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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία 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 Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία 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 Διαδικασία 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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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τον καθορισμό ορίων καταλοίπων 
των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90
(COM(2007)0194 – C6-0113/2007 – 2007/0064(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2007)0194),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, το άρθρο 37 και το άρθρο 152, παράγραφος 
4 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή 
(C6-0113/2007),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης 
της Υπαίθρου (A6-0000/2007),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 1

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο 37 και το άρθρο 152 παράγραφος 4 
στοιχείο β),

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το  
άρθρο 152 παράγραφος 4 στοιχείο β),

Αιτιολόγηση

Μια μόνο έγκυρη αιτιολόγηση υπάρχει για διπλή νομική βάση εάν ένας από τους δυο στόχους 
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μιας νομικής πράξης δεν είναι βοηθητικός του άλλου. Στην περίπτωση αυτή η δημόσια υγεία 
είναι σαφώς ο κύριος στόχος (βλ. αιτιολογική σκέψη 26) που καθιστά το άρθρο 37 μη 
ουσιαστικό έως και περιττό ως νομική βάση.

Τροπολογία 2
Παράγραφος 5

(5) Με βάση τη δημόσια διαβούλευση της 
Επιτροπής η οποία πραγματοποιήθηκε το 
2004 και την αξιολόγηση της 
αποκτηθείσας πείρας από την Επιτροπή, 
κρίθηκε αναγκαίο να τροποποιηθούν οι 
διαδικασίες για τον καθορισμό ανώτατων 
ορίων καταλοίπων, διατηρώντας, 
παράλληλα, το συνολικό σύστημα για τον 
καθορισμό των εν λόγω ορίων. 

(5) Με βάση το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 3ης Μαΐου 2001 
σχετικά με τη διαθεσιμότητα των 
κτηνιατρικών φαρμακευτικών 
προϊόντων1, η δημόσια διαβούλευση της 
Επιτροπής η οποία πραγματοποιήθηκε το 
2004 και την αξιολόγηση της 
αποκτηθείσας πείρας από την Επιτροπή, 
κρίθηκε αναγκαίο να τροποποιηθούν οι 
διαδικασίες για τον καθορισμό ανώτατων 
ορίων καταλοίπων, διατηρώντας, 
παράλληλα, το συνολικό σύστημα για τον 
καθορισμό των εν λόγω ορίων.
1 ΕΕ C 27 E της 31.1.2002, σελ. 80.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για 
τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της 
συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί 
ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους 
κανόνες για την υγεία και την καλή 
διαβίωση των ζώων καθορίζει γενικούς 
κανόνες για τον έλεγχο των τροφίμων στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα και προβλέπει 
ορισμούς στον εν λόγω τομέα. Είναι 
σκόπιμο να εφαρμοστούν οι ορισμοί αυτοί 
για τους σκοπούς της νομοθεσίας σχετικά 
με τα ανώτατα όρια καταλοίπων.

(10) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για 
τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της 
συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί 
ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους 
κανόνες για την υγεία και την καλή 
διαβίωση των ζώων καθορίζει γενικούς 
κανόνες για τον έλεγχο των τροφίμων στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα και προβλέπει 
ορισμούς στον εν λόγω τομέα. Είναι 
σκόπιμο να εφαρμοστούν οι ορισμοί αυτοί 
για τους σκοπούς της νομοθεσίας σχετικά 
με τα ανώτατα όρια καταλοίπων. Πρέπει 
να δοθεί προτεραιότητα στον εντοπισμό 
της χρήσης απαγορευμένων ουσιών και 
ένα μέρος των δειγμάτων πρέπει να 
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επιλεγεί σύμφωνα με τις αρχές της 
ανάλυσης των κινδύνων.

Τροπολογία 4
Άρθρο 4, παράγραφος 2

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 δεν επηρεάζονται αρνητικά από την 
έλλειψη διαθεσιμότητας κατάλληλων 
κτηνιατρικών φαρμάκων. Αυτές οι 
συστάσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
οποιοδήποτε σχετικά επιστημονικά 
ευρήματα της Ευρωπαϊκής Αρχή για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων, μέσω 
επιστολών συνεργασίας.

Τροπολογία 5
Άρθρο 7, στοιχείο (γ)

γ) η ενδεχόμενη ανάγκη καθορισμού 
ανώτατου ορίου καταλοίπων ή προσωρινού 
ανώτατου ορίου καταλοίπων για μια 
φαρμακολογικά δραστική ουσία στα 
κτηνιατρικά φάρμακα, κατάλοιπα των 
οποίων έχουν βρεθεί σε συγκεκριμένο 
τρόφιμο ζωικής προέλευσης, το επίπεδο 
του εν λόγω ανώτατου ορίου καταλοίπων 
και, κατά περίπτωση, οι όροι ή περιορισμοί 
χρήσης της εν λόγω ουσίας· 

γ) η ενδεχόμενη ανάγκη καθορισμού 
ανώτατου ορίου καταλοίπων ή προσωρινού 
ανώτατου ορίου καταλοίπων για μια 
φαρμακολογικά δραστική ουσία στα 
κτηνιατρικά φάρμακα, το επίπεδο του εν 
λόγω ανώτατου ορίου καταλοίπων και, 
κατά περίπτωση, οι όροι ή περιορισμοί 
χρήσης της εν λόγω ουσίας· 

Αιτιολόγηση

Η φράση πρέπει να διαγραφεί ως περιττή. Η εν λόγω διαγραφή δεν έχει συνέπειες επί του 
περιεχομένου του κειμένου.

Τροπολογία 6
Άρθρο 7, παράγραφος 1α (νέα)
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Για τα κτηνιατρικά φάρμακα τα οποία 
δεν έχουν ένα ανώτατο όριο για τα 
ιπποειδή, τα οποία δεν περιλαμβάνονται 
στο Παράρτημα IV του Κανονισμού 
(EΟΚ) αριθ. 2377/90 ή στο άρθρο 13, 
παρ. 2 του παρόντος Κανονισμού, και τα 
οποία χρησιμοποιούνται "εκτός 
προβλεπόμενης χρήσης" και  
"αλληλοδιαδοχικά" και δεν χορηγούνται 
ενδομυϊκά ή υποδόρια, θα ισχύει 
ονομαστική περίοδος έξι μηνών. 

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται επειγόντως ο εξορθολογισμός των διατάξεων σ' ό, τι αφορά τα ΑΟΚ για τα ιπποειδή 
με σκοπό την προστασία της υγείας τους και της σωστής διαβίωσής τους χωρίς μόνιμη 
απόσυρση από την αλυσίδα τροφίμων και χωρίς οποιονδήποτε κίνδυνο για τους καταναλωτές. 
Τα ιπποειδή πρέπει να τυγχάνουν της καλύτερης δυνατής μεταχείρισης που μπορεί να τους 
προσφέρει η σύγχρονη επιστήμη. Η από ομότιμους επανεξεταζόμενη επιστήμη αναφέρει με 
σαφή τρόπο ότι δεν θα υπάρχουν τέτοιου είδους κατάλοιπα σε σάρκα π.χ. έξι μήνες μετά τη 
χορήγηση των φαρμάκων από το στόμα ή ενδομυϊκά, πράγμα που δίνει ένα μεγάλο χρονικό 
περιθώριο ασφαλείας. 

Τροπολογία 7
Άρθρο 7, παράγραφος 1 β (νέα)

Για τη χρήση φαρμακευτικών προϊόντων 
τα οποία περιέχουν φαρμακολογικά 
ενεργά συστατικά  που δεν βρίσκονται 
στον κατάλογο των "βασικών" ουσιών ή 
στο "θετικό κατάλογο" για τα ιπποειδή 
και δεν χορηγούνται ενδομυϊκά ή 
υποδόρια, ισχύει ονομαστική περίοδος 
απόσυρσης έξη μηνών. 

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται επειγόντως ο εξορθολογισμός των διατάξεων σ' ό, τι αφορά τα ΑΟΚ για τα ιπποειδή 
με σκοπό την προστασία της υγείας τους και της σωστής διαβίωσής τους χωρίς μόνιμη 
απόσυρση από την αλυσίδα τροφίμων και χωρίς οποιονδήποτε κίνδυνο για τους καταναλωτές. 
Τα ιπποειδή πρέπει να τυγχάνουν της καλύτερης δυνατής μεταχείρισης που μπορεί να τους 
προσφέρει η σύγχρονη επιστήμη. Η από ομότιμους επανεξεταζόμενη επιστήμη αναφέρει με 
σαφή τρόπο ότι δεν θα υπάρχουν τέτοιου είδους κατάλοιπα σε σάρκα π.χ. έξι μήνες μετά τη 
χορήγηση των φαρμάκων από το στόμα ή ενδομυϊκά, πράγμα που δίνει ένα μεγάλο χρονικό 
περιθώριο ασφαλείας. 
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Τροπολογία 8
Άρθρο 8, παράγραφος 2

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

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

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσαφηνίζει το κείμενο.

Τροπολογία 9
Άρθρο 12, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 1

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 και τα ενδιαφερόμενα 
μέρη, 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.

Αιτιολόγηση

Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη αποτελεί μέρος της συνήθους πρακτικής της πολιτικής 
της Επιτροπής για βελτίωση της νομοθεσίας.

Τροπολογία 10
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Άρθρο 13, παράγραφος 3

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 ψήφου της αντιπροσωπείας 
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.

Αιτιολόγηση
Η τροπολογία αυτή αποσαφηνίζει το κείμενο. 

Τροπολογία 11
Άρθρο 13, παράγραφος 4, υποπαράγραφος 1

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.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία 12
Άρθρο 13, παράγραφος 6, στοιχείο (α)

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

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

Αιτιολόγηση
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Η τροπολογία αυτή δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία 13
Άρθρο 14, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 1

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. 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. 

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 
Αντιπροσωπείας της Κοινότητας στον 
Codex Alimentarius υπέρ του καθορισμού 
ενός ανώτατου ορίου καταλοίπων, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3.

Αιτιολόγηση
Βλ. τροπολογία στο άρθρο 13, παρ. 3.

Τροπολογία 14
Άρθρο 15

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 
μεθόδους εναρμονισμένης 
δειγματοληπτικής 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.

Τροπολογία 15
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Άρθρο 17, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 3

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

Τα σημεία αναφοράς για δράση 
επανεξετάζονται με βάση οποιωνδήποτε 
νέων δεδομένων σχετικά με την 
προστασία της ανθρώπινης υγείας και 
την τροφική αλυσίδα.

Αιτιολόγηση

Η προστασία της ανθρώπινης υγείας και της τροφικής αλυσίδας πρέπει να αποτελεί τον πρώτο 
στόχο του κανονισμού αυτού και όχι η αναλυτική διαδικασία. 

Τροπολογία 16
Άρθρο 18, παράγραφος 3, υποπαράγραφος 1

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 κανόνες και τις επιστημονικές 
μεθόδους που θα πρέπει να θεσπίσει η 
Επιτροπή έπειτα από διαβούλευση με την 
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων.

Αιτιολόγηση

Η εκτίμηση του κινδύνου η οποία αποτελεί ευθύνη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια 
των Τροφίμων αφορά την επιστημονική άποψη, μεθόδους και διαδικασίες.   Δεν είναι σαφές το 
τι νοείται με τους κανόνες. 

Τροπολογία 17
Άρθρο 22 α (νέο)

Άρθρο 22α
Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο
1. H Επιτροπή, το αργότερο εντός πέντε 
ετών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, υποβάλλει σχετική 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο. 
2. Συγκεκριμένα, η έκθεση επανεξετάζει 
την εμπειρία που αποκτήθηκε από την 
εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού.
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3. Η έκθεση συνοδεύεται, ενδεχομένως, 
από κατάλληλες προτάσεις. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για θεραπευτική αγωγή και 
για τη σωστή διαβίωση των ζώων, τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, 
ενδέχεται να αφήσουν κατάλοιπα στα  παραγωγικά ζώα.1 Για να εξασφαλισθεί η δημόσια 
υγεία και η ασφάλεια των καταναλωτών, πρέπει να διενεργείται μια αξιολόγηση του 
κινδύνου2 του ορίου  ασφάλειας των καταλοίπων φαρμακολογικά δραστικών ουσιών  
ασφαλείας που περιέχονται στα κτηνιατρικά προϊόντα.3 Ο ισχύων κανονισμός του 
Συμβουλίου 2377/90 ορίζει ότι, στις περιπτώσεις που κριθεί αναγκαίο, πρέπει να ορισθούν 
ανώτατα όρια καταλοίπων (ΑΟΚ) για όλες αυτές τις δραστικές ουσίες. 

Η πρόταση της Επιτροπής για κατάργηση του κανονισμού 2377/90 επιδιώκει την 
αντιμετώπιση των δυσχερειών που αντιμετωπίζονται κατά την εφαρμογή της ισχύουσας 
νομοθεσίας. Προτείνει πολύ αναγκαίους εναλλακτικούς τρόπους για την επίτευξη υψηλού 
επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, σε συνδυασμό με συνεχή διαθεσιμότητα και 
ανάπτυξη κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων για την ευρωπαϊκή αγορά και σωστή 
λειτουργία του ενδοκοινοτικού και εξωκοινοτικού εμπορίου τροφίμων ζωικής προέλευσης.  
Καθώς απώτατος στόχος είναι η προστασία της ανθρώπινης υγείας, απαιτείται μια συνεπής 
προσέγγιση για την ανάλυση των κινδύνων και τον έλεγχο των καταλοίπων των 
φαρμακολογικά δραστικών ουσιών, οι οποίες ενδέχεται να εμφανισθούν σε τρόφιμα που 
παράγονται ή εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Προβλήματα με την ισχύουσα νομοθεσία για τον ορισμών των ΑΟΚ:

Ορθά η Επιτροπή υποστηρίζει ότι η ισχύουσα νομοθεσία έχει οδηγήσει σε σοβαρή μείωση 
των κτηνιατρικών φαρμάκων "σε βαθμό που έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη δημόσια υγεία 
και στην υγεία των ζώων καθώς και στην καλή διαβίωση των ζώων". Η Επιτροπή Φαρμάκων 
για Κτηνιατρική Χρήση (ΕΦΚΧ) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) συμφωνεί 
πως είναι ανεπαρκής ο αριθμός των φαρμακευτικών προϊόντων που διατίθενται για 
θεραπευτική αγωγή και τη σωστή διαβίωση των ζώων. Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό για 
ορισμένες δευτερεύουσες χρήσεις  και λιγότερο σημαντικά είδη όπως είναι τα πρόβατα, τα 
άλογα, οι μέλισσες και τα ψάρια. Απόρροια  αυτού είναι να παρατηρείται μια μείζων έλλειψη 
εγκεκριμένων φαρμάκων ενώ αυξάνεται η "μη προβλεπόμενη χρήση", η οποία μπορεί να 
θέσει σε κίνδυνο τον αποτελεσματικό έλεγχο των καταλοίπων με σοβαρές συνέπειες για την 
ασφάλεια των καταναλωτών. Εκφράζεται επίσης σοβαρή ανησυχία στον κύκλο των 
επαγγελματιών κτηνιάτρων για το αυξανόμενο θεραπευτικό κενό που απορρέει από την 
απώλεια βασικών ουσιών με τους πρόσθετους κινδύνους για την υγεία και τη σωστή 
διαβίωση των ζώων, πράγμα που ενδέχεται να διακυβεύσει την ασφαλή εξασφάλιση ζωικών 
πρωτεϊνών για την ανθρώπινη τροφική αλυσίδα. 

                                               
1 Αυτή η πρόταση κατάργησης του κανονισμού της διαδικασίας που αφορά τα ανώτατα επίπεδα κατάλοιπων 
ορίζει τα παραγωγικά ζώα ως "ζώα τα οποία εκτρέφονται, διατηρούνται, σφάζονται ή συλλαμβάνονται ειδικά με 
σκοπό την παραγωγή τροφίμων."
2Η αξιολόγηση του κινδύνου είναι επιστημονική μέθοδος· σκοπός της είναι η αξιολόγηση των γνωστών ή 
πιθανών δυσμενών επιπτώσεων επί της υγείας από την έκθεση στους κινδύνους που προέρχονται από τα 
τρόφιμα, στην παρούσα περίπτωση από την έκθεση των ανθρώπων στα κατάλοιπα των κτηνιατρικών φαρμάκων.
3Αυτό συμφωνεί με την ισχύουσα νομοθεσία, δηλ. τον κανονισμό του Συμβουλίου EΟΚ αριθ. 2377/90.
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Άλλα προβλήματα που ανακύπτουν από τον κανονισμό 2377/90:

 Τα διεθνή πρότυπα που υποστηρίζονται από την ΕΕ δεν μπορούν να συμπεριληφθούν 
στην κοινοτική νομοθεσία χωρίς νέα επιστημονική εκτίμηση από τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Φαρμάκων.

 Οι υπηρεσίες ελέγχου των κρατών μελών δεν έχουν σημεία αναφοράς ιδίως για ουσίες 
που ανιχνεύονται στα τρόφιμα από τρίτες χώρες.

 Η ισχύουσα νομοθεσία είναι δυσνόητη.

Η προτεινόμενη λύση:

Η πρόταση για κατάργηση του κανονισμού 2377/90 καλύπτει τις ελλείψεις της σημερινής 
κατάστασης επειδή τροποποιεί το ισχύον νομικό πλαίσιο για τα ΑΟΚ ενώ διατηρεί το 
σφαιρικό σύστημα ορισμού των ΑΟΚ βάσει επιστημονικής αξιολόγησης. Οι κυριότερες 
αλλαγές που προτείνονται είναι οι εξής:

 να καταστεί η αξιολόγηση των δυνατοτήτων παρέκτασης1 υποχρεωτικό τμήμα της 
συνολικής επιστημονικής αξιολόγησης και να δημιουργηθεί νομική βάση ώστε η 
Επιτροπή να ορίσει τις αρχές για την εφαρμογή της παρέκτασης· αυτό θα ενθαρρύνει 
την ανάπτυξη φαρμάκων για την κάλυψη δευτερευόντων παραγωγικών ζώων και ως εκ 
τούτου θα μειώσει τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία από την μη προβλεπόμενη χρήση 
των φαρμάκων. θα μειώσει επίσης των δαπανών για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων 
χωρίς να αλλάξουν τα ισχύοντα περιθώρια υψηλής ασφάλειας για τη δημόσια υγεία.

 να καθιερωθεί η υποχρέωση προσαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας έτσι ώστε να 
περιλαμβάνει τα ΑΟΚ που ορίζονται στον Codex Alimentarius2 με την στήριξη της ΕΕ, 
με αποτέλεσμα να περιορισθούν οι πρόσθετες και περιττές αξιολογήσεις. 

 δημιουργία ειδικού νομικού πλαισίου για τον καθορισμό των ανώτατων ορίων 
καταλοίπων για φαρμακολογικά δραστικές ουσίες που δεν προορίζονται να εγκριθούν 
ως κτηνιατρικά φάρμακα ιδίως για σκοπούς ελέγχου και για τα εισαγόμενα τρόφιμα· 
προς τούτο, η πρόταση προβλέπει Ελάχιστα Απαιτούμενα Όρια Επίδοσης (ΕΑΟΕ)3

(εργαλεία ελέγχου που βασίζονται  στις συμβουλές εμπειρογνωμόνων οι οποίες 
χρησιμοποιούνται ως σημεία αναφοράς για ελέγχους σε συνοριακούς σταθμούς) που 
βασίζονται σε αυστηρότερη νομική βάση με αποτέλεσμα να βελτιώνεται η προστασία 
των καταναλωτών καθώς και η λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς.

 αναδιάταξη της σειράς των άρθρων έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια λογική δομή, η 
οποία καθιστά δυνατή ειδικότερα τη διάκριση μεταξύ των διατάξεων εκτίμησης του 

                                               
1 Όπου υπό ορισμένους όρους το ανώτατο ποσό καταλοίπων που έχει ορισθεί για μια ουσία για ένα ή 
περισσότερα είδη μπορεί να ισχύσει και σε άλλα είδη χωρίς να χρειασθεί να επαναληφθεί η βασική 
επιστημονική έρευνα.
2 Η Επιτροπή Codex Alimentarius του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) και η 
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO), καταρτίζει πρότυπα τροφίμων, κατευθυντήριες γραμμές και σχετικά 
κείμενα όπως κώδικες πρακτικής στο πλαίσιο του Μικτού Προγράμματος Τροφίμων FAO/WHO:
3 Τα ΑΟΚ καθιερώθηκαν για πρώτη φορά με την απόφαση της Επιτροπής 2005/34/ΕΚ που ορίζει 
εναρμονισμένα πρότυπα για τον έλεγχο ορισμένων καταλοίπων σε προϊόντα ζωικής προέλευσης που εισάγονται 
από τρίτες χώρες.
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κινδύνου και διαχείρισης του κινδύνου, και έτσι να επιτευχθεί ο στόχος της "βελτίωσης 
της νομοθεσίας".

 ενσωμάτωση στον προτεινόμενο κανονισμό των κανόνων (ΑΟΚ, όρων χρήσης, 
απαγορεύσεων) που έχουν σχέση με μεμονωμένες ουσίες, που περιέχονται σήμερα σε 4 
παραρτήματα του ισχύοντος Κανονισμού - σε ένδειξη και πάλι βελτίωσης της 
νομοθεσίας και απλοποίησης.

Παρά τη χαμένη ευκαιρία για μεγαλύτερη ενοποίηση της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας, η 
εισηγήτρια επιδοκιμάζει την προτεινόμενη λύση για μεγαλύτερη προστασία της ανθρώπινης 
υγείας και μεγαλύτερη διαθεσιμότητα κτηνιατρικών φαρμάκων, μια βελτίωση που λείπει εδώ 
και καιρό από το σημερινό σύστημα για τον καθορισμό των ΑΟΚ. Οι προτεινόμενες 
τροπολογίες στοχεύουν κυρίως στην αποσαφήνιση και όχι στην ουσιαστική τροποποίηση της 
πρότασης της Επιτροπής.
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