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PR_COD_2am 
 
 

Υπόµνηµα για τα χρησιµοποιούµενα σύµβολα 

 * ∆ιαδικασία διαβούλευσης 
πλειοψηφία των ψηφισάντων 

 **I ∆ιαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση) 
πλειοψηφία των ψηφισάντων 

 **II ∆ιαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση) 
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης 
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης 

 *** Σύµφωνη γνώµη 
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που µνηµονεύονται στα άρθρα  105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο  7 της Συνθήκης ΕΕ 

 ***I ∆ιαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση) 
πλειοψηφία των ψηφισάντων 

 ***II ∆ιαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση) 
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης 
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης 

 ***III ∆ιαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση) 
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου 

 
(Η ενδεικνυόµενη διαδικασία στηρίζεται στη νοµική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή) 
 

 
 
 
 

Τροπολογίες σε νοµοθετικό κείµενο 

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήµανση γίνεται µε έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες. Η σήµανση µε απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νοµοθετικού κειµένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειµένου (για 
παράδειγµα, στοιχεία εµφανώς λανθασµένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε µια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρµόδιων τεχνικών υπηρεσιών. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Σελίδα 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ...... 5 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ....................................................................................................... 14 
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά µε την κοινή θέση του Συµβουλίου  ενόψει της έγκρισης κανονισµού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τα ανώτατα όρια 
καταλοίπων φυτοφαρµάκων µέσα ή πάνω στα τρόφιµα και τις ζωοτροφές φυτικής και 
ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου 
(9262/1/2004 – C6-0110/2004 – 2003/0052(COD)) 

(∆ιαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συµβουλίου (9262/1/2004 – C6-0110/2004), 

– έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση1 σχετικά µε την πρόταση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(2003)0117)2, 

– έχοντας υπόψη την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής (COM(2004)0587)3, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Κανονισµού του, 

– έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων (A6-0000/2004), 

1. τροποποιεί ως ακολούθως την κοινή θέση· 

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συµβούλιο και 
στην Επιτροπή. 

Κοινή θέση του Συµβουλίου 
 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου 

Τροπολογία 1 
Αιτιολογική σκέψη 2 

(2) Οι διαφορές µεταξύ των εθνικών 
ανωτάτων ορίων για τα κατάλοιπα 
φυτοφαρµάκων µπορούν να παρεµβάλλουν 
εµπόδια στο εµπόριο προϊόντων που 
περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα I της 
Συνθήκης καθώς και παραγώγων 
προϊόντων τους µεταξύ των κρατών µελών 

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

                                                 
1 Κείµενα που Εγκρίθηκαν, P5_TA(2004)0299. 
2 ΕΕ C .../∆εν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην ΕΕ. 
3 ΕΕ C ... / ∆εν έχει δηµοσιευθεί ακόµη στην ΕΕ. 
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και στο εµπόριο µεταξύ τρίτων χωρών και 
της Κοινότητας. Συνεπώς, για λόγους 
ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εµπορευµάτων, ισότητος όρων 
ανταγωνισµού µεταξύ των κρατών µελών, 
καθώς και προστασίας των καταναλωτών, 
είναι σκόπιµο να καθοριστούν σε 
κοινοτικό επίπεδο ανώτατα όρια 
καταλοίπων (ΑΟΚ) για τα προϊόντα 
φυτικής και ζωικής προέλευσης. 

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

Αιτιολόγηση 

Μερική επαναφορά της αιτιολογικής σκέψης 2 από την αρχική πρόταση της Επιτροπής. Το 
αρχικό έγγραφο της Επιτροπής αναφέρεται στη δηµόσια υγεία, πράγµα που δεν περιλαµβάνεται 
στη θέση που έχει εγκρίνει το Συµβούλιο, και είναι σηµαντικό να περιλαµβάνεται η µνεία αυτή 
στο παρόν κείµενο. 
 

Τροπολογία 2 
Αιτιολογική σκέψη 5 

(5) Μία από τις σηµαντικότερες µεθόδους 
προστασίας των φυτών και των φυτικών 
προϊόντων από τους επιβλαβείς 
οργανισµούς είναι η χρήση δραστικών 
ουσιών σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 
Ωστόσο, πιθανή συνέπεια της χρήσης τους 
είναι η παρουσία καταλοίπων στα 
υποβαλλόµενα σε επεξεργασία προϊόντα, 
στα ζώα που διατρέφονται µε τα εν λόγω 
προϊόντα και στο µέλι που παράγεται από 
µέλισσες εκτεθειµένες στις ουσίες αυτές. 
Είναι αναγκαίο να εξασφαλισθεί ότι τα 
κατάλοιπα αυτά δεν υπάρχουν σε επίπεδα 
συνιστώντα απαράδεκτο κίνδυνο για τους 
ανθρώπους, και κατά περίπτωση, τα ζώα. 

(5) Μία από τις σηµαντικότερες µεθόδους 
προστασίας των φυτών και των φυτικών 
προϊόντων από τους επιβλαβείς 
οργανισµούς είναι η χρήση δραστικών 
ουσιών σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 
Ωστόσο, πιθανή συνέπεια της χρήσης τους 
είναι η παρουσία καταλοίπων στα 
υποβαλλόµενα σε επεξεργασία προϊόντα, 
στα ζώα που διατρέφονται µε τα εν λόγω 
προϊόντα και στο µέλι που παράγεται από 
µέλισσες εκτεθειµένες στις ουσίες αυτές. 
∆εδοµένου ότι θα πρέπει να δίδεται 
προτεραιότητα στη δηµόσια υγεία έναντι 
των συµφερόντων της προστασίας της 
παραγωγής σύµφωνα µε την οδηγία 
91/441, είναι αναγκαίο να εξασφαλισθεί 
ότι τα κατάλοιπα αυτά δεν υπάρχουν σε 
επίπεδα συνιστώντα απαράδεκτο κίνδυνο 
για τους ανθρώπους, και κατά περίπτωση, 
τα ζώα. 



 

PR\543345EL.doc 7/15 PE 347.230v01-00 

 EL 

Αιτιολόγηση 

Μερική επαναφορά της τροπολογίας 3 από την πρώτη ανάγνωση. Είναι σηµαντικό να 
αναγνωρίζεται ότι οι απαιτήσεις της δηµόσιας υγείας πληρούνται πάντοτε και µάλιστα 
υπερέχουν όταν καθορίζονται ΑΟΚ. 
 

Τροπολογία 3 
Αιτιολογική σκέψη 6 

(6) Η οδηγία 91/414/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991 
σχετικά µε τη διάθεση στην αγορά 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων προβλέπει 
ότι τα κράτη µέλη, κατά την έκδοση των 
εγκρίσεων, οφείλουν να ορίζουν ότι τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει να 
χρησιµοποιούνται ορθά. Η ορθή χρήση 
περιλαµβάνει την εφαρµογή των αρχών της 
ορθής πρακτικής φυτοπροστασίας, καθώς 
και των αρχών του ολοκληρωµένου 
ελέγχου. Όταν τα ΑΟΚ που προκύπτουν 
από εγκεκριµένη χρήση ενός 
φυτοφαρµάκου δυνάµει της οδηγίας 
91/414/ΕΟΚ παρουσιάζουν κίνδυνο για 
τον καταναλωτή, η χρήση αυτή θα πρέπει 
να επανεξετάζεται, για να µειώνονται τα 
όρια των καταλοίπων φυτοφαρµάκων. Η 
Κοινότητα θα πρέπει να ενθαρρύνει τη 
χρήση µεθόδων ή προϊόντων που ευνοούν 
τη µείωση της επικινδυνότητας και τη 
µείωση της ποσότητας των 
χρησιµοποιούµενων φυτοφαρµάκων σε 
επίπεδα που συµβιβάζονται µε την 
αποτελεσµατική καταπολέµηση των 
επιβλαβών οργανισµών. 

(6) Η οδηγία 91/414/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991 
σχετικά µε τη διάθεση στην αγορά 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων προβλέπει 
ότι τα κράτη µέλη, κατά την έκδοση των 
εγκρίσεων, οφείλουν να ορίζουν ότι τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει να 
χρησιµοποιούνται ορθά. Η ορθή χρήση 
περιλαµβάνει την εφαρµογή των αρχών της 
ορθής πρακτικής φυτοπροστασίας, καθώς 
και των αρχών του ολοκληρωµένου 
ελέγχου. Όταν τα ΑΟΚ που προκύπτουν 
από εγκεκριµένη χρήση ενός 
φυτοφαρµάκου δυνάµει της οδηγίας 
91/414/ΕΟΚ παρουσιάζουν κίνδυνο για 
τον καταναλωτή, η χρήση αυτή θα πρέπει 
να επανεξετάζεται, για να µειώνονται τα 
όρια των καταλοίπων φυτοφαρµάκων. Η 
Κοινότητα θα πρέπει να ενθαρρύνει τη 
χρήση µεθόδων ή προϊόντων που ευνοούν 
τη µείωση της επικινδυνότητας και τη 
χρησιµοποίηση ποσότητας φυτοφαρµάκων 
σε επίπεδα που συµβιβάζονται µε την 
αποτελεσµατική καταπολέµηση των 
επιβλαβών οργανισµών. 

Αιτιολόγηση 

Είναι λογικό να µειωθεί ο κίνδυνος της επικινδυνότητας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 
αλλά η έρευνα συνιστά ότι η µείωση του χρησιµοποιούµενου επιπέδου δεν συµβάλλει στο στόχο 
αυτό. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να βρεθεί κατάλληλο επίπεδο. 
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Τροπολογία 4 
Αιτιολογική σκέψη 12α (νέα) 

 (12α) Κατά την εξέταση των ΑΟΚ 
φυτοφαρµάκων θα πρέπει επίσης να 
αναγνωρίζεται ότι λίγοι καταναλωτές 
γνωρίζουν τους κινδύνους που απορρέουν 
από τα φυτοφάρµακα. Θα ήταν σκόπιµο 
να ξεκινήσει η Αρχή σχέδιο για την πλήρη 
ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε 
κινδύνους. 

Αιτιολόγηση 

Επαναφορά της τροπολογίας 5 από την πρώτη ανάγνωση. 
 

Τροπολογία 5 
Αιτιολογική σκέψη 12β (νέα) 

 (12β) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να 
εξετάσουν το ενδεχόµενο δηµοσίευσης 
των επωνυµιών των εταιρειών τα 
προϊόντα των οποίων περιέχουν 
υψηλότερη αναλογία καταλοίπων 
φυτοφαρµάκων από τα ανώτατα 
επιτρεπόµενα όρια. 

Αιτιολόγηση 

Επαναφορά της τροπολογίας 15 από την πρώτη ανάγνωση. Η διαδικασία αυτή θα επιτρέπει 
στους καταναλωτές να ενηµερώνονται πλήρως σχετικά µε οποιεσδήποτε εταιρίες έχουν υπερβεί 
τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρµάκων. 
 

Τροπολογία 6 
Αιτιολογική σκέψη 14 

(14) Είναι αναγκαίο να ορισθούν σε 
κοινοτικό επίπεδο ορισµένοι όροι, οι 
οποίοι χρησιµοποιούνται για τον 
καθορισµό και τον έλεγχο των ΑΟΚ για 
προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης. 

(14) Είναι αναγκαίο να ορισθούν σε 
κοινοτικό επίπεδο ορισµένοι όροι, οι 
οποίοι χρησιµοποιούνται για τον 
καθορισµό και τον έλεγχο καθώς και την 
κοινοποίηση των ΑΟΚ για προϊόντα 
φυτικής και ζωικής προέλευσης. 
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Αιτιολόγηση 

Μερική επαναφορά της τροπολογίας 7 κατά την πρώτη ανάγνωση. Είναι λογικό να καθορίζεται 
σε κοινωτικό επίπεδο η κοινοποίηση των προτύπων των ΑΟΚ ειδάλλως µπορεί να προκληθεί 
σύγχυση. 

Τροπολογία 7 
Αιτιολογική σκέψη 24 

(24) Η Αρχή θα πρέπει να αξιολογεί τις 
αιτήσεις και τις εκθέσεις αξιολόγησης 
ΑΟΚ που πραγµατοποιούν τα κράτη µέλη, 
µε σκοπό την εκτίµηση των συνδεόµενων 
κινδύνων για τους καταναλωτές και, κατά 
περίπτωση, τα ζώα. 

(24) Η Αρχή θα πρέπει να αξιολογεί τις 
αιτήσεις και τις εκθέσεις αξιολόγησης 
ΑΟΚ που πραγµατοποιούν τα κράτη µέλη, 
µε σκοπό την εκτίµηση των συνδεόµενων 
κινδύνων για τους καταναλωτές και, κατά 
περίπτωση, τα ζώα. Για το λόγο αυτό, 
είναι απαραίτητο να εξασφαλίζεται ότι 
χορηγούνται στην Αρχή επαρκείς πόροι 
ώστε να είναι σε θέση να εκτελεί τα 
καθήκοντα αυτά. 

Αιτιολόγηση 

Επαναφορά της τροπολογίας 13 από την πρώτη ανάγνωση. Ο σηµαντικός ρόλος που 
διαδραµατίζει η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων εκτιµώντας τους κινδύνους 
θα πρέπει να υποστηρίζεται µε την εξασφάλιση των απαιτούµενων πόρων που χρειάζεται. 

Τροπολογία 8 
Αιτιολογική σκέψη 30α (νέα) 

 (30α) Προκειµένου να εξασφαλιστεί η 
επαρκής ενηµέρωση των καταναλωτών, 
τα κράτη µέλη δηµοσιεύουν, ανά τρίµηνο, 
τα αποτελέσµατα των εθνικών ελέγχων 
επί των καταλοίπων στο ∆ιαδίκτυο. 
παρέχοντας όλα τα επιµέρους στοιχεία, 
συµπεριλαµβανοµένου του τόπου 
συλλογής και των επωνυµιών των 
εταιριών χονδρικής, λιανικής πωλήσεως 
και/ή των παραγωγών. 

Αιτιολόγηση 

Επαναφορά της τροπολογίας 59 από την πρώτη ανάγνωση. Η διαφάνεια είναι σηµαντική για 
τους καταναλωτές. Πρέπει να έχουν τη δυνατότητα σωστής επιλογής ενός προϊόντος, 
βασιζόµενοι επίσης στην παρουσία καταλοίπων και στη συµµόρφωση µε τις διατάξεις του 
Κανονισµού. Η εν λόγω τριµηνιαία δηµοσίευση των καταλοίπων εφαρµόζεται ήδη στο 
Ηνωµένο Βασίλειο. 
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Τροπολογία 9 
Άρθρο 3, παράγραφος 2, εδάφιο ζ 

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

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

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

- η χρήση της δραστικής ουσίας σε 
φυτοπροστατευτικό προϊόν για 
συγκεκριµένο προϊόν δεν είναι 
εγκεκριµένη στην Κοινότητα, για άλλους 
λόγους εκτός της δηµόσιας υγείας για το 
συγκεκριµένο προϊόν και τη συγκεκριµένη 
χρήση ή 

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

- ενδείκνυται διαφορετικό όριο διότι το 
ισχύον κοινοτικό ΑΟΚ έχει καθοριστεί για 
άλλους λόγους εκτός της δηµόσιας υγείας 
για το συγκεκριµένο προϊόν και τη 
συγκεκριµένη χρήση, 

Αιτιολόγηση 

Στο αρχικό κείµενο του Κοινοβουλίου έχουν γίνει προσαρµογές στο κείµενο ούτως ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι αντιµετωπίζονται οι επιφυλάξεις ως προς τις οποίες το διεθνές εµπόριο θα 
προέχει της δηµόσιας υγείας. Το Συµβούλιο έχει επιστρέψει στο αρχικό κείµενο. Η παρούσα 
τροπολογία προτείνεται ως συµβιβαστική λύση. 
 

Τροπολογία 10 
Άρθρο 7, παράγραφος 2 

2. Το κράτος µέλος που διενεργεί την 
αξιολόγηση µπορεί, εάν χρειάζεται, να 
ζητά από τον αιτούντα συµπληρωµατικές 
πληροφορίες, επιπλέον των πληροφοριών 
που απαιτούνται δυνάµει της παραγράφου 
1, θέτοντας σχετική προθεσµία. 

2. Το κράτος µέλος που διενεργεί την 
αξιολόγηση µπορεί, εάν χρειάζεται, να 
ζητά από τον αιτούντα συµπληρωµατικές 
πληροφορίες, επιπλέον των πληροφοριών 
που απαιτούνται δυνάµει της παραγράφου 
1, θέτοντας σχετική προθεσµία, η οποία σε 
καµία περίπτωση δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα δύο χρόνια. 

Αιτιολόγηση 

Επαναφορά της τροπολογίας 34 από την πρώτη ανάγνωση. Η προθεσµία που καθορίζεται από 
κράτος µέλος θα προκαλέσει υπερβολική σύγχυση και άνισες προδιαγραφές. Η προθεσµία αυτή 
θα παρέχει στους παραγωγούς επαρκή χρονικά περιθώρια για τη συγκέντρωση δεδοµένων ενώ 
παράλληλα θα προστατεύει το κοινό σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η αρµόδια αρχή διαβλέπει 
σηµαντικό κίνδυνο. 
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Τροπολογία 11 
Άρθρο 13, παράγραφος 1 

Οι αποφάσεις που λαµβάνει η Αρχή 
δυνάµει των αρµοδιοτήτων που της 
αναθέτει ο παρών κανονισµός, ή η µη 
άσκηση των αρµοδιοτήτων αυτών, 
µπορούν να αναθεωρούνται από την 
Επιτροπή µε πρωτοβουλία της ίδιας ή 
κατόπιν αιτήµατος κράτους µέλους ή κάθε 
αµέσως και ατοµικώς ενδιαφεροµένου 
προσώπου. 

Οι αποφάσεις που λαµβάνει η Αρχή 
δυνάµει των αρµοδιοτήτων που της 
αναθέτει ο παρών κανονισµός, ή η µη 
άσκηση των αρµοδιοτήτων αυτών, 
µπορούν να αναθεωρούνται από την 
Επιτροπή κατόπιν αιτήµατος κράτους 
µέλους ή κάθε αµέσως και ατοµικώς 
ενδιαφεροµένου προσώπου. 

Αιτιολόγηση 

Σε περίπτωση που η Αρχή παραµελεί τα καθήκοντά της, υπάρχει η δυνατότητα άσκησης 
ενδίκων µέσων εκ µέρους του θιγόµενου κράτους µέλους ή ατόµου και δεν είναι απαραίτητο να 
έχει τη δυνατότητα η Επιτροπή να αναθεωρεί τις διαδικασίες µε δική της πρωτοβουλία και να 
αµφισβητεί την αυτονοµία της Αρχής. 
 

Τροπολογία 12 
Άρθρο 14, παράγραφος 2, εδάφιο β) 

(β) η ενδεχόµενη παρουσία καταλοίπων 
φυτοφαρµάκων προερχοµένων από άλλες 
πηγές πλην της συνήθους 
φυτοπροστατευτικής χρήσης των 
δραστικών ουσιών, 

(β) η ενδεχόµενη παρουσία καταλοίπων 
φυτοφαρµάκων προερχοµένων από άλλες 
πηγές πλην της συνήθους 
φυτοπροστατευτικής χρήσης των 
δραστικών ουσιών, και των γνωστών 
σωρευτικών ή συνεργειακών επιπτώσεών 
τους· 

Αιτιολόγηση 

Επαναφορά της τροπολογίας 43 από την πρώτη ανάγνωση. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες 
υπάρχουν αποδεδειγµένες σωρευτικές και συνεργειακές επιπτώσεις θα πρέπει να λαµβάνονται 
υπόψη. 
 

Τροπολογία 13 
Άρθρο 16, παράγραφος 1, εδάφιο β) 

(β) όταν τα συγκεκριµένα προϊόντα 
συνιστούν δευτερεύον συστατικό του 
διαιτολογίου των καταναλωτών και, κατά 
περίπτωση, των ζώων, ή 

(β) όταν τα συγκεκριµένα προϊόντα 
συνιστούν δευτερεύον συστατικό του 
διαιτολογίου των καταναλωτών, και όταν 
δεν συνιστούν σηµαντικό τµήµα του 
διαιτολογίου οποιασδήποτε υποοµάδας,
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και, κατά περίπτωση, των ζώων, ή 

Αιτιολόγηση 

Επαναφορά της τροπολογίας 50 από την πρώτη ανάγνωση. Είναι σηµαντικό να διασφαλίζεται η 
παροχή προστασίας σε όλους τους καταναλωτές, συµπεριλαµβανοµένων των υποοµάδων που 
µπορεί να καταναλώνουν µεγαλύτερες ποσότητες συγκεκριµένων προϊόντων. 
 

Τροπολογία 14 
Άρθρο 16, παράγραφος 1, εδάφιο γ) 

(γ) για το µέλι, ή (γ) για το µέλι και τα αφεψήµατα, ως 
προς τα οποία µπορούν να καθοριστούν 
κατάλοιπα φυτοφαρµάκων για ολόκληρο 
το προϊόν βάσει των δεδοµένων 
παρακολούθησης και λαµβάνοντας 
υπόψη αιτιολογηµένη γνώµη της Αρχής 
σύµφωνα µε τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 49, παράγραφος 2· 

Αιτιολόγηση 

Επαναφορά της τροπολογίας 52 από την πρώτη ανάγνωση. Τα αφεψήµατα µπορούν να 
περιλαµβάνουν έως και 200 δευτερεύοντα συστατικά για πολλά από τα οποία είναι δύσκολο να 
συγκεντρωθούν στοιχεία. Για το λόγο αυτό στην αρχική έκθεση του Κοινοβουλίου έχουν 
ταξινοµηθεί σε ξεχωριστή κατηγορία. Η παρούσα τροπολογία εξασφαλίζει τον καθορισµό 
σύνθετου στοιχείου για την επίτευξη της ασφάλειας των καταναλωτών και της 
αποτελεσµατικότητας. 

Τροπολογία 15 
Άρθρο 25 

Λαµβανοµένης υπόψη της γνώµης της 
Αρχής, και εάν ζητηθεί, προσωρινά ΑΟΚ 
για δραστικές ουσίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 23 επιτρέπεται να καθορίζονται και 
να εγγράφονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ, 
σύµφωνα µε το άρθρο 22, παράγραφος 1, 
ή, κατά περίπτωση, η δραστική ουσία 
επιτρέπεται να καταχωρίζεται στο 
Παράρτηµα IV σύµφωνα µε το άρθρο 5, 
παράγραφος 1. 

Λαµβανοµένης υπόψη της γνώµης της 
Αρχής, και εάν ζητηθεί, προσωρινά ΑΟΚ 
για δραστικές ουσίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 23 επιτρέπεται να καθορίζονται και 
να εγγράφονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ, 
σύµφωνα µε το άρθρο 22, παράγραφος 1, 
ή, κατά περίπτωση, η δραστική ουσία 
επιτρέπεται να καταχωρίζεται στο 
Παράρτηµα IV σύµφωνα µε το άρθρο 5, 
παράγραφος 1. Τα προσωρινά ΑΟΚ 
καθορίζονται στο ελάχιστο επίπεδο που 
µπορεί να επιτευχθεί σε όλα τα κράτη 
µέλη βάσει της ορθής γεωργικής 
πρακτικής. 
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Αιτιολόγηση 

Επαναφορά της τροπολογίας 49 από την πρώτη ανάγνωση. Είναι σηµαντικό να αναφέρεται ότι 
τα προσωρινά ΑΟΚ βασίζονται στην ορθή γεωργική πρακτική. 
 

Τροπολογία 16 
Άρθρο 26, παράγραφος 2 

2. Οι έλεγχοι αυτοί για τα κατάλοιπα 
φυτοφαρµάκων συνίστανται ιδίως σε 
δειγµατοληψίες και επακόλουθη ανάλυση 
των δειγµάτων και ταυτοποίηση των 
φυτοφαρµάκων που είναι παρόντα και των 
αντίστοιχων επιπέδων καταλοίπων τους. 

2. Οι έλεγχοι αυτοί για τα κατάλοιπα 
φυτοφαρµάκων συνίστανται ιδίως σε 
δειγµατοληψίες και επακόλουθη ανάλυση 
των δειγµάτων και ταυτοποίηση των 
φυτοφαρµάκων που είναι παρόντα και των 
αντίστοιχων επιπέδων καταλοίπων τους. Ο 
έλεγχος αυτός διενεργείται ειδικότερα στο 
σηµείο παράδοσης προς τον καταναλωτή. 

Αιτιολόγηση 

Επαναφορά της τροπολογίας 54 από την πρώτη ανάγνωση. Είναι σηµαντικό να ελέγχονται τα 
κατάλοιπα στο σηµείο παράδοσης προς τον καταναλωτή. 
 

Τροπολογία 17 
Άρθρο 30, παράγραφος 3 

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

3. Τα κράτη µέλη συµµετέχουν στο 
κοινοτικό πρόγραµµα ελέγχου του άρθρου 
29. ∆ηµοσιεύουν, ανά τρίµηνο, όλα τα 
αποτελέσµατα των εθνικών ελέγχων 
καταλοίπων στο ∆ιαδίκτυο. Σε 
περιπτώσεις υπέρβασης των ΑΟΚ, τα 
κράτη µέλη µπορούν να κατονοµάζουν τις 
εν λόγω εταιρίες χονδρικής και λιανικής 
πώλησης ή τους παραγωγούς. 

Αιτιολόγηση 

Επαναφορά της τροπολογίας 59 από την πρώτη ανάγνωση. Η διαφάνεια είναι σηµαντική για 
τους καταναλωτές. Πρέπει να έχουν τη δυνατότητα σωστής επιλογής ενός προϊόντος, 
βασιζόµενοι επίσης στην παρουσία καταλοίπων και στη συµµόρφωση µε τις διατάξεις του 
Κανονισµού. Η εν λόγω τριµηνιαία δηµοσίευση των καταλοίπων εφαρµόζεται ήδη στο 
Ηνωµένο Βασίλειο. 
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Τροπολογία 18 
Άρθρο 35 

Τα άρθρα 53 και 54 του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 178/2002 εφαρµόζονται όταν, 
συνεπεία νέων πληροφοριών ή 
επανεκτίµησης υφιστάµενων 
πληροφοριών, τα κατάλοιπα 
φυτοφαρµάκων ή τα ΑΟΚ που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισµό 
ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία 
του ανθρώπου ή των ζώων και απαιτείται 
άµεση ενέργεια. 

Τα άρθρα 53 και 54 του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 178/2002 εφαρµόζονται όταν, 
συνεπεία νέων πληροφοριών ή 
επανεκτίµησης υφιστάµενων 
πληροφοριών, τα κατάλοιπα 
φυτοφαρµάκων ή τα ΑΟΚ που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισµό 
ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία 
του ανθρώπου ή των ζώων και απαιτείται 
άµεση ενέργεια. Οι προθεσµίες για τη 
λήψη απόφασης της Επιτροπής 
µειώνονται σε επτά ηµέρες σε 
περιπτώσεις νωπών προϊόντων. 

Αιτιολόγηση 

Επαναφορά της τροπολογίας 61 από την πρώτη ανάγνωση. ∆εν ενδείκνυται να καθορίζεται η 
ίδια περίοδος για νωπά και ξηρά προϊόντα δεδοµένου ότι τα νωπά προϊόντα δεν θα είναι 
κατάλληλα προς κατανάλωση µετά από δέκα ηµέρες. 
 
 



 

PR\543345EL.doc 15/15 PE 347.230v01-00 

 EL 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Με ευχαρίστηση διαπιστώνουµε πόσο έχει επεξεργαστεί το Συµβούλιο το έγγραφο αυτό και 
συνιστά, κατά τα φαινόµενο, πολύ λειτουργικότερο έγγραφο από την αρχική πρόταση της 
Επιτροπής. Η πρόταση έχει σχεδιαστεί καλύτερα, είναι περισσότερο κατανοητή και θα 
αποτελέσει εφαρµόσιµο νοµοθετικό έγγραφο. Ιδιαίτερα ικανοποιητική είναι η απλούστευση 
της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων που καθορίζει πολύ σαφέστερα το ρόλο που 
διαδραµατίζουν τα κράτη µέλη, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων και η 
Επιτροπή. Το Συµβούλιο ρυθµίζει επίσης πολύ πειστικότερα το πρόβληµα των προσωρινών 
ΑΟΚ. Με ευχαρίστηση διαπιστώνουµε ότι το χρονοδιάγραµµα που έχει καθοριστεί για τα 
παραρτήµατα στον κανονισµό, όπως έχει εγκριθεί από το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του 
ανάγνωση, έχει ληφθεί υπόψη στην κοινή θέση του Συµβουλίου, καθώς επίσης και η 
συνεκτίµηση των «βασικών χρήσεων» των προϊόντων. 
 
Ωστόσο, η θέση του Συµβουλίου παραµελεί τους προβληµατισµούς για τη δηµόσια υγεία. 
Ενώ η νοµοθεσία εξετάζει τα ΑΟΚ ως πρότυπα εµπορίου που βασίζονται στην ορθή 
γεωργική πρακτική και όχι σε προδιαγραφές της δηµόσιας υγείας, υπάρχει σύγχυση ως προς 
τα ΑΟΚ και τα φυτοφάρµακα γενικότερα και τούτο θα πρέπει να αντιµετωπιστεί στις 
νοµοθετικές διατάξεις. Προς το σκοπό αυτό, θα πρέπει να καλύπτονται ειδικότερα 
περιπτώσεις κατά τις οποίες σηµειώνεται υπέρβαση των ΑΟΚ κατονοµάζοντας τους 
υπαίτιους. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί ότι υπάρχουν κοινά πρότυπα κοινοποίησης των 
ΑΟΚ και του ελέγχου στο σηµείο παράδοσης των προϊόντων. Θα πρέπει να διασφαλίσουµε 
την πλήρη προστασία των υποοµάδων που ενδέχεται να καταναλώνουν µεγαλύτερες 
ποσότητες συγκεκριµένου είδους προϊόντων. Είναι επίσης σηµαντικό να εξασφαλίζονται 
υψηλά πρότυπα για τις εισαγωγές. Η ανοχή κατά την εισαγωγή συνιστά σηµαντικό τµήµα του 
εµπορίου και είναι απαραίτητη για προϊόντα που δεν χρησιµοποιούνται στην ΕΕ για λόγους 
κόστους και απόδοσης. Εκτός από τα προβλήµατα αυτά, προτείνονται οι τροπολογίες για τη 
βελτίωση της απρόσκοπτης εφαρµογής της νοµοθεσίας. Οι τροπολογίες αυτές περιλαµβάνουν 
ανώτατη προθεσµία δύο ετών σε περιπτώσεις που απαιτούνται περαιτέρω πληροφορίες, τη 
µείωση της προθεσµίας για τη λήψη αποφάσεων ως προς διαδικασίες κατεπείγοντος για νωπά 
προϊόντα καθώς και µια λογική άποψη για τα αφεψήµατα τα οποία θα πρέπει να 
αξιολογούνται ξεχωριστά λόγω των πολλών σύνθετων συστατικών τους. 
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