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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 299/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 11ης Μαρτίου 2008
για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων
μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όσον αφορά τις εκτελεστικές
αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

(3)

Σύμφωνα με τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του
Συμβουλίου και της Επιτροπής (5) σχετικά με την απόφαση
2006/512/ΕΚ, για να μπορεί να εφαρμοσθεί η κανονιστική
διαδικασία με έλεγχο στις ήδη ισχύουσες πράξεις που έχουν
εκδοθεί κατά τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 251
της συνθήκης, οι πράξεις αυτές πρέπει να προσαρμοσθούν
σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες.

(4)

Ενδείκνυται ιδίως να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να
προσδιορίσει το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (EK)
αριθ. 396/2005, καθώς και τα κριτήρια καθορισμού
ορισμένων ανώτατων ορίων καταλοίπων φυτοφαρμάκων (ΑΟΚ)
μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και
ζωικής προέλευσης που περιλαμβάνονται στα σχετικά
Παραρτήματά του. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής
εμβελείας και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη
ουσιωδών στοιχείων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005,
μεταξύ άλλων διά συμπληρώσεώς του με νέα μη ουσιώδη
στοιχεία, πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την κανονιστική
διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 5α της
απόφασης 1999/468/EΚ.

(5)

Για λόγους αποτελεσματικότητας και προκειμένου να εξασφαλισθεί για τους οικονομικούς παράγοντες μια ταχεία
διαδικασία λήψεως αποφάσεων και για τους καταναλωτές ένα
υψηλό επίπεδο προστασίας, θα πρέπει να είναι δυνατή η
σύντμηση των συνήθων προθεσμιών που προβλέπονται από
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο για τη θέσπιση μέτρων
για τον καθορισμό, την συμπερίληψη, την εφαρμογή, την
τροποποίηση ή τη διαγραφή ενός ΑΟΚ και για την κατάρτιση
καταλόγου των δραστικών ουσιών για τις οποίες δεν
απαιτούνται ΑΟΚ, καθώς και καταλόγου των συνδυασμών
δραστικής ουσίας/προϊόντος στους οποίους οι δραστικές
ουσίες χρησιμοποιούνται ως υποκαπνιστικό σε μετασυλλεκτική
χρήση.

(6)

Όταν, για επιτακτικούς λόγους επείγοντος, και ιδίως όταν
υπάρχει κίνδυνος για την υγεία του ανθρώπου και των ζώων,
δεν μπορούν να τηρηθούν οι συνήθεις προθεσμίες στο πλαίσιο
της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο, η Επιτροπή θα πρέπει
να έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει, όσον αφορά τη λήψη
μέτρων για τον καθορισμό, τη συμπερίληψη, την εφαρμογή,
την τροποποίηση ή τη διαγραφή ενός ΑΟΚ, τη διαδικασία
επείγοντος του άρθρου 5α παράγραφος 6 της απόφασης
1999/468/EΚ.

(7)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 θα πρέπει, επομένως, να
τροποποιηθεί αναλόγως,

Έχοντας υπόψη:

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

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 251 της συνθήκης (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) προβλέπει τη θέσπιση
ορισμένων μέτρων σύμφωνα με την απόφαση
αριθ. 1999/468/EΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999,
για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (4).

(2)

Η απόφαση 1999/468/ΕΚ τροποποιήθηκε με την απόφαση
2006/512/ΕΚ, η οποία εισήγαγε την κανονιστική διαδικασία
με έλεγχο για τη θέσπιση μέτρων γενικής εμβέλειας που έχουν
ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων
βασικής πράξης η οποία εκδόθηκε κατά τη διαδικασία που
αναφέρεται στο άρθρο 251 της συνθήκης, μεταξύ άλλων διά
καταργήσεως ορισμένων από τα στοιχεία αυτά ή διά
συμπληρώσεως της πράξης με νέα μη ουσιώδη στοιχεία.

(1) ΕΕ C 161 της 13.7.2007, σ. 45.
(2) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2007 (δεν έχει
ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του
Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 2008.
(3) ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 29 της 2.2.2006,
σ. 3).
(4) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την
απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200 της 22.7.2006, σ. 11).

(5) ΕΕ C 255 της 21.10.2006, σ. 1.
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ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

α)

κανονισμό σχετικά με τον καθορισμό, την τροποποίηση ή τη
διαγραφή ενός ΑΟΚ. Αυτός ο κανονισμός που έχει ως
αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του
παρόντος κανονισμού, θεσπίζεται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το
άρθρο 45 παράγραφος 4. Για επιτακτικούς λόγους
επείγοντος, η Επιτροπή μπορεί να προσφύγει στη διαδικασία
επείγοντος στην οποία παραπέμπει το άρθρο 45
παράγραφος 5, για να εξασφαλισθεί υψηλό επίπεδο
προστασίας των καταναλωτών∙

β)

απόφαση με την οποία απορρίπτεται η αίτηση και η οποία
λαμβάνεται με την κανονιστική διαδικασία που ορίζει το
άρθρο 45 παράγραφος 2».

Άρθρο 1
Τροποποιήσεις
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τροποποιείται ως εξής:
1.

Στο άρθρο 4, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο:
«1.
Τα προϊόντα, ομάδες προϊόντων ή/και μέρη προϊόντων
που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, στα οποία
εφαρμόζονται
εναρμονισμένα
ΑΟΚ,
ορίζονται
και
περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι. Το μέτρο αυτό που έχει ως
αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του
παρόντος κανονισμού, θεσπίζεται σύμφωνα με την κανονιστική
διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 45,
παράγραφος 3. Το παράρτημα Ι περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα
για τα οποία καθορίζονται ΑΟΚ, καθώς και τα λοιπά προϊόντα
για τα οποία είναι σκόπιμο να καθορισθούν εναρμονισμένα ΑΟΚ,
ιδίως λόγω της σημασίας τους για το διαιτολόγιο των
καταναλωτών ή το εμπόριο. Τα προϊόντα συγκεντρώνονται σε
ομάδες εις τρόπον ώστε τα ΑΟΚ να μπορούν να καθορίζονται,
στο μέτρο του δυνατού, για μια ομάδα παρόμοιων ή συναφών
προϊόντων».

2.

5.

Στο άρθρο 5, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο:

Ωστόσο, εάν το ζητήσουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, το προσωρινό ΑΟΚ μπορεί να διατηρείται επί ένα ακόμη έτος, μέχρις
ότου επιβεβαιωθεί ότι έχουν αρχίσει να διενεργούνται επιστημονικές μελέτες αναγκαίες για την υποστήριξη αίτησης καθορισμού
ενός ΑΟΚ. Αν υπάρξει τέτοια επιβεβαίωση, το προσωρινό ΑΟΚ
διατηρείται για δύο ακόμη έτη, εφόσον δεν έχουν διαπιστωθεί
απαράδεκτες ανησυχίες για την ασφάλεια των καταναλωτών».

Στο άρθρο 8, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο:
«2.
Οι αιτήσεις αξιολογούνται σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις των ενιαίων αρχών για την αξιολόγηση και την έγκριση
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που καθορίζονται στο
παράρτημα VΙ της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, ή βάσει συγκεκριμένων
αρχών αξιολόγησης που θα καθορισθούν με κανονισμό της Επιτροπής. Ο κανονισμός αυτός που έχει ως αντικείμενο την
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού
δια συμπληρώσεώς του, θεσπίζεται σύμφωνα με την κανονιστική
διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 45
παράγραφος 3».

4.

Στο άρθρο 15, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο:

«2. Εάν καθορισθεί προσωρινό ΑΟΚ βάσει της παραγράφου 1
στοιχείο β), το εν λόγω ΑΟΚ διαγράφεται από το παράρτημα ΙΙΙ
διά κανονισμού ένα έτος μετά την ημερομηνία καταχώρισης ή μη
της συγκεκριμένης δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι της
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Ο κανονισμός αυτός που έχει ως
αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του
παρόντος κανονισμού, θεσπίζεται σύμφωνα με την κανονιστική
διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 45,
παράγραφος 4. Για επιτακτικούς λόγους επείγοντος, η Επιτροπή
μπορεί να προσφύγει στη διαδικασία επείγοντος στην οποία
παραπέμπει το άρθρο 45 παράγραφος 5, για να εξασφαλισθεί
υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

«1.
Οι δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων, οι
οποίες αξιολογούνται δυνάμει της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ και για
τις οποίες δεν απαιτούνται ΑΟΚ, καθορίζονται και απαριθμούνται
στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού, λαμβανομένων
υπόψη των χρήσεων των δραστικών αυτών ουσιών και των
θεμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχεία
α), γ) και δ). Τα μέτρα αυτά που έχουν ως αντικείμενο την
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού,
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 45 παράγραφος 4».
3.

9.4.2008

Στο άρθρο 14, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο:
«1. Μόλις λάβει τη γνώμη της Αρχής και έχοντας υπόψη τη
γνώμη αυτή, η Επιτροπή εκπονεί αμελλητί και το αργότερο εντός
τριών μηνών ένα από τα εξής:

6.

Το άρθρο 18 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 18
Συμμόρφωση με τα ΑΟΚ

1.
Τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι δεν
περιέχουν, όταν διατίθενται στην αγορά ως τρόφιμα ή ζωοτροφές
ή όταν χορηγούνται σε ζώα, κανένα κατάλοιπο φυτοφαρμάκων
που να υπερβαίνει:

α)

τα AOK για τα προϊόντα αυτά, τα οποία αναφέρονται στα
παραρτήματα II και III∙

9.4.2008
β)
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το 0,01 mg/kg για τα προϊόντα για τα οποία δεν
καθορίζεται ειδικό ΑΟΚ στα παραρτήματα ΙΙ ή ΙΙΙ, ή για δραστικές ουσίες που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα ΙV,
εκτός εάν καθορίζονται διαφορετικές προκαθορισμένες τιμές
για μια δραστική ουσία λαμβανομένων υπόψη των συνήθων
διαθέσιμων μεθόδων ανάλυσης. Οι προκαθορισμένες αυτές
τιμές απαριθμούνται στο παράρτημα V. Το μέτρο αυτό που
έχει ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων
του παρόντος κανονισμού, θεσπίζεται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το
άρθρο 45, παράγραφος 4. Για επιτακτικούς λόγους
επείγοντος, η Επιτροπή μπορεί να προσφύγει στη διαδικασία
επείγοντος στην οποία παραπέμπει το άρθρο 45
παράγραφος 5, για να εξασφαλισθεί υψηλό επίπεδο
προστασίας των καταναλωτών.

4.
Κατ’ εξαίρεση, και ιδίως ύστερα από τη χρήση
φυτοπροστατευτικών προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 8,
παράγραφος 4, της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ ή δυνάμει των
υποχρεώσεων της οδηγίας 2000/29/ΕΚ (*), ένα κράτος μέλος
δύναται να επιτρέπει τη διάθεση στην αγορά ή/και τη χορήγηση
ως ζωοτροφών εντός της επικράτειάς του, επεξεργασμένων
τροφίμων ή ζωοτροφών που δεν είναι σύμφωνα με την
παράγραφο 1, αν τα συγκεκριμένα τρόφιμα ή ζωοτροφές δεν
αποτελούν απαράδεκτο κίνδυνο. Οι άδειες κοινοποιούνται
αμέσως στα άλλα κράτη μέλη, την Επιτροπή και την Αρχή,
συνοδευόμενες από κατάλληλη αξιολόγηση του κινδύνου, για να
εξετασθούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση με σκοπό τη
θέσπιση προσωρινών ΑΟΚ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή
για να ληφθεί κάθε άλλο απαραίτητο μέτρο σχετικά με αυτά τα
προϊόντα. Τα μέτρα αυτά που έχουν ως αντικείμενο την
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού
δια συμπληρώσεώς του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική
διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 45
παράγραφος 4. Για επιτακτικούς λόγους επείγοντος, η Επιτροπή
μπορεί να προσφύγει στη διαδικασία επείγοντος στην οποία
παραπέμπει το άρθρο 45 παράγραφος 5, για να εξασφαλισθεί
υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

2.
Tα κράτη μέλη δεν δύνανται να απαγορεύουν ή να
εμποδίζουν να διατίθενται στην αγορά ή να χορηγούνται σε ζώα
παραγωγής τροφίμων, στην επικράτειά τους, τα προϊόντα που
περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι, επικαλούμενα το ότι
περιέχουν κατάλοιπα φυτοφαρμάκων, εφόσον:

α)

τα προϊόντα αυτά είναι σύμφωνα προς την παράγραφο 1 και
το άρθρο 20∙ ή

β)

η δραστική ουσία περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV.

(*) Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000,
περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών
επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της
εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (ΕΕ L 169 της
10.7.2000, σ. 1). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με
την οδηγία 2007/41/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 169 της
29.6.2007, σ. 51)».
7.

3.
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη
μπορούν να εγκρίνουν, μετά από μετασυλλεκτική χρήση με υποκαπνιστικό στο έδαφός τους, τα επίπεδα καταλοίπων δραστικής
ουσίας τα οποία υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται στα
παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ για προϊόν που καλύπτεται από το
παράρτημα Ι, όταν αυτοί οι συνδυασμοί δραστικής
ουσίας/προϊόντος απαριθμούνται στο παράρτημα VII, εφόσον:

α)

τα προϊόντα αυτά δεν προορίζονται για άμεση κατανάλωση∙

β)

υφίστανται κατάλληλοι έλεγχοι που διασφαλίζουν ότι τα
προϊόντα αυτά δεν μπορούν να διατίθενται στον τελικό
χρήστη ή τον καταναλωτή, όταν ο τελευταίος τα
προμηθεύεται απευθείας, μέχρις ότου τα κατάλοιπα να μην
υπερβαίνουν πλέον τα ανώτατα επίπεδα που καθορίζονται
στο παράρτημα ΙΙ ή ΙΙΙ∙

γ)

τα άλλα κράτη μέλη και η Επιτροπή έχουν ενημερωθεί για
τα μέτρα που έχουν ληφθεί.

Στο άρθρο 20, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο:
«2.
Ειδικοί συντελεστές συμπύκνωσης ή αραίωσης για
ορισμένες εργασίες μεταποίησης ή/και ανάμειξης ή για ορισμένα
μεταποιημένα προϊόντα ή/και σύνθετα προϊόντα μπορούν να
συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος VΙ. Το
μέτρο αυτό που έχει ως αντικείμενο την τροποποίηση μη
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, θεσπίζεται
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία
παραπέμπει το άρθρο 45 παράγραφος 3».

8.

Στο άρθρο 21, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο:
«1.
Τα ΑΟΚ για προϊόντα που περιλαμβάνονται στο
παράρτημα Ι καταρτίζονται για πρώτη φορά και εγγράφονται στο
παράρτημα ΙΙ, όπου εντάσσονται τα ΑΟΚ που προβλέπονται
δυνάμει των οδηγιών 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και
90/642/ΕΟΚ, λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων που
απαριθμούνται στο άρθρο 14 παράγραφος 2, του παρόντος
κανονισμού. Τα μέτρα αυτά που έχουν ως αντικείμενο την
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού,
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 45 παράγραφος 3».

9.
Τα μέτρα που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού και αφορούν τον
καθορισμό των συνδυασμών δραστικής ουσίας/προϊόντος που
περιλαμβάνονται στο παράρτημα VII, θεσπίζονται σύμφωνα με
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το
άρθρο 45 παράγραφος 3.

L 97/69

Στο άρθρο 22, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο:
«1. Τα προσωρινά ΑΟΚ για τις δραστικές ουσίες για τις οποίες
δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση για την καταχώρισή τους ή μη
στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, καθορίζονται για
πρώτη φορά και εγγράφονται στοπαράρτημα ΙΙΙ του παρόντος
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κανονισμού, εκτός εάν ήδη είναι εγγεγραμμένα στο παράρτημα ΙΙ
αυτού, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που παρέχουν τα
κράτη μέλη, και, κατά περίπτωση, την αιτιολογημένη γνώμη που
αναφέρεται στο άρθρο 24, τους παράγοντες που αναφέρονται
στο άρθρο 14 παράγραφος 2, και τα ακόλουθα ΑΟΚ:
α)

τα AOK που απομένουν στο παράρτημα της οδηγίας
76/895/ΕΟΚ και

β)

τα όχι ακόμη εναρμονισμένα εθνικά ΑΟΚ.

Τα μέτρα αυτά που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, θεσπίζονται
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία
παραπέμπει το άρθρο 45 παράγραφος 3».

9.4.2008

Οι προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 5α παράγραφος 3
στοιχείο γ) και παράγραφος 4 στοιχεία β) και ε) της απόφασης
1999/468/ΕΚ, καθορίζονται αντίστοιχα σε προθεσμίες δύο, ενός
και δύο μηνών.
5.
Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας
παραγράφου, εφαρμόζονται το άρθρο 5α παράγραφοι 1, 2, 4
και 6 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων
των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.»∙
12. Το άρθρο 46 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 46
Εκτελεστικά μέτρα

10. Στο άρθρο 27, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο:
«2.
Μέτρα που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού διά
συμπληρώσεώς του και αφορούν τον καθορισμό των μεθόδων
δειγματοληψίας που απαιτούνται για τη διενέργεια αυτών των
ελέγχων καταλοίπων φυτοφαρμάκων σε προϊόντα, εκτός από
εκείνες που προβλέπονται στην οδηγία 2002/63/ΕΚ (*),
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 45 παράγραφος 3 του
παρόντος κανονισμού.
(*) Οδηγία 2002/63/ΕΚ της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2002,
για την καθιέρωση κοινοτικών μεθόδων δειγματοληψίας για
τον επίσημο έλεγχο των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων μέσα
και πάνω σε προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης και την
κατάργηση της οδηγίας 79/700/ΕΟΚ (ΕΕ L 187 της
16.7.2002, σ. 30)».
11. Το άρθρο 45 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 45

1. Τα εκτελεστικά μέτρα για τη διασφάλιση της ομοιόμορφης
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, τα έγγραφα τεχνικής
καθοδήγησης ώστε να καταστεί ευχερέστερη η εφαρμογή του και
οι λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τα επιστημονικά στοιχεία που
απαιτούνται για τον καθορισμό των ΑΟΚ, θεσπίζονται ή είναι
δυνατόν να τροποποιηθούν σύμφωνα με την κανονιστική
διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 45 παράγραφος 2
και, ανάλογα με την περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη
της Αρχής.
2. Μέτρα που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού και αφορούν τον
καθορισμό ή την τροποποίηση των ημερομηνιών που
αναφέρονται στο άρθρο 23, στο άρθρο 29 παράγραφος 2, στο
άρθρο 30 παράγραφος 2, στο άρθρο 31 παράγραφος 1, και στο
άρθρο 32 παράγραφος 5, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 45
παράγραφος 3 και, ανάλογα με την περίπτωση, λαμβάνοντας
υπόψη τη γνώμη της Αρχής».
13. Το άρθρο 49 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Διαδικασία επιτροπής
«Άρθρο 49
1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή για την
τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, η οποία έχει συσταθεί
με το άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002.
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας
παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.
Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη.

Μεταβατικά μέτρα
1.
Οι απαιτήσεις του κεφαλαίου ΙΙΙ δεν εφαρμόζονται στα
προϊόντα τα οποία έχουν νομίμως παραχθεί ή εισαχθεί στην
Κοινότητα πριν από την ημερομηνία που αναφέρεται στο
άρθρο 50 δεύτερη παράγραφος.

3.
Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας
παραγράφου, εφαρμόζονται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4,
και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/EΚ, τηρουμένων των
διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Ωστόσο, για να εξασφαλισθεί υψηλό επίπεδο προστασίας των
καταναλωτών, είναι δυνατόν να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα
για τα προϊόντα αυτά. Τα μέτρα αυτά που έχουν ως αντικείμενο
την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού δια συμπληρώσεώς του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 45
παράγραφος 5.

4.
Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας
παραγράφου, εφαρμόζονται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4
και παράγραφος 5 στοιχείο β), και το άρθρο 7 της απόφασης
1999/468/EΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

2.
Εφόσον είναι αναγκαίο για την κανονική εμπορία,
μεταποίηση και κατανάλωση προϊόντων, είναι δυνατόν να
θεσπίζονται και άλλα μεταβατικά μέτρα για την εφαρμογή
ορισμένων ΑΟΚ που προβλέπονται στα άρθρα 15, 16, 21, 22
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και 25. Τα μέτρα αυτά που έχουν ως αντικείμενο την
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού
δια συμπληρώσεώς του, με την επιφύλαξη της υποχρέωσης
εξασφάλισης υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών,
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 45 παράγραφος 4».
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Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Στρασβούργο, 11 Μαρτίου 2008.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

J. LENARČIČ

