετάζονται τακτικά με βάση την 
τεχνολογική πρόοδο.

Τα σημεία αναφοράς για δράση 
επανεξετάζονται τακτικά με βάση την 
τεχνολογική πρόοδο και τις νέες 
πληροφορίες που πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη κατά την εκτίμηση των κινδύνων 
για την υγεία του ανθρώπου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Όταν καθορίζονται σημεία αναφοράς για δράση, ο κίνδυνος για την υγεία του ανθρώπου 
συγκαταλέγεται στους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Επομένως η τεχνολογική 
πρόοδος δεν πρέπει να είναι ο μοναδικός παράγοντας που λαμβάνεται υπόψη κατά την 
επανεξέταση των σημείων αναφοράς για δράση.
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Τροπολογία 92
Μάριος Ματσάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα σημεία αναφοράς για δράση 
επανεξετάζονται τακτικά με βάση την 
τεχνολογική πρόοδο.

Τα σημεία αναφοράς για δράση 
επανεξετάζονται τακτικά με βάση την 
τεχνολογική πρόοδο και/ή οιαδήποτε νέα 
δεδομένα που αφορούν την προστασία 
της υγείας του ανθρώπου και της 
τροφικής αλυσίδας.

Or. en

Τροπολογία 93
María Sornosa Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 - παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα σημεία αναφοράς για δράση 
επανεξετάζονται τακτικά με βάση την 
τεχνολογική πρόοδο.

Τα σημεία αναφοράς για δράση 
επανεξετάζονται τακτικά με βάση την 
τεχνολογική και επιστημονική πρόοδο.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η επιστημονική πρόοδος πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη. Το παρόν άρθρο γίνεται άρθρο 
15.
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Τροπολογία 94
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Είδη διατροφής ζωικής προελεύσεως που 
περιέχουν φαρμακολογικά δραστικές 
ουσίες για τις οποίες δεν έχουν ορισθεί 
ανώτατα όρια καταλοίπων δεν 
επιτρέπεται να τίθενται στην αγορά. Η 
απαγόρευση ισχύει επίσης οσάκις 
ορίζονται ειδικά όρια ανίχνευσης όσον 
αφορά τις εν λόγω ουσίες δυνάμει άλλων 
κοινοτικών διατάξεων και υπάρχει 
υπέρβαση αυτών των ορίων ανίχνευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά πάσαν πιθανότητα αποφάσεις που λαμβάνονται δυνάμει αυτής της διατάξεως θα 
συνδέονται με εμπορικές πτυχές. Τούτο δεν σημαίνει ότι αρνείται κανείς  ότι οι ουσιαστικές 
αρχές εκτίμησης του κινδύνου και προστασίας της υγείας πρέπει να συνεχίσουν να 
διασφαλίζονται και σε αυτές τις περιπτώσεις. 

Τροπολογία 95
María Sornosa Martínez, Dagmar Roth-Behrendt, 

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέθοδοι καθορισμού σημείων αναφοράς 
για δράση 

Κυκλοφορία των τροφίμων στην αγορά

1. Τα σημεία αναφοράς για δράση 
βασίζονται στο περιεχόμενο ενός αναλύτη 
σε ένα δείγμα, που μπορεί να ανιχνευθεί 
και να επιβεβαιωθεί από ένα εργαστήριο 
ελέγχου αναφοράς, το οποίο έχει οριστεί 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπεται να 
απαγορεύουν ή να εμποδίζουν την 
εισαγωγή και τη διάθεση στην αγορά 
τροφίμων ζωικής προέλευσης για λόγους 
που σχετίζονται με τα ανώτατα όρια 
καταλοίπων όταν υπάρχει συμμόρφωση 
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882/2004, με επικυρωμένη μέθοδο 
ανάλυσης σύμφωνα με τις κοινοτικές 
απαιτήσεις. Η Επιτροπή συμβουλεύεται 
εν προκειμένω το σχετικό κοινοτικό 
εργαστήριο αναφοράς όσον αφορά την 
εφαρμογή των μεθόδων ανάλυσης.

προς τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού και προς τα μέτρα εφαρμογής 
του.

2. Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει στην 
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων αίτηση εκτίμησης του 
κινδύνου, προκειμένου να αποσαφηνιστεί 
κατά πόσον τα σημεία αναφοράς για 
δράση είναι επαρκή για την προστασία 
της υγείας του ανθρώπου. Στις 
περιπτώσεις αυτές, η Ευρωπαϊκή Αρχή 
για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
εξασφαλίζει ότι η γνώμη διαβιβάζεται 
στην Επιτροπή εντός 210 ημερών από τη 
λήψη της αίτησης. 
3. Η εκτίμηση του κινδύνου λαμβάνει 
υπόψη τους κανόνες που θα πρέπει να 
θεσπίσει η Επιτροπή έπειτα από 
διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Αρχή για 
την Ασφάλεια των Τροφίμων. 
Οι εν λόγω κανόνες, οι οποίοι έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο η οποία αναφέρεται 
στο άρθρο 21 παράγραφος 3.

Or. es

Άρθρο 16 της πρότασης της Επιτροπής

Αιτιολόγηση

Για να επιτυγχάνεται μεγαλύτερος βαθμός ασφαλείας με τα σημεία αναφοράς για δράση που 
καθορίζονται η Επιτροπή πρέπει (και όχι 'μπορεί') να ζητεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων γνώμη για όλες τις ουσίες για τις οποίες καθορίζεται σημείο αναφοράς 
για δράση εάν διατίθενται βασικά επιστημονικά δεδομένα.

Τα άρθρα 16 και 18 αλλάζουν θέση – βλέπε Τροπολογία 85 στο άρθρο 16.
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Τροπολογία 96
Anne Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα σημεία αναφοράς για δράση 
βασίζονται στο περιεχόμενο ενός αναλύτη 
σε ένα δείγμα, που μπορεί να ανιχνευθεί 
και να επιβεβαιωθεί από ένα εργαστήριο 
ελέγχου αναφοράς, το οποίο έχει οριστεί 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
882/2004, με επικυρωμένη μέθοδο 
ανάλυσης σύμφωνα με τις κοινοτικές 
απαιτήσεις. Η Επιτροπή συμβουλεύεται εν 
προκειμένω το σχετικό κοινοτικό 
εργαστήριο αναφοράς όσον αφορά την 
εφαρμογή των μεθόδων ανάλυσης.

1. Τα σημεία αναφοράς για δράση 
βασίζονται στο περιεχόμενο ενός αναλύτη 
σε ένα δείγμα, που πρέπει τουλάχιστον να 
ανιχνευθεί και να επιβεβαιωθεί από ένα 
εργαστήριο ελέγχου αναφοράς, το οποίο 
έχει οριστεί σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 882/2004, με επικυρωμένη 
μέθοδο ανάλυσης σύμφωνα με τις 
κοινοτικές απαιτήσεις. Η Επιτροπή 
συμβουλεύεται εν προκειμένω το σχετικό 
κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς όσον 
αφορά την εφαρμογή των μεθόδων 
ανάλυσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

 Par cet amendement, la notion de « valeurs de référence » équivaut bien à celle de limite 
minimale de détection de résidus. Elle n’est assortie d’aucune mesure de gestion.

Il n’y a plus lieu de saisir l’AESA sur le niveau de risque que pourrait représenter la présence 
de résidus de substances interdites dans les denrées, puisque : 

• les « valeurs de référence » constituent des « standards » de qualité, en termes de 
détection, applicables aux laboratoires spécialisés dans la recherche de résidus. Or, ces « 
valeurs de référence » sont appelées à évoluer dans le temps pour que les seuils de détection 
soient les plus bas possibles ; 

• Si des résidus de substances interdites venaient à être détectés, les denrées contenant 
ces résidus seraient de facto retirées de la chaîne alimentaire.
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Τροπολογία 97
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Η Επιτροπή καθορίζει τα σημεία 
αναφοράς για δράση μετά μία εκτίμηση 
του κινδύνου παρουσίας της ουσίας και 
των καταλοίπων της στα προϊόντα 
ζωικής προέλευσης. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα σημεία αναφοράς για δράση πρέπει να καθορίζονται βάσει όχι απλώς των δυνατοτήτων 
ανίχνευσης που έχουν τα εργαστήρια αλλά μιας ανάλυσης του κινδύνου. Τούτο θα επιτρέπει την 
τυχαία και αναπόφευκτη παρουσία καταλοίπων (που σχηματίζονται ως αποτέλεσμα της 
περιβαλλοντικής μόλυνσης ή της ύπαρξης φυσικού μεταβολίτη στο ζώο – βλέπε αιτιολογική 
σκέψη 21) που δεν αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και σε σχέση με τα οποία η έκθεση 
των καταναλωτών είναι αμελητέα, καταλοίπων τα οποία όμως είναι ανιχνεύσιμα σε τρόφιμα 
ζωικής προέλευσης χωρίς ωστόσο να έχει καθορισθεί ανώτατο όριο καταλοίπων.

Τροπολογία 98
Anne Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει στην 
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων αίτηση εκτίμησης του 
κινδύνου, προκειμένου να αποσαφηνιστεί 
κατά πόσον τα σημεία αναφοράς για 
δράση είναι επαρκή για την προστασία 
της υγείας του ανθρώπου. Στις 
περιπτώσεις αυτές, η Ευρωπαϊκή Αρχή 
για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
εξασφαλίζει ότι η γνώμη διαβιβάζεται 
στην Επιτροπή εντός 210 ημερών από τη 

διαγράφεται
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λήψη της αίτησης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για να υπάρχει συμφωνία με την τροπολογία 96 στο άρθρο 18, παράγραφος 1.

Τροπολογία 99
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει στην 
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων αίτηση εκτίμησης του κινδύνου, 
προκειμένου να αποσαφηνιστεί κατά 
πόσον τα σημεία αναφοράς για δράση είναι 
επαρκή για την προστασία της υγείας του 
ανθρώπου. Στις περιπτώσεις αυτές, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων εξασφαλίζει ότι η γνώμη 
διαβιβάζεται στην Επιτροπή εντός 210 
ημερών από τη λήψη της αίτησης.

2. Η Επιτροπή  υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή 
Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
αίτηση εκτίμησης του κινδύνου, 
προκειμένου να αποσαφηνιστεί κατά 
πόσον τα σημεία αναφοράς για δράση είναι 
επαρκή για την προστασία της υγείας του 
ανθρώπου. Στις περιπτώσεις αυτές, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων εξασφαλίζει ότι η γνώμη 
διαβιβάζεται στην Επιτροπή εντός 210 
ημερών από τη λήψη της αίτησης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα σημεία αναφοράς για δράση πρέπει να καθορίζονται βάσει όχι απλώς των δυνατοτήτων 
ανίχνευσης που έχουν τα εργαστήρια αλλά μιας ανάλυσης του κινδύνου. Τούτο θα επιτρέπει την 
τυχαία και αναπόφευκτη παρουσία καταλοίπων (που σχηματίζονται ως αποτέλεσμα της 
περιβαλλοντικής μόλυνσης ή της ύπαρξης φυσικού μεταβολίτη στο ζώο – βλέπε αιτιολογική 
σκέψη 21) που δεν αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και σε σχέση με τα οποία η έκθεση 
των καταναλωτών είναι αμελητέα, καταλοίπων τα οποία όμως είναι ανιχνεύσιμα σε τρόφιμα 
ζωικής προέλευσης χωρίς ωστόσο να έχει καθορισθεί ανώτατο όριο καταλοίπων.
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Τροπολογία 100
Anne Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 - παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εκτίμηση του κινδύνου λαμβάνει 
υπόψη τους κανόνες που θα πρέπει να 
θεσπίσει η Επιτροπή έπειτα από 
διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Αρχή για 
την Ασφάλεια των Τροφίμων.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για να υπάρχει συμφωνία με την τροπολογία 96 στο άρθρο 18, παράγραφος 1.

Τροπολογία 101
Μάριος Ματσάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εκτίμηση του κινδύνου λαμβάνει 
υπόψη τους κανόνες που θα πρέπει να 
θεσπίσει η Επιτροπή έπειτα από 
διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Αρχή για 
την Ασφάλεια των Τροφίμων.

3. Η εκτίμηση του κινδύνου λαμβάνει 
υπόψη τους σχετικούς επιστημονικούς 
κανόνες που θα πρέπει να θεσπίσει η 
Επιτροπή έπειτα από διαβούλευση με την 
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων.

Or. en
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Τροπολογία 102
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19 α
Θέση στην αγορά

Εάν υπάρχει υπέρβαση των ανωτάτων 
ορίων καταλοίπων ή ποσοτήτων 
αναφοράς που θεσπίζονται δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού, το προϊόν δεν 
τίθεται στην αγορά ως είδος διατροφής, 
δεν τυγχάνει μεταποίησης σε είδη 
διατροφής ούτε αναμειγνύεται με είδη 
διατροφής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να υπάρχουν νομικές συνέπειες για την υπέρβαση ορίων ή ποσοτήτων αναφοράς. Η 
απαγόρευση εμπορίας και ανάμειξης φαίνεται να είναι το αρμόζον μέτρο και απαλλάσσει τις 
αρχές επιθεώρησης από του να λαμβάνουν απόφαση.

Τροπολογία 103
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οσάκις διενεργούνται έλεγχοι σε 
τρόφιμα ζωικής προέλευσης και τα 
αποτελέσματα δοκιμών ανάλυσης 
βεβαιώνουν την παρουσία 
φαρμακολογικά δραστικής ουσίας που 
δεν υπόκειται σε ταξινόμηση σύμφωνα με 
το άρθρο 13(2)(α), (β) ή (γ) σε επίπεδο 
που ισούται με το σημείο αναφοράς για 
δράση για τα κατάλοιπα της ουσίας ή το 
υπερβαίνει, η σχετική παρτίδα θεωρείται 
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ότι δεν συμμορφούται προς την κοινοτική 
νομοθεσία.
2. Οσάκις τα αποτελέσματα δοκιμών 
ανάλυσης που πραγματοποιούνται σε 
τρόφιμα ζωικής προέλευσης είναι κάτω 
από τα σημεία αναφοράς για δράση, η 
είσοδος των προϊόντων στην τροφική 
αλυσίδα επιτρέπεται. Η αρμόδια αρχή 
τηρεί καταγραφή των ευρημάτων στην 
περίπτωση επαναλήψεως του 
φαινομένου. Οσάκις τα αποτελέσματα 
δοκιμών ανάλυσης που 
πραγματοποιούνται σε προϊόντα της 
αυτής προελεύσεως εμφαίνουν 
επαναλαμβανόμενο σχήμα που 
υποδεικνύει δυνάμει πρόβλημα, η 
αρμόδια αρχή πληροφορεί σχετικά την 
Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη στη 
Μόνιμη Επιτροπή για την Τροφική 
Αλυσίδα και την Υγεία των Ζώων. Η 
Επιτροπή θέτει το ζήτημα υπόψη της 
αρμοδίας αρχής του κράτους ή των 
κρατών προέλευσης και υποβάλλει 
αρμόζουσες προτάσεις.
3. Λεπτομερείς κανόνες εγκρίνονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο σε μνεία της οποίας προβαίνει 
το άρθρο 21.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Pour définir la raison d’être des seuils d’actions, il faut déterminer ce qu’il convient de faire 
des aliments d’origine animale dans lesquels on retrouve des résidus à des quantités 
inférieur, égales ou supérieures au seuil d’action. S’il n’y a pas de risque pour la santé 
humaine, il faut autoriser la mise sur le marché des produits d’origine animale dans lesquels 
on retrouve des résidus à des quantités inférieur au seuil d’action. Cet amendement est 
cohérent avec l’amendement 10 : l’association de ces deux amendements permettra la 
commercialisation d’aliments d’origine animale dans lesquels on retrouve des traces de 
substances pharmacologiquement active qui ne présentent pas de risque pour la santé 
humaine et pour lesquelles l’exposition des consommateurs est négligeable mais qui n’ont pas 
de limite maximale de résidus fixée.
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Τροπολογία 104
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός [60] ημερών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή 
εκδίδει, σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 20 
παράγραφος 2, κανονισμό οποίος 
περιλαμβάνει τις φαρμακολογικά 
δραστικές ουσίες και την ταξινόμησή τους 
όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων 
σύμφωνα με τα παραρτήματα I έως IV του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90. 

Εντός [90] ημερών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή 
εκδίδει, σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 20 
παράγραφος 3, κανονισμό οποίος 
περιλαμβάνει τις φαρμακολογικά 
δραστικές ουσίες και την ταξινόμησή τους 
όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων 
σύμφωνα με τα παραρτήματα I έως IV του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Σχετίζεται με την έγκριση του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού. Στην περίπτωση αυτή 
πρέπει να εφαρμόζεται η κανονιστική διαδικασία με έλεγχο. 

Τροπολογία 105
Anne Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 - παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 
καταργείται.

1. Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 και 
η απόφαση 2005/34/ΕΚ καταργούνται.
Η απόφαση 2002/657/ΕΚ τροποποιείται 
ως εξής: 
(α) το άρθρο 4 καταργείται· 
(β) ο όρος 'ελάχιστα απαιτούμενα όρια 
επίδοσης (MRPL)' αντικαθίσταται από 
τον όρο 'σημεία αναφοράς για δράση'.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προτείνεται για να υπάρχει συμφωνία με προηγούμενες τροπολογίες που 
επιδιώκουν την κατάργηση της εννοίας των επιπέδων ανοχής.

Κατά συνέπειαν η απόφαση 2005/34/ΕΚ, η οποία προέβλεπε επίπεδο ανοχής για κατάλοιπα 
μερικών απαγορευμένων ουσιών που ανιχνεύονται σε τρόφιμα εισαγωγής, πρέπει επίσης να 
καταργηθεί.

Πέραν τούτων ο όρος 'σημεία αναφοράς για δράση' πρέπει να αντικαταστήσει τον όρο ελάχιστα 
απαιτούμενα όρια επίδοσης (MRPL)' στην απόφαση 2002/657/ΕΚ για να εξασφαλίζεται ότι η 
ορολογία είναι η ίδια με εκείνην που χρησιμοποιείται στον μελλοντικό κανονισμό περί 
ανωτάτων ορίων καταλοίπων.

Τροπολογία 106
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αποφάσεις της Επιτροπής 
2002/657/ΕΚ και 2005/34/ΕΚ παύουν να 
ισχύουν εντός τριετίας από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού. 
Οιοιδήποτε νέοι κανονισμού εγκρίνονται 
τηρούν τα κριτήρια για την εκτίμηση του 
κινδύνου που θεσπίζει ο παρών 
κανονισμός.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αμφότερες οι αποφάσεις ορίζουν ελάχιστα απαιτούμενα όρια επίδοσης για φαρμακολογικά 
δραστικές ουσίες για τις οποίες δεν έχουν ορισθεί ελάχιστα απαιτούμενα όρια, συγκεκριμένα για 
ουσίες που δεν χρησιμοποιούνται ως κτηνιατρικά φάρμακα ή ουσίες που είναι απαγορευμένες 
εδώ αλλά χρησιμοποιούνται εντελώς νόμιμα στο εξωτερικό. Οι αποφάσεις περί ελάχιστων 
απαιτούμενων ορίων επίδοσης πρέπει να τύχουν προσαρμογής ως προς το νέο νομικό πλαίσιο 
(βλ. συγκεκριμένα άρθρο 17 και επόμενα). Πρέπει να παρασχεθεί μεταβατική περίοδος.
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