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ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ,
επί των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στην κοινή θέση του Συµβουλίου σχετικά µε την
πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για 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
(COM (2003) 117 τελικό – 2003/0052 (COD))

ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
σύµφωνα µε το άρθρο 250, παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ
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ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ,
επί των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στην κοινή θέση του Συµβουλίου σχετικά µε την
πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για 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
(COM (2003) 117 τελικό – 2003/0052 (COD))

1-

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για 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 (COM (2003) 117 τελικό) εγκρίθηκε από την Επιτροπή
στις 14 Μαρτίου 2003.
Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις 16 Ιουλίου
2003.
Η Επιτροπή των Περιφερειών αποφάσισε να µην γνωµοδοτήσει για την πρόταση.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε (σε πρώτη ανάγνωση) στις 20 Απριλίου
2004.
Η Επιτροπή ενέκρινε την τροποποιηµένη πρόταση στις 26 Απριλίου 2004.
Η κοινή θέση του Συµβουλίου διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 8
Σεπτεµβρίου 2004.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε (σε δεύτερη ανάγνωση) στις 15
∆εκεµβρίου 2004.
Στην παρούσα γνωµοδότηση διατυπώνεται η θέση της Επιτροπής για τις τροπολογίες
που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 15 ∆εκεµβρίου 2004 σύµφωνα µε το
άρθρο 251 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ.
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1.

Ο στόχος του προτεινόµενου σχεδίου κανονισµού είναι να αντικαταστήσει, να
κωδικοποιήσει και να απλοποιήσει τις τέσσερις υπάρχουσες οδηγίες του
Συµβουλίου σχετικά µε τα ανώτατα όρια καταλοίπων (ΑΟΚ) για τα
φυτοπροστατευτικά
προϊόντα
(οδηγίες
76/895/ΕΟΚ,
86/362/ΕΟΚ,
86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ), να εναρµονίσει όλα τα ΑΟΚ σε επίπεδο ΕΕ και
να καθορίσει τους ρόλους των κρατών µελών, της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων (ΕΑΑΤ) και των άλλων φορέων στη
διαδικασία καθορισµού των ΑΟΚ.

2.

Ο κανονισµός προβλέπει ότι τα ΑΟΚ εφαρµόζονται και ισχύουν άµεσα στα
κράτη µέλη και ότι βασίζονται σε εκτιµήσεις επικινδυνότητας για τους
καταναλωτές οι οποίες δηµοσιοποιούνται και για τις οποίες η ΕΑΑΤ έχει τη
συνολική ευθύνη. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Κοινότητα ή οι χρήσεις εκτός
Κοινότητας δεν είναι αποδεκτές όσον αφορά την πρόσληψη καταλοίπων από
τους καταναλωτές ή όπου τα δεδοµένα δεν είναι αρκετά για να
πραγµατοποιηθεί εκτίµηση επικινδυνότητας, εφαρµόζεται η συµβατική τιµή
του 0,01 mg/kg.

3.

Ο κανονισµός ορίζει τις υποχρεώσεις των κρατών µελών όσον αφορά τον
έλεγχο και την επιβολή των ΑΟΚ και τη διαβίβαση στην ΕΑΑΤ στοιχείων
σχετικά µε τον έλεγχο και την επιβολή, καθώς και τη δηµοσιοποίηση των
στοιχείων αυτών σε ετήσια έκθεση της ΕΑΑΤ.

3.

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

3.1.

Περίληψη της θέσης της Επιτροπής
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε 35 τροπολογίες. Η Επιτροπή δέχεται όλες τις
τροπολογίες χωρίς επιφύλαξη.

3.2.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δεύτερη ανάγνωση
Οι τροπολογίες που εγκρίθηκαν είναι το αποτέλεσµα συµβιβασµού µεταξύ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής κατόπιν
διαπραγµατεύσεων στη δεύτερη ανάγνωση της διαδικασίας συναπόφασης. Το
κείµενο που προέκυψε είναι ικανοποιητικό για την Επιτροπή. Ορισµένες
τροπολογίες για τον καθορισµό των ανώτατων ορίων καταλοίπων για τα
φυτοφάρµακα (ΑΟΚ) απηχούν ήδη υπάρχουσες πρακτικές εργασίας τις οποίες
εντάσσουν ρητά στη νοµοθεσία. Άλλες τροπολογίες προβλέπουν την ανάπτυξη και
την εφαρµογή νέας µεθοδολογίας. Η Επιτροπή τάσσεται υπέρ όλων των
τροπολογιών και το κατέστησε σαφές στις διαπραγµατεύσεις. Οι τροπολογίες
ευθυγραµµίζονται µε την αρχική πρόταση και βελτιώνουν την υπάρχουσα
νοµοθεσία.
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4.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Σύµφωνα µε το άρθρο 250 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, η Επιτροπή τροποποιεί
την πρότασή της όπως ανωτέρω.
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