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Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 396/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 23ης Φεβρουαρίου 2005

για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές
φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1)

Τροποποιείται από:

Επίσημη Εφημερίδα

αριθ. σελίδα ημερομηνία

►M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2006 της Επιτροπής της 1ης Φεβρουαρίου
2006

L 29 3 2.2.2006
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 396/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 23ης Φεβρουαρίου 2005

για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα
τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για

την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

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 (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η οδηγία 76/895/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου
1976, περί του καθορισμού της μεγίστης περιεκτικότητας για τα
κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων επί και εντός των οπωροκηπευ-
τικών (3), η οδηγία 86/362/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της
24ης Ιουλίου 1986, που αφορά τον καθορισμό των ανωτάτων
περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων μέσα και
πάνω στα σιτηρά (4), η οδηγία 86/363/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της
24ης Ιουλίου 1986, που αφορά τον καθορισμό των ανωτάτων
περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων πάνω και
μέσα στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (5) και η οδηγία 90/642/
ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 1990, που αφορά
τον καθορισμό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα
φυτοφαρμάκων επάνω ή μέσα σε ορισμένα προϊόντα φυτικής
προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών (6),
έχουν τροποποιηθεί ουσιαστικά κατ' επανάληψη. Για λόγους
σαφήνειας και απλότητας, οι εν λόγω οδηγίες θα πρέπει να
καταργηθούν και να αντικατασταθούν από ενιαία νομοθετική
πράξη.

(2) Ο παρών κανονισμός αφορά άμεσα τη δημόσια υγεία 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 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, ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών

2005R0396 — EL — 22.02.2006 — 001.001 — 2

(1) ΕΕ C 234 της 30.9.2003, σ. 33.
(2) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Απριλίου 2004 (δεν έχει

ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα), κοινή θέση του Συμβουλίου
της 19ης Ιουλίου 2004 (ΕΕ C 25 Ε της 1.2.2005, σ. 1), θέση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004 (δεν έχει ακόμη
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της
24ης Ιανουαρίου 2005.

(3) ΕΕ L 340 της 9.12.1976, σ. 26· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 807/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 36).

(4) ΕΕ L 221 της 7.8.1986, σ. 37· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
την οδηγία 2004/61/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 127 της 29.4.2004, σ. 81).

(5) ΕΕ L 221 της 7.8.1986, σ. 43· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
την οδηγία 2004/61/ΕΚ.

(6) ΕΕ L 350 της 14.12.1990, σ. 71· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
την οδηγία 2004/95/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 301 της 28.9.2004, σ. 42).
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μελών, καθώς και για επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των
καταναλωτών, είναι σκόπιμο να καθοριστούν σε κοινοτικό
επίπεδο ανώτατα όρια καταλοίπων (ΑΟΚ) για τα προϊόντα
φυτικής και ζωικής προέλευσης, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη
την ορθή γεωργική πρακτική.

(3) Ο κανονισμός με τον οποίο καθορίζονται ΑΟΚ δεν απαιτεί
μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών. Επομένως,
αποτελεί το καταλληλότερο νομικό μέσο για τον καθορισμό
ΑΟΚ φυτοφαρμάκων στα προϊόντα φυτικής και ζωικής
προέλευσης, δεδομένου ότι οι ακριβείς απαιτήσεις του εφαρμό-
ζονται ταυτοχρόνως και ενιαίως σε ολόκληρη την Κοινότητα
και, κατά συνέπεια, επιτρέπει αποτελεσματικότερη χρήση των
εθνικών πόρων.

(4) Η παραγωγή και κατανάλωση φυτικών και ζωικών προϊόντων
καταλαμβάνουν πολύ σημαντική θέση στην Κοινότητα. Η
απόδοση της φυτικής παραγωγής επηρεάζεται συνεχώς από
επιβλαβείς οργανισμούς. Είναι ουσιώδης η προστασία των
φυτών και των φυτικών προϊόντων από τους οργανισμούς
αυτούς για να αποφευχθεί μείωση της απόδοσης ή βλάβη
αυτών, και για να διασφαλιστεί η ποιότητα των προϊόντων που
συγκομίζονται και η υψηλή παραγωγικότητα στη γεωργία. Προς
τον σκοπό αυτόν, είναι διαθέσιμες διάφορες μέθοδοι, μεταξύ
των οποίων μη χημικές μέθοδοι, πρακτικές, όπως η χρησιμο-
ποίηση ανθεκτικών ποικιλιών, η εναλλαγή καλλιεργειών, το
μηχανικό βοτάνισμα, ο βιολογικός έλεγχος, και χημικές μέθοδοι,
όπως η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

(5) Μία από τις συνηθέστερες 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.
Σύμφωνα με την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της
15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπρο-
στατευτικών προϊόντων (1) θα πρέπει να δίδεται προτεραιότητα
στη δημόσια υγεία έναντι των συμφερόντων της προστασίας της
παραγωγής και, συνεπώς, είναι αναγκαίο να εξασφαλισθεί ότι τα
κατάλοιπα αυτά δεν υπάρχουν σε επίπεδα συνιστώντα
απαράδεκτο κίνδυνο για τους ανθρώπους, και κατά περίπτωση,
τα ζώα. Τα ΑΟΚ θα πρέπει να οριστούν στο χαμηλότερο δυνατό
επίπεδο που είναι σύμφωνο με την ορθή αγροτική πρακτική, για
κάθε φυτοφάρμακο, με στόχο την προστασία των ευάλωτων
ομάδων όπως τα παιδιά και τα έμβρυα.

(6) Είναι επίσης σημαντικό να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες
για την ανάπτυξη μεθοδολογίας που θα λαμβάνει υπόψη τις
σωρευτικές και συνεργειακές συνέπειες. Έχοντας υπόψη την
έκθεση του ανθρώπου σε συνδυασμούς δραστικών ουσιών και
τα σωρευτικά και πιθανά αθροιστικά και συνεργειακά αποτελέ-
σματά τους στην ανθρώπινη υγεία, τα σωρευτικά ανώτατα όρια
καταλοίπων θα πρέπει να ορίζονται μετά από διαβούλευση με
την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων που
ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών
και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση
της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και
τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των
τροφίμων (2) («Αρχή»).
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(1) ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
την οδηγία 2004/99/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 309 της 6.10.2004, σ. 6).

(2) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1642/2003 (ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 4).
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(7) Η οδηγία 91/414/ΕΟΚ προβλέπει ότι τα κράτη μέλη, κατά την

έκδοση των εγκρίσεων, οφείλουν να ορίζουν ότι τα φυτοπροστα-
τευτικά προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται ορθά. Η ορθή
χρήση περιλαμβάνει την εφαρμογή των αρχών της ορθής
γεωργικής πρακτικής, καθώς και των αρχών του ολοκληρωμένου
ελέγχου. Όταν τα ΑΟΚ που προκύπτουν από εγκεκριμένη χρήση
ενός φυτοφαρμάκου δυνάμει της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ παρουσιά-
ζουν κίνδυνο για τον καταναλωτή, η χρήση αυτή θα πρέπει να
επανεξετάζεται, για να μειώνονται τα όρια των καταλοίπων φυτο-
φαρμάκων. Η Κοινότητα θα πρέπει να ενθαρρύνει τη χρήση
μεθόδων ή προϊόντων που ευνοούν τη μείωση της επικινδυνό-
τητας και τη χρήση ποσότητας φυτοφαρμάκων σε επίπεδα που
συμβιβάζονται με την αποτελεσματική καταπολέμηση των
επιβλαβών οργανισμών.

(8) Ορισμένες δραστικές ουσίες έχουν απαγορευθεί δυνάμει της
οδηγίας 79/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου
1978, περί απαγορεύσεως της θέσεως σε κυκλοφορία και της
χρησιμοποιήσεως φυτοφαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν
ορισμένες δραστικές ουσίες (1). Ταυτόχρονα, πολλές άλλες
δραστικές ουσίες δεν είναι επί του παρόντος εγκεκριμένες
δυνάμει της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Τα κατάλοιπα δραστικών
ουσιών στα προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης, τα οποία
προκύπτουν από μη εγκεκριμένη χρήση ή από μόλυνση του περι-
βάλλοντος ή από χρήση σε τρίτες χώρες θα πρέπει να ελέγχονται
και να παρακολουθούνται προσεκτικά.

(9) Οι βασικοί κανόνες της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις
ζωοτροφές θεσπίζονται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002.

(10) Επιπλέον αυτών των βασικών κανόνων, χρειάζονται ειδικότεροι
κανόνες για να εξασφαλίζεται η ουσιαστική λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς και του εμπορίου με τις τρίτες χώρες όσον
αφορά τα νωπά, τα μεταποιημένα ή/και τα σύνθετα φυτικά και
ζωικά προϊόντα, τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη
κατανάλωση ή για ζωοτροφές και στα οποία ενδέχεται να
υπάρχουν κατάλοιπα φυτοφαρμάκων, παρέχοντας ταυτόχρονα τη
βάση για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας υγείας
των ανθρώπων και των ζώων και των συμφερόντων των
καταναλωτών. Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να περιλαμβάνουν
τον καθορισμό συγκεκριμένων ΑΟΚ για κάθε φυτοφάρμακο στα
τρόφιμα και τις ζωοτροφές, και για την ποιότητα των δεδομένων
στα οποία βασίζονται τα ΑΟΚ αυτά.

(11) Μολονότι οι αρχές της γενικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα που
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ισχύουν
μόνον για τις ζωοτροφές για ζώα παραγωγής τροφίμων, λόγω
της δυσκολίας διαχωρισμού των προϊόντων που χρησιμο-
ποιούνται ως ζωοτροφές για ζώα που δεν προορίζονται για
παραγωγή τροφίμων, και για να διευκολυνθεί ο έλεγχος και η
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, οι αρχές αυτές ενδείκνυται
να ισχύουν και για ζωοτροφές που δεν προορίζονται για ζώα
παραγωγής τροφίμων. Εντούτοις, ο παρών κανονισμός δεν θα
πρέπει να εμποδίζει τη διεξαγωγή των δοκιμών που απαιτούνται
για την αξιολόγηση της ασφάλειας των φυτοφαρμάκων.

(12) Η οδηγία 91/414/ΕΟΚ προβλέπει τους βασικούς κανόνες για τη
χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τη διάθεσή τους
στην αγορά. Ειδικότερα, η χρήση των προϊόντων αυτών δεν θα
πρέπει να βλάπτει τους ανθρώπους ή τα ζώα. Τα κατάλοιπα φυτο-
φαρμάκων που προκύπτουν από τη χρήση φυτοπροστατευτικών
προϊόντων μπορούν να θίξουν την υγεία των καταναλωτών.
Επομένως, είναι σκόπιμο να καθοριστούν κανόνες περί ΑΟΚ για
προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, οι οποίοι
πρέπει να συνδέονται με την έγκριση χρήσης φυτοπροστατευ-
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(1) ΕΕ L 33 της 8.2.1979, σ. 36· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 7· όπως διορθώθηκε από την ΕΕ
L 229 της 29.6.2004, σ. 5).
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τικών προϊόντων, όπως ορίζεται στο πλαίσιο της οδηγίας 91/414/
ΕΟΚ. Ομοίως, η ανωτέρω οδηγία χρειάζεται προσαρμογή για να
συνεκτιμηθεί η κοινοτική διαδικασία θέσπισης ΑΟΚ βάσει του
παρόντος κανονισμού. Σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία, ένα
κράτος μέλος δύναται να ορίζεται εισηγητής για την αξιολόγηση
μιας δραστικής ουσίας. Είναι σκόπιμο, η εμπειρία αυτού του
κράτους μέλους να αξιοποιείται για τους σκοπούς του παρόντος
κανονισμού.

(13) Είναι σκόπιμο να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες ελέγχου των
καταλοίπων φυτοφαρμάκων που να συμπληρώνουν τους
γενικούς κοινοτικούς κανόνες ελέγχου των τροφίμων και των
ζωοτροφών.

(14) Κατά την εξέταση των ΑΟΚ φυτοφαρμάκων θα πρέπει επίσης να
αναγνωρίζεται ότι λίγοι καταναλωτές γνωρίζουν τους κινδύνους
που απορρέουν από τα φυτοφάρμακα. Θα ήταν σημαντική η
πλήρης ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους κινδύνους
αυτούς.

(15) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο
δημοσίευσης των επωνυμιών των εταιρειών των οποίων τα
προϊόντα περιέχουν υψηλότερη αναλογία καταλοίπων φυτοφαρ-
μάκων από τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια.

(16) Συγκεκριμένοι κανόνες για τις ζωοτροφές, συμπεριλαμβανομένης
της εμπορίας, της αποθήκευσης και της χορήγησής τους στα ζώα,
προβλέπονται στην οδηγία 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 2002, σχετικά με
τις ανεπιθύμητες ουσίες στις ζωοτροφές (1). Για ορισμένα
προϊόντα είναι αδύνατον να καθορισθεί εάν θα μεταποιηθούν σε
τρόφιμα ή ζωοτροφές. Επομένως, τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων
σε τέτοια προϊόντα θα πρέπει να είναι ασφαλή για κατανάλωση
τόσο από τον άνθρωπο όσο και, κατά περίπτωση, από τα ζώα.
Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να εφαρμόζονται και στα
προϊόντα αυτά οι κανόνες του παρόντος κανονισμού, πέραν των
συγκεκριμένων κανόνων για τη διατροφή των ζώων.

(17) Είναι αναγκαίο να ορισθούν σε κοινοτικό επίπεδο ορισμένοι όροι,
οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό, τον έλεγχο και τη
σύνταξη εκθέσεων σχετικά με τους ελέγχους των ΑΟΚ για
προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης. Είναι σημαντικό τα
κράτη μέλη να επιβάλλουν τις κατάλληλες κυρώσεις, σύμφωνα
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου 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 (2).

(18) Η οδηγία 76/895/ΕΟΚ προβλέπει τη δυνατότητα των κρατών
μελών να επιτρέπουν υψηλότερα επίπεδα ΑΟΚ από ό, τι
επιτρέπεται σήμερα σε κοινοτικό επίπεδο. Η δυνατότητα αυτή
θα πρέπει να παύσει, δεδομένου ότι, λόγω της εσωτερικής
αγοράς, θα μπορούσε να δημιουργήσει εμπόδια στο ενδοκοινο-
τικό εμπόριο.

(19) Ο καθορισμός ΑΟΚ για τα φυτοφάρμακα απαιτεί μακρά τεχνική
εξέταση και περιλαμβάνει εκτίμηση των δυνητικών κινδύνων για
τους καταναλωτές. Επομένως, δεν μπορούν να καθοριστούν
αμέσως ΑΟΚ για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων που σήμερα
ρυθμίζονται από την οδηγία 76/895/ΕΟΚ ή για τα φυτοφάρμακα
για τα οποία δεν έχουν ακόμη καθοριστεί ΑΟΚ.

(20) Είναι σκόπιμο να καθοριστούν σε κοινοτικό επίπεδο οι
στοιχειώδεις απαιτήσεις δεδομένων που θα χρησιμοποιούνται
όταν μελετάται ο καθορισμός ΑΟΚ για τα φυτοφάρμακα.
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(1) ΕΕ L 140 της 30.5.2002, σ. 10· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
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▼B
(21) Εξαιρετικώς, και ιδίως για μη εγκεκριμένα φυτοφάρμακα τα

οποία ενδέχεται να υπάρχουν στο περιβάλλον, είναι σκόπιμο να
επιτρέπεται η χρήση δεδομένων παρακολούθησης κατά τον
καθορισμό των ΑΟΚ.

(22) Τα ΑΟΚ για τα φυτοφάρμακα θα πρέπει να παρακολουθούνται
συνεχώς και να τροποποιούνται ανάλογα με τις νέες
πληροφορίες και δεδομένα. Τα ΑΟΚ θα πρέπει να καθορίζονται
στο κατώτερο επίπεδο αναλυτικού προσδιορισμού όταν οι
εγκεκριμένες χρήσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων δεν
οδηγούν στην ύπαρξη ανιχνεύσιμων επιπέδων καταλοίπων φυτο-
φαρμάκων. Όταν οι χρήσεις των φυτοφαρμάκων δεν έχουν
εγκριθεί σε κοινοτικό επίπεδο, τα ΑΟΚ θα πρέπει να καθορί-
ζονται σε κατάλληλο χαμηλό επίπεδο, ώστε να προστατεύεται ο
καταναλωτής από την πρόσληψη μη εγκεκριμένων ή
υπερβολικών επιπέδων καταλοίπων φυτοφαρμάκων. Για να διευ-
κολύνεται ο έλεγχος των καταλοίπων φυτοφαρμάκων, πρέπει να
καθοριστεί μια συμβατική τιμή για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων
που είναι παρόντα σε προϊόντα ή ομάδες προϊόντων που περιλαμ-
βάνονται στο παράρτημα Ι για τα οποία δεν έχουν καθοριστεί
ΑΟΚ στα παραρτήματα ΙΙ ή ΙΙΙ, εκτός αν η συγκεκριμένη
δραστική ουσία περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV. Η
συμβατική τιμή ενδείκνυται να καθοριστεί σε 0,01 mg/kg και να
μπορεί να καθορίζεται σε διαφορετικό επίπεδο για δραστικές
ουσίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα V, λαμβάνοντας
υπόψη τις διαθέσιμες συνήθεις μεθόδους ανάλυσης ή/και την
προστασία των καταναλωτών.

(23) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 καθορίζει τις διαδικασίες για
τη λήψη επειγόντων μέτρων σε σχέση με τρόφιμα και ζωοτροφές
κοινοτικής προέλευσης ή εισαγόμενα από τρίτη χώρα. Οι
διαδικασίες αυτές επιτρέπουν στην Επιτροπή να θεσπίζει τα εν
λόγω μέτρα όταν τα τρόφιμα ενδέχεται να αποτελούν σοβαρό
κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων, την υγεία των ζώων ή το
περιβάλλον και αν ο κίνδυνος δεν μπορεί να περιορισθεί ικανο-
ποιητικά με μέτρα που λαμβάνουν το ή τα ενδιαφερόμενα κράτη
μέλη. Τα μέτρα αυτά και η επίπτωσή τους στους ανθρώπους και,
κατά περίπτωση, στα ζώα θα πρέπει να αξιολογούνται από την
Αρχή.

(24) Η ισόβια έκθεση και, όπου είναι σκόπιμο, η οξεία έκθεση των
καταναλωτών σε κατάλοιπα φυτοφαρμάκων μέσω των
προϊόντων διατροφής θα πρέπει να αξιολογείται σύμφωνα με τις
κοινοτικές διαδικασίες και πρακτικές, τηρουμένων των κατευθυν-
τήριων γραμμών που δημοσιεύει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας.

(25) Μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου θα πρέπει να
ζητείται η γνώμη των εμπορικών εταίρων της Κοινότητας
σχετικά με τα προτεινόμενα ΑΟΚ, οι δε παρατηρήσεις τους
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν εγκριθούν τα ΑΟΚ. Τα ΑΟΚ
που καθορίζονται σε διεθνές επίπεδο από την Επιτροπή του
Codex Alimentarius θα πρέπει επίσης να συνεκτιμώνται κατά
τον καθορισμό των κοινοτικών ΑΟΚ, λαμβανομένης υπόψη της
αντίστοιχης ορθής γεωργικής πρακτικής.

(26) Για τις ζωοτροφές και τα τρόφιμα που παράγονται εκτός
Κοινότητας, μπορεί να ακολουθούνται νόμιμα διαφορετικές
γεωργικές πρακτικές ως προς τη χρήση φυτοπροστατευτικών
προϊόντων, οι οποίες, μερικές φορές, οδηγούν σε κατάλοιπα
φυτοφαρμάκων διαφορετικά από εκείνα που προκύπτουν από
χρήσεις οι οποίες εφαρμόζονται νόμιμα στην Κοινότητα.
Επομένως, είναι σκόπιμο να καθοριστούν ΑΟΚ για τα
εισαγόμενα προϊόντα, τα οποία να λαμβάνουν υπόψη τις εν
λόγω χρήσεις και τα προκύπτοντα κατάλοιπα, εφόσον αποδει-
κνύεται η ασφάλεια των προϊόντων, βάσει των ίδιων κριτηρίων
που ισχύουν και για τα εγχώρια προϊόντα.
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(27) Η Αρχή θα πρέπει να αξιολογεί τις αιτήσεις και τις εκθέσεις

αξιολόγησης ΑΟΚ που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη,
λαμβάνοντας υπόψη όλες τις τοξικές επιπτώσεις, όπως η ανοσο-
τοξικότητα, η ενδοκρινική διαταραχή και η αναπτυξιακή
τοξικότητα, με σκοπό την εκτίμηση των συνδεόμενων κινδύνων
για τους καταναλωτές και, κατά περίπτωση, τα ζώα.

(28) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις
κυρώσεις που επιβάλλονται για τις παραβάσεις του παρόντος
κανονισμού και να διασφαλίζουν την επιβολή τους. Οι εν λόγω
κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και
αποτρεπτικές.

(29) Η ανάπτυξη κοινοτικώς εναρμονισμένου συστήματος για τα ΑΟΚ
συνεπάγεται την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών, βάσεων
δεδομένων, καθώς και άλλες δραστηριότητες που συνεπάγονται
ορισμένες δαπάνες. Ενδείκνυται ενίοτε η Κοινότητα να
συνεισφέρει για την κάλυψη των δαπανών αυτών.

(30) Αποτελεί ορθή διοικητική πρακτική και είναι τεχνικώς επιθυμητό
να συντονίζεται ο χρόνος λήψης αποφάσεων για τα ΑΟΚ
δραστικών ουσιών με αποφάσεις που λαμβάνονται για τις ουσίες
αυτές δυνάμει της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Για πολλές ουσίες, για
τις οποίες δεν έχουν ακόμη καθοριστεί κοινοτικά ΑΟΚ, δεν
αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις δυνάμει της εν λόγω οδηγίας
πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος
κανονισμού.

(31) Επομένως, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν χωριστοί κανόνες που
να προβλέπουν προσωρινά αλλά υποχρεωτικά εναρμονισμένα
ΑΟΚ, με στόχο τον προοδευτικό καθορισμό ΑΟΚ παράλληλα
με τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις επιμέρους δραστικές
ουσίες στο πλαίσιο των αξιολογήσεων δυνάμει της οδηγίας 91/
414/ΕΟΚ. Τα εν λόγω προσωρινά εναρμονισμένα ΑΟΚ θα
πρέπει να βασίζονται ιδίως σε υφιστάμενα εθνικά ΑΟΚ που
έχουν καθοριστεί από τα κράτη μέλη και πρέπει να τηρούν τις
εθνικές ρυθμίσεις διά των οποίων καθορίστηκαν, υπό τον όρο
ότι τα ΑΟΚ δεν παρουσιάζουν απαράδεκτο κίνδυνο για τους
καταναλωτές.

(32) Μετά την προσθήκη των υφιστάμενων δραστικών ουσιών στο
παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, τα κράτη μέλη θα πρέπει
να αξιολογούν εκ νέου κάθε φυτοπροστατευτικό προϊόν που περι-
λαμβάνει τις εν λόγω δραστικές ουσίες εντός τεσσάρων ετών από
την ημερομηνία προσθήκης. Τα σχετικά ΑΟΚ θα πρέπει να
διατηρούνται για περίοδο μέχρι τεσσάρων ετών ώστε να υπάρχει
συνέχεια των αδειών και, αφού ολοκληρωθεί η επαναξιολόγηση,
θα πρέπει να καθίστανται οριστικά εάν υποστηρίζονται από
φακέλους που πληρούν τους όρους του παραρτήματος ΙΙΙ της
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, ή να καθορίζονται σε συμβατική τιμή εάν
δεν διαθέτουν την εν λόγω υποστήριξη.

(33) Ο παρών κανονισμός καθορίζει ΑΟΚ για τον έλεγχο των
καταλοίπων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και,
κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη ενδείκνυται να συστήσουν εθνικά
προγράμματα για τον έλεγχο των καταλοίπων αυτών. Τα αποτε-
λέσματα των εθνικών προγραμμάτων υποβάλλονται στην
Επιτροπή, την Αρχή και τα άλλα κράτη μέλη, περιλαμβάνονται
δε στην ετήσια έκθεση της Κοινότητας.

(34) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η επαρκής ενημέρωση των
καταναλωτών, τα κράτη μέλη οφείλουν, κατ' εφαρμογή του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, να δημοσιεύουν ετησίως τα
αποτελέσματα των εθνικών ελέγχων επί των καταλοίπων στο
Διαδίκτυο, παρέχοντας όλα τα επιμέρους στοιχεία, συμπεριλαμ-
βανομένου του τόπου συλλογής και των ονομάτων ή επωνυμιών
εμπόρων χονδρικής και λιανικής πωλήσεως ή/και των
παραγωγών.
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(35) Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος

κανονισμού πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον
καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων
που ανατίθενται στην Επιτροπή (1).

(36) Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, είναι αναγκαίο και
σκόπιμο για την επίτευξη των βασικών στόχων της
διευκόλυνσης του εμπορίου με παράλληλη προστασία των
καταναλωτών, να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με τα ΑΟΚ για
προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης. Ο παρών κανονισμός
δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των επιδιωκό-
μενων στόχων σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο του άρθρου 5 της
συνθήκης,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει, σύμφωνα με τις γενικές αρχές του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και, ιδίως, την ανάγκη να εξασφαλι-
σθεί υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, εναρμονισμένες
κοινοτικές διατάξεις για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων
μέσα και πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής
προέλευσης.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα προϊόντα φυτικής και
ζωικής προέλευσης ή σε μέρη τους τα οποία περιλαμβάνονται στο
παράρτημα Ι και τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως νωπά,
μεταποιημένα ή/και σύνθετα τρόφιμα ή ζωοτροφές και πάνω ή μέσα
στα οποία ενδέχεται να υπάρχουν κατάλοιπα φυτοφαρμάκων.

2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα προϊόντα που περιλαμ-
βάνονται στο παράρτημα Ι, εφόσον αποδεικνύεται, βάσει κατάλληλων
στοιχείων, ότι προορίζονται:

α) για την παρασκευή άλλων προϊόντων πλην των τροφίμων ή των
ζωοτροφών·

β) για σπορά ή φύτευση· ή

γ) για δραστηριότητες εγκεκριμένες από εθνική νομοθεσία όσον αφορά
δοκιμές δραστικών ουσιών.

3. Τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων που καθορίζονται
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό δεν εφαρμόζονται επί προϊόντων
υπαγομένων στο παράρτημα Ι τα οποία προορίζονται για εξαγωγή σε
τρίτες χώρες και υποβάλλονται σε επεξεργασία προ της εξαγωγής,
εφόσον αποδεικνύεται, βάσει κατάλληλων στοιχείων, ότι η τρίτη χώρα
προορισμού απαιτεί την εν λόγω ιδιαίτερη επεξεργασία ή συμφωνεί με
αυτήν, για να αποτρέψει την εισαγωγή επιβλαβών οργανισμών στο
έδαφός της.
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4. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των οδηγιών
98/8/ΕΚ (1), 2002/32/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 (2).

Άρθρο 3

Ορισμοί

1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ορισμοί
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και οι ορισμοί του άρθρου 2
σημεία 1 και 4 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

2. Ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «ορθή γεωργική πρακτική» (ΟΓΠ): η σε εθνικό επίπεδο
συνιστώμενη, εγκεκριμένη ή καταχωρισμένη ασφαλής χρήση φυτο-
προστατευτικών προϊόντων υπό πραγματικές συνθήκες σε
οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής, της αποθήκευσης, της
μεταφοράς, της διανομής και της μεταποίησης τροφίμων και
ζωοτροφών. Συνεπάγεται επίσης την εφαρμογή, σύμφωνα με τις
διατάξεις της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ των αρχών του ολοκληρωμένου
ελέγχου παρασίτων σε συγκεκριμένη κλιματική ζώνη, καθώς και τη
χρήση της ελάχιστης ποσότητας φυτοφαρμάκων και τον καθορισμό
των ελαχίστων επιπέδων ΑΟΚ/προσωρινών ΑΟΚ που μπορούν να
επιτύχουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα·

β) «κρίσιμη ΟΓΠ»: η ΟΓΠ, όποτε υφίστανται περισσότερες από μία
ΟΓΠ για συνδυασμό δραστικής ουσίας/προϊόντος, από την οποία
προκύπτει το υψηλότερο αποδεκτό επίπεδο καταλοίπου φυτοφαρ-
μάκου σε φυτά τα οποία έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία και η
οποία ΟΓΠ αποτελεί τη βάση για τη θέσπιση του ΑΟΚ·

γ) «κατάλοιπα φυτοφαρμάκων»: τα κατάλοιπα, συμπεριλαμβανομένων
των δραστικών ουσιών, των μεταβολιτών ή/και των προϊόντων
αποδόμησης ή αντίδρασης δραστικών ουσιών που χρησιμο-
ποιούνται ή έχουν χρησιμοποιηθεί σε φυτοπροστατευτικά
προϊόντα, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 1 της οδηγίας 91/
414/ΕΟΚ, τα οποία υπάρχουν εντός ή επί των προϊόντων που περι-
λαμβάνονται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού,
συμπεριλαμβανομένων ιδίως εκείνων τα οποία ενδέχεται να
προκύψουν από τη χρήση τους για φυτοπροστασία, στην
κτηνιατρική και ως βιοκτόνων·

δ) «ανώτατο όριο καταλοίπων» (ΑΟΚ): το ανώτατο νόμιμο όριο
συγκέντρωσης καταλοίπου φυτοφαρμάκου εντός ή επί τροφίμων ή
ζωοτροφών, το οποίο ορίζεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό
και βασίζεται στην ΟΓΠ και τη χαμηλότερη απαιτούμενη έκθεση
του καταναλωτή για την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών·

ε) «CXL»: ΑΟΚ που έχει καθορίσει η Επιτροπή του Codex Alimenta-
rius·

στ) «όριο προσδιορισμού» (ΟΠ): η επικυρωμένη κατώτατη
συγκέντρωση καταλοίπου η οποία μπορεί να προσδιοριστεί
ποσοτικά και να αναφερθεί με συνήθη παρακολούθηση με
επικυρωμένες μεθόδους ελέγχου·

ζ) «ανοχή κατά την εισαγωγή»: ΑΟΚ που καθορίζεται για εισαγόμενα
προϊόντα, για την αντιμετώπιση των αναγκών του διεθνούς
εμπορίου, όταν:

— η χρήση της δραστικής ουσίας σε φυτοπροστατευτικό προϊόν
για συγκεκριμένο προϊόν δεν είναι εγκεκριμένη στην
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(1) Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (ΕΕ L 123
της 24.4.1998, σ. 1)· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1882/2003 (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

(2) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990,
για τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τον καθορισμό ανώτατων ορίων
καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (ΕΕ
L 224 της 18.8.1990, σ. 1)· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1875/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 326 της
29.10.2004, σ. 19).
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Κοινότητα, για λόγους άλλους πλην λόγων δημοσίας υγείας για
το συγκεκριμένο προϊόν και τη συγκεκριμένη χρήση ή

— ενδείκνυται διαφορετικό όριο διότι το ισχύον κοινοτικό ΑΟΚ
έχει καθοριστεί για λόγους άλλους πλην λόγων δημοσίας
υγείας εκτός της δημόσιας υγείας για το συγκεκριμένο προϊόν
και τη συγκεκριμένη χρήση·

η) «δοκιμασία επάρκειας»: συγκριτική δοκιμασία στην οποία διάφορα
εργαστήρια εκτελούν αναλύσεις σε πανομοιότυπα δείγματα,
καθιστώντας δυνατή την αξιολόγηση της ποιότητας της ανάλυσης
που πραγματοποιείται από κάθε εργαστήριο·

θ) «οξεία δόση αναφοράς»: η κατ' εκτίμηση ποσότητα της ουσίας
στην τροφή, εκφραζόμενη βάσει του σωματικού βάρους, η οποία
μπορεί να προσλαμβάνεται σε βραχύ χρονικό διάστημα, συνήθως
κατά τη διάρκεια μιας ημέρας, χωρίς αξιόλογο κίνδυνο για τον
καταναλωτή βάσει των στοιχείων που προκύπτουν από
κατάλληλες μελέτες, λαμβανομένων υπόψη των ομάδων του
πληθυσμού που είναι ευάλωτες (π.χ. παιδιά και έμβρυα)·

ι) «αποδεκτή ημερήσια λήψη»: η κατ' εκτίμηση ποσότητα της ουσίας
στην τροφή, εκφραζόμενη βάσει του σωματικού βάρους, η οποία
μπορεί να προσλαμβάνεται ημερησίως σε όλη τη διάρκεια της
ζωής, χωρίς αξιόλογο κίνδυνο για οποιονδήποτε καταναλωτή
βάσει όλων των γνωστών κατά τη στιγμή της αξιολόγησης
στοιχείων, λαμβανομένων υπόψη των ομάδων του πληθυσμού που
είναι ευάλωτες (π.χ. παιδιά και έμβρυα).

Άρθρο 4

Κατάλογος ομάδων προϊόντων για τα οποία εφαρμόζονται εναρμονι-
σμένα ΑΟΚ

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
με τη διαδικασία του άρθρου 45 παράγραφος 2. Το παράρτημα Ι περι-
λαμβάνει όλα τα προϊόντα για τα οποία καθορίζονται ΑΟΚ, καθώς και
τα άλλα προϊόντα για τα οποία είναι σκόπιμο να εφαρμόζονται εναρμο-
νισμένα ΑΟΚ, ιδίως λόγω της σημασίας τους στο διαιτολόγιο των
καταναλωτών ή στο εμπόριο. Τα προϊόντα ομαδοποιούνται ώστε, κατά
το δυνατόν, να καθορίζονται ΑΟΚ για μια ομάδα παρόμοιων ή
σχετικών προϊόντων.

2. Το παράρτημα Ι καταρτίζεται για πρώτη φορά εντός τριών μηνών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και ενδεχομένως
αναθεωρείται, ιδίως αιτήσει κράτους μέλους.

Άρθρο 5

Κατάρτιση καταλόγου δραστικών ουσιών για τις οποίες δεν
απαιτούνται ΑΟΚ

1. Οι δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων, οι οποίες
αξιολογούνται δυνάμει της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ και για τις οποίες δεν
απαιτούνται ΑΟΚ, καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 45
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού και απαριθμούνται στο
παράρτημα IV αυτού, λαμβανομένων υπόψη των χρήσεων των
δραστικών αυτών ουσιών και των θεμάτων που αναφέρονται στο
άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχεία α), γ) και δ) του παρόντος
κανονισμού.

2. Το παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού καταρτίζεται για
πρώτη φορά εντός 12 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος
κανονισμού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΟΚ

ΤΜΗΜΑ 1

Υποβολή αιτήσεων για ΑΟΚ

Άρθρο 6

Αιτήσεις

1. Εάν κράτος μέλος προβλέπει τη χορήγηση άδειας ή προσωρινής
άδειας για τη χρήση φυτοπροστατευτικού προϊόντος σύμφωνα με την
οδηγία 91/414/ΕΟΚ, εξετάζει αν, συνεπεία της χρήσης αυτής, ένα
υφιστάμενο ΑΟΚ που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II ή III του
παρόντος κανονισμού χρειάζεται να τροποποιηθεί, αν πρέπει να
καθοριστεί νέο ΑΟΚ ή αν η δραστική ουσία θα πρέπει να περιληφθεί
στο παράρτημα IV. Εν ανάγκη, καλεί το μέρος που ζητεί την άδεια να
υποβάλει αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 7.

2. Όλα τα μέρη που αποδεικνύουν, με κατάλληλα στοιχεία, έννομο
συμφέρον στην υγεία συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων της
κοινωνίας των πολιτών, καθώς και ενδιαφερομένων από εμπορική
άποψη, όπως των παρασκευαστών, των καλλιεργητών, των εισαγωγέων
και των παραγωγών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι,
μπορούν και αυτά να υποβάλουν σε κράτος μέλος αίτηση σύμφωνα με
το άρθρο 7.

3. Εάν κράτος μέλος θεωρεί ότι είναι αναγκαίος ο καθορισμός, η
τροποποίηση ή η διαγραφή ΑΟΚ, μπορεί επίσης να συνθέσει και να
αξιολογήσει αίτηση καθορισμού, τροποποίησης ή διαγραφής του ΑΟΚ
σύμφωνα με το άρθρο 7.

4. Οι αιτήσεις για ανοχές κατά την εισαγωγή υποβάλλονται στα
κράτη μέλη-εισηγητές που ορίζονται δυνάμει της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ
ή, εάν δεν έχει οριστεί εισηγητής, οι αιτήσεις υποβάλλονται στα κράτη
μέλη που ορίζει η Επιτροπή με τη διαδικασία του άρθρου 45
παράγραφος 2, κατόπιν αιτήματος του αιτούντος. Οι αιτήσεις υποβάλ-
λονται κατ' άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 7

Απαιτήσεις σχετικές με τις αιτήσεις για ΑΟΚ

1. Ο αιτών περιλαμβάνει στην αίτηση για ΑΟΚ τα ακόλουθα
στοιχεία και έγγραφα:

α) όνομα και διεύθυνσή του·

β) παρουσίαση του φακέλου της αίτησης που περιλαμβάνει:

i) περίληψη της αίτησης,

ii) τα κυριότερα ουσιαστικά επιχειρήματα,

iii) ευρετήριο των εγγράφων,

iv) αντίγραφο της σχετικής ΟΓΠ που εφαρμόζεται για τη συγκεκρι-
μένη χρήση της υπόψη δραστικής ουσίας·

γ) συνοπτική επισκόπηση των σχετικών ανησυχιών που έχουν
διατυπωθεί στη διαθέσιμη επιστημονική βιβλιογραφία όσον αφορά
τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή/και τα υπολείμματά τους·

δ) τα δεδομένα που απαριθμούνται στα παραρτήματα II και III της
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ και αφορούν τις απαιτήσεις υποβολής
δεδομένων για τον καθορισμό ΑΟΚ φυτοφαρμάκων, συμπεριλαμβα-
νομένων, κατά περίπτωση, τοξικολογικών δεδομένων, δεδομένων για
τις συνήθεις μεθόδους ανάλυσης που χρησιμοποιούνται στα
εργαστήρια ελέγχου καθώς και δεδομένων για το μεταβολισμό στα
φυτά και τα ζώα.

Ωστόσο, όταν τα σχετικά δεδομένα έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί, ιδίως δε
όταν μια δραστική ουσία έχει ήδη αξιολογηθεί δυνάμει της οδηγίας 91/
414/ΕΟΚ ή όταν υπάρχει CXL και τέτοια δεδομένα έχουν υποβληθεί
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από τον αιτούντα, τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν τις
πληροφορίες αυτές για την αξιολόγηση μιας αίτησης. Στις περιπτώσεις
αυτές, η έκθεση αξιολόγησης περιλαμβάνει αιτιολόγηση της χρήσης ή
της μη χρήσης των δεδομένων αυτών.

2. Το κράτος μέλος που διενεργεί την αξιολόγηση μπορεί, εφόσον
απαιτείται, να ζητεί 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.

Άρθρο 8

Αξιολόγηση των αιτήσεων

1. Κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται, βάσει του άρθρου 7,
αίτηση κατ' άρθρο 6, διαβιβάζει αμέσως αντίγραφό της στην Αρχή και
στην Επιτροπή και καταρτίζει έκθεση αξιολόγησης χωρίς αδικαιολόγητη
καθυστέρηση.

2. Οι αιτήσεις αξιολογούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των
ενιαίων αρχών για την αξιολόγηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων που
καθορίζονται στο παράρτημα VΙ της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, ή βάσει
συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης που θα καθοριστούν με
κανονισμό της Επιτροπής με τη διαδικασία του άρθρου 45
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 και κατόπιν συμφωνίας
μεταξύ των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, η αξιολόγηση της αίτησης
μπορεί να διενεργείται από το κράτος μέλος που ορίζεται ως εισηγητής
για τη συγκεκριμένη δραστική ουσία δυνάμει της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

4. Όταν κράτος μέλος αντιμετωπίζει δυσχέρειες στην αξιολόγηση
μιας αίτησης, ή για να αποφεύγονται αλληλεπικαλύψεις, η απόφαση
για το κράτος που θα αξιολογεί συγκεκριμένες αιτήσεις μπορεί να
ληφθεί με τη διαδικασία του άρθρου 45 παράγραφος 2.

Άρθρο 9

Υποβολή των αιτήσεων που έχουν αξιολογηθεί στην Επιτροπή και
την Αρχή

1. Μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης, το κράτος
μέλος διαβιβάζει την αίτηση στην Επιτροπή. Η Επιτροπή ενημερώνει
χωρίς καθυστέρηση τα κράτη μέλη και διαβιβάζει την αίτηση, την
έκθεση αξιολόγησης και τον φάκελο υποστήριξης στην Αρχή.

2. Η Αρχή αποστέλλει, χωρίς καθυστέρηση, στον αιτούντα, στο
κράτος μέλος που διενεργεί την αξιολόγηση και στην Επιτροπή
έγγραφη απόδειξη παραλαβής της αίτησης. Η απόδειξη αναφέρει την
ημερομηνία παραλαβής της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων.

ΤΜΗΜΑ 2

Εξέταση αιτήσεων ΑΟΚ εκ μέρους της Αρχής

Άρθρο 10

Γνωμοδότηση της Αρχής επί των αιτήσεων που αφορούν ΑΟΚ

1. Η Αρχή πραγματοποιεί εκτίμηση των αιτήσεων και των εκθέσεων
αξιολόγησης και δίνει αιτιολογημένη γνώμη, όσον αφορά ειδικότερα
τους κινδύνους για τον καταναλωτή και, κατά περίπτωση, τα ζώα, οι
οποίοι απορρέουν από τον καθορισμό, την τροποποίηση ή τη διαγραφή
ενός ΑΟΚ. Η γνώμη περιλαμβάνει:

α) εκτίμηση της καταλληλότητας, για τους σκοπούμενους ελέγχους, της
αναλυτικής μεθόδου για τη συνήθη παρακολούθηση που προτείνεται
με την αίτηση·

β) το προβλεπόμενο ΟΠ για το συνδυασμό φυτοφαρμάκου και
προϊόντος·
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γ) εκτίμηση του κινδύνου υπέρβασης της αποδεκτής ημερήσιας λήψης

ή της οξείας δόσης αναφοράς λόγω της τροποποίησης του ΑΟΚ,
καθώς και συμμετοχή στην προσλαμβανόμενη ποσότητα λόγω των
καταλοίπων επί του προϊόντος για το οποίο ζητήθηκε το ΑΟΚ·

δ) κάθε άλλο στοιχείο χρήσιμο για την αξιολόγηση του κινδύνου.

2. Η Αρχή διαβιβάζει την αιτιολογημένη γνώμη της στον αιτούντα,
στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη. Η αιτιολογημένη γνώμη καθορίζει
σαφώς τη βάση για καθένα από τα συναγόμενα συμπεράσματα.

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 39 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/
2002, η Αρχή δημοσιοποιεί την αιτιολογημένη γνώμη της.

Άρθρο 11

Προθεσμίες για τη γνωμοδότηση της Αρχής επί των αιτήσεων που
αφορούν ΑΟΚ

1. Η Αρχή δίνει την αιτιολογημένη γνώμη της όπως προβλέπεται στο
άρθρο 10 το συντομότερο δυνατόν, και, πάντως, τρεις μήνες το
αργότερο μετά την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες είναι αναγκαία η διενέργεια
πιο εμπεριστατωμένων αξιολογήσεων, το χρονικό όριο που ορίζει το
πρώτο εδάφιο μπορεί να παραταθεί σε έξι μήνες από την ημερομηνία
παραλαβής της έγκυρης αίτησης.

2. Όταν η Αρχή ζητεί συμπληρωματικές πληροφορίες, η προθεσμία
της παραγράφου 1 αναστέλλεται έως ότου προσκομιστούν οι
πληροφορίες αυτές. Οι αναστολές υπόκεινται στο άρθρο 13.

Άρθρο 12

Εκτίμηση των υφισταμένων ΑΟΚ εκ μέρους της Αρχής

1. Εντός 12 μηνών από την ημερομηνία καταχώρισης ή μη μιας
δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ μετά την
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Αρχή υποβάλλει αιτιολογη-
μένη γνώμη, βασιζόμενη ιδίως στη σχετική έκθεση αξιολόγησης που
συντάσσεται δυνάμει της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, στην Επιτροπή και στα
κράτη μέλη σχετικά με:

α) τα υφιστάμενα ΑΟΚ για την εν λόγω δραστική ουσία που καθορί-
ζονται με το παράρτημα II ή III του παρόντος κανονισμού·

β) την ανάγκη καθορισμού νέων ΑΟΚ για την εν λόγω δραστική ουσία,
ή την εγγραφή της στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού·

γ) τους ειδικούς συντελεστές μεταποίησης που αναφέρονται στο
άρθρο 20 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, οι οποίοι
ενδέχεται να απαιτούνται για την εν λόγω δραστική ουσία·

δ) τα ΑΟΚ των οποίων την καταχώριση στο παράρτημα II ή/και στο
παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού μπορεί να εξετάσει η
Επιτροπή, καθώς και τα ΑΟΚ τα οποία μπορούν να διαγραφούν και
αφορούν την εν λόγω δραστική ουσία.

2. Για τις ουσίες που καταχωρίστηκαν στο παράρτημα Ι της οδηγίας
91/414/ΕΟΚ πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η
αιτιολογημένη γνώμη που προβλέπεται με την παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου δίνεται εντός 12 μηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 13

Διοικητική αναθεώρηση

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.
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Σχετικό αίτημα υποβάλλεται στην Επιτροπή εντός δύο μηνών από την
ημερομηνία κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος αντελήφθη τη σχετική
πράξη ή παράλειψη.

Η Επιτροπή αποφασίζει εντός δύο μηνών και ζητεί κατά περίπτωση από
την Αρχή να ανακαλέσει την απόφασή της ή να επανορθώσει την
παράλειψή της να ενεργήσει εντός τακτής προθεσμίας.

ΤΜΗΜΑ 3

Καθορισμός, τροποποίηση ή διαγραφή ΑΟΚ

Άρθρο 14

Αποφάσεις επί αιτήσεων που αφορούν ΑΟΚ

1. Μόλις λάβει τη γνώμη της Αρχής και έχοντας υπόψη τη γνώμη
αυτή, η Επιτροπή εκπονεί χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός
τριών μηνών, με τη διαδικασία του άρθρου 45 παράγραφος 2, και
υποβάλλει προς έκδοση, είτε κανονισμό για τον καθορισμό, την
τροποποίηση ή τη διαγραφή ενός ΑΟΚ, είτε απόφαση απόρριψης της
αίτησης.

2. Όσον αφορά τα νομοθετικά κείμενα που αναφέρονται στην
παράγραφο 1, λαμβάνονται υπόψη:

α) οι διαθέσιμες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις·

β) η ενδεχόμενη παρουσία καταλοίπων φυτοφαρμάκων προερχομένων
από άλλες πηγές πλην της συνήθους φυτοπροστατευτικής χρήσης
των δραστικών ουσιών και των γνωστών σωρευτικών ή συνερ-
γειακών επιπτώσεών τους, όταν είναι διαθέσιμες οι μέθοδοι για
την αξιολόγηση των συνεπειών αυτών·

γ) τα αποτελέσματα εκτίμησης τυχόν δυνητικών κινδύνων για τον
καταναλωτή με υψηλή πρόσληψη και υψηλή ευαισθησία, και,
κατά περίπτωση, για τα ζώα·

δ) τα αποτελέσματα τυχόν αξιολογήσεων και αποφάσεων
τροποποίησης των χρήσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων·

ε) CXL ή ΟΓΠ που εφαρμόζεται σε τρίτη χώρα για τη νόμιμη χρήση
δραστικής ουσίας σε αυτήν τη χώρα·

στ) άλλοι έννομοι παράγοντες που σχετίζονται με το υπό εξέταση
ζήτημα.

3. Ανά πάσα στιγμή, η Επιτροπή μπορεί να ζητεί από τον αιτούντα ή
από την Αρχή συμπληρωματικές πληροφορίες. Η Επιτροπή θέτει τις
συμπληρωματικές πληροφορίες στη διάθεση των κρατών μελών και
της Αρχής.

Άρθρο 15

Καταχώριση νέων ή τροποποιημένων ΑΟΚ στα παραρτήματα ΙΙ και
ΙΙΙ

1. Ο κανονισμός που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1:

α) καθορίζει νέα ή τροποποιημένα ΑΟΚ και τα καταχωρίζει στο
παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού εάν οι δραστικές ουσίες
έχουν περιληφθεί στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, ή

β) εάν οι δραστικές ουσίες δεν έχουν περιληφθεί ούτε στο παράρτημα Ι
της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ ούτε στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος
κανονισμού, καθορίζει ή τροποποιεί προσωρινά ΑΟΚ προς
καταχώριση στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού, ή

γ) στις περιπτώσεις του άρθρου 16, καθορίζει προσωρινά ΑΟΚ προς
καταχώριση στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.

2. Εάν καθοριστεί 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/
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ΕΟΚ, με τη διαδικασία του άρθρου 45 παράγραφος 2 του παρόντος
κανονισμού. Ωστόσο, εάν το ζητήσουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη,
το ΑΟΚ μπορεί να διατηρείται επί ένα ακόμη έτος, μέχρις ότου επιβε-
βαιωθεί ότι έχει αναληφθεί η διενέργεια επιστημονικών μελετών
αναγκαίων για την υποστήριξη αίτησης καθορισμού ενός ΑΟΚ. Αν
υπάρξει τέτοια επιβεβαίωση, το ΑΟΚ διατηρείται για δύο ακόμη έτη,
εφόσον δεν έχουν διαπιστωθεί απαράδεκτες ανησυχίες για την
ασφάλεια του καταναλωτή.

Άρθρο 16

Διαδικασία για τον καθορισμό προσωρινών ΑΟΚ υπό ορισμένες
περιστάσεις

1. Ο κανονισμός που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1
μπορεί επίσης να καθορίζει να περιληφθεί προσωρινό ΑΟΚ στο
παράρτημα ΙΙΙ:

α) εξαιρετικώς, ιδίως όταν ενδέχεται να προκύψουν κατάλοιπα φυτο-
φαρμάκων συνεπεία περιβαλλοντικής ή άλλης μόλυνσης ή λόγω
χρήσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 8
παράγραφος 4 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, ή

β) όταν τα συγκεκριμένα προϊόντα συνιστούν δευτερεύον συστατικό
του διαιτολογίου των καταναλωτών, και δεν συνιστούν μεγάλο
τμήμα του διαιτολογίου σημαντικών υποομάδων, και, κατά
περίπτωση, των ζώων, ή

γ) για το μέλι, ή

δ) για τα αφεψήματα, ή

ε) όταν βασικές χρήσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων έχουν
αναφερθεί σε απόφαση που ορίζει τη μη καταχώριση μιας
δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ ή τη
διαγραφή της από το παράρτημα αυτό, ή

στ) όταν νέα προϊόντα, ομάδες προϊόντων ή/και τμημάτων προϊόντων
έχουν περιληφθεί στο παράρτημα Ι, και εφόσον ένα ή περισσότερα
κράτη μέλη το ζητήσουν, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα
διενέργειας των αναγκαίων επιστημονικών μελετών για την
υποστήριξη της θέσπισης και αξιολόγησης ενός ΑΟΚ, υπό την
προϋπόθεση ότι δεν έχουν εντοπιστεί μη αποδεκτοί κίνδυνοι για
την ασφάλεια των καταναλωτών.

2. Η καταχώριση των προσωρινών ΑΟΚ που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 βασίζεται στη γνώμη της Αρχής, στα δεδομένα παρακο-
λούθησης και σε εκτίμηση που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν
απαράδεκτοι κίνδυνοι για τους καταναλωτές ή τα ζώα.

Η διατήρηση της εγκυρότητας των προσωρινών ΑΟΚ που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β), γ) και δ) επανεκτιμάται τουλάχιστον
ανά δεκαετία και τα εν λόγω ΑΟΚ τροποποιούνται ή διαγράφονται
κατά περίπτωση.

Τα ΑΟΚ που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο ε) επανεκτι-
μώνται κατά τη λήξη της περιόδου για την οποία επετράπη η βασική
χρήση. Τα ΑΟΚ που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο στ)
επαναξιολογούνται όταν ολοκληρωθούν και αξιολογηθούν οι επιστημο-
νικές μελέτες αλλά, το αργότερο, τέσσερα χρόνια από τη συμπερίληψη
τους στο παράρτημα ΙΙΙ.

Άρθρο 17

Τροποποιήσεις των ΑΟΚ ύστερα από ανάκληση αδειών φυτοπρο-
στατευτικών προϊόντων

Οι τροποποιήσεις των παραρτημάτων ΙΙ ή ΙΙΙ οι οποίες απαιτούνται για
να διαγραφεί ένα ΑΟΚ ύστερα από την ανάκληση υφιστάμενης άδειας
για φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορούν να θεσπίζονται χωρίς να
ζητείται η γνώμη της Αρχής.
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Κεφάλαιο ΙΙΙ

ΑΟΚ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Άρθρο 18

Συμμόρφωση προς τα ΑΟΚ

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

α) τα σχετικά με τα προϊόντα αυτά ΑΟΚ τα οποία καθορίζονται στα
παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ·

β) το 0,01 mg/kg για τα προϊόντα για τα οποία δεν καθορίζεται ειδικό
ΜRL 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 με τη
διαδικασία του άρθρου 45 παράγραφος 2, λαμβανομένων υπόψη
των συνήθων διαθέσιμων μεθόδων ανάλυσης. Οι προκαθορισμένες
αυτές τιμές απαριθμούνται στο παράρτημα V.

2. Tα κράτη μέλη δεν επιτρέπεται 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 φυτοφαρ-
μάκων, εφόσον:

α) τα προϊόντα αυτά είναι σύμφωνα προς την παράγραφο 1 και το
άρθρο 20, ή

β) η δραστική ουσία περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV.

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 των παραρτημάτων 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
δεν μπορούν να διατίθενται στον τελικό χρήστη ή τον καταναλωτή,
όταν ο τελευταίος τα προμηθεύεται απευθείας, μέχρι 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.

Οι συνδυασμοί δραστικής ουσίας/προϊόντος που απαριθμούνται στο
παράρτημα VII καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 45
παράγραφος 2.

4. Εξαιρετικώς, 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 (1), ένα
κράτος μέλος δύναται να επιτρέπει τη διάθεση στην αγορά ή/και τη
χορήγηση ως ζωοτροφών εντός του εδάφους 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 εξεταστούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση με
τη διαδικασία του άρθρου 45 παράγραφος 2 με σκοπό τη θέσπιση
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προσωρινών ΑΟΚ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή για να ληφθεί
κάθε άλλο απαραίτητο μέτρο σχετικά με αυτά τα προϊόντα.

Άρθρο 19

Απαγορεύσεις που αφορούν τα μεταποιημένα ή/και σύνθετα
προϊόντα

Απαγορεύεται η μεταποίηση, ή/και ανάμειξη με σκοπό την αραίωση με
το ίδιο ή άλλα προϊόντα, των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο
παράρτημα Ι τα οποία δεν είναι σύμφωνα προς το άρθρο 18
παράγραφος 1 ή το άρθρο 20 με σκοπό τη διάθεσή τους στην αγορά
ως τροφίμων ή ζωοτροφών ή για τη χορήγηση σε ζώα.

Άρθρο 20

ΑΟΚ που εφαρμόζονται σε μεταποιημένα ή/και σύνθετα προϊόντα

1. Όταν στα παραρτήματα ΙΙ ή ΙΙΙ δεν καθορίζονται ΑΟΚ για μετα-
ποιημένα ή/και σύνθετα τρόφιμα ή ζωοτροφές, εφαρμόζονται τα ΑΟΚ
που προβλέπονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1, για το αντίστοιχο
προϊόν που καλύπτεται από το παράρτημα Ι, λαμβανομένων υπόψη
των μεταβολών των επιπέδων καταλοίπων φυτοφαρμάκων λόγω της
μεταποίησης ή/και ανάμειξης.

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 με τη διαδικασία του άρθρου 45
παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΟΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

Άρθρο 21

Πρώτη κατάρτιση ΑΟΚ

1. Τα ΑΟΚ για προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι
καταρτίζονται για πρώτη φορά και εγγράφονται στο παράρτημα ΙΙ με
τη διαδικασία του άρθρου 45 παράγραφος 2 όπου εντάσσονται τα
ΑΟΚ που προβλέπονται δυνάμει των οδηγιών 86/362/ΕΟΚ, 86/363/
ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ, βάσει των κριτηρίων του άρθρου 14
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

2. Το παράρτημα ΙΙ καταρτίζεται εντός 12 μηνών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 22

Πρώτη κατάρτιση προσωρινών ΑΟΚ

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 στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού εκτός
εάν ήδη είναι εγγεγραμμένα στο παράρτημα ΙΙ αυτού, με τη διαδικασία
του άρθρου 45 παράγραφος 2, 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 εναπομένοντα στο παράρτημα της οδηγίας 76/895/ΕΟΚ ΑΟΚ,
και

β) τα όχι ακόμη εναρμονισμένα εθνικά ΑΟΚ.
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2. Το παράρτημα ΙΙΙ καταρτίζεται για πρώτη φορά εντός 12 μηνών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, τηρουμένων των
άρθρων 23, 24 και 25.

Άρθρο 23

Πληροφορίες που υποβάλλουν τα κράτη μέλη για τα εθνικά ΑΟΚ

Όταν μια δραστική ουσία δεν έχει ακόμη καταχωριστεί στο παράρτημα
Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ και όταν κράτος μέλος έχει καθορίσει, το
αργότερο κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παραρτήματος Ι
του παρόντος κανονισμού, εθνικό ΑΟΚ για αυτήν τη δραστική ουσία
για προϊόν καλυπτόμενο από το παράρτημα Ι του παρόντος
κανονισμού, ή έχει αποφασίσει ότι δεν απαιτείται ΑΟΚ γι' αυτή τη
δραστική ουσία, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος κοινοποιεί στην
Επιτροπή, υπό μορφήν και εντός προθεσμίας που θα καθοριστούν με
τη διαδικασία του άρθρου 45 παράγραφος 2 το εθνικό ΑΟΚ, ή το
γεγονός ότι δεν απαιτείται ΑΟΚ για μια δραστική ουσία και, εφόσον
απαιτείται, και αιτήσει της Επιτροπής:

α) την ΟΓΠ·

β) εάν η κρίσιμη ΟΓΠ εφαρμόζεται στο κράτος μέλος, και, εφόσον
είναι διαθέσιμα, συνοπτικά δεδομένα για τις υπό επίβλεψη δοκιμές
ή/και δεδομένα παρακολούθησης·

γ) την αποδεκτή ημερήσια λήψη και, κατά περίπτωση, την οξεία δόση
αναφοράς που χρησιμοποιήθηκαν για την εθνική αξιολόγηση
κινδύνου, καθώς και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης.

Άρθρο 24

Γνωμοδότηση της Αρχής για τα δεδομένα επί των οποίων
βασίζονται τα εθνικά ΑΟΚ

1. Η Αρχή υποβάλλει αιτιολογημένη γνώμη στην Επιτροπή σχετικά
με τους δυνητικούς κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών οι
οποίοι προκύπτουν από:

α) τα προσωρινά ΑΟΚ που μπορούν να συμπεριληφθούν στο
παράρτημα III·

β) τις δραστικές ουσίες που μπορούν να συμπεριληφθούν στο
παράρτημα IV.

2. Κατά την προπαρασκευή της αιτιολογημένης γνώμης που
αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Αρχή λαμβάνει υπόψη τις διαθέσιμες
επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, και ιδίως, τις πληροφορίες που
υποβάλλει το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 23.

Άρθρο 25

Καθορισμός προσωρινών ΑΟΚ

Λαμβανομένης υπόψη της γνώμης της Αρχής, εάν η γνωμοδότησή της
είναι αναγκαία, 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 ΟΓΠ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ 1

Επίσημοι έλεγχοι των ΑΟΚ

Άρθρο 26

Επίσημοι έλεγχοι

1. Με την επιφύλαξη της οδηγίας 96/23/ΕΚ (1), τα κράτη μέλη
διενεργούν επίσημους ελέγχους για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων με
σκοπό την τήρηση του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας περί επισήμων ελέγχων των
τροφίμων και των ζωοτροφών.

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. Τέτοιοι έλεγχοι διενεργούνται
και στο σημείο παράδοσης προς τον καταναλωτή.

Άρθρο 27

Δειγματοληψίες

1. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει επαρκή αριθμό και φάσμα
δειγμάτων ώστε τα αποτελέσματα να είναι αντιπροσωπευτικά της
αγοράς, λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων προηγουμένων
προγραμμάτων ελέγχου. Η δειγματοληψία αυτή διενεργείται, όσο είναι
ευλόγως δυνατό, πλησίον του σημείου διάθεσης, ώστε να μπορούν να
λαμβάνονται τα οποιαδήποτε συνακόλουθα μέτρα.

2. Οι μέθοδοι δειγματοληψίας που απαιτούνται για τη διενέργεια
αυτών των ελέγχων καταλοίπων φυτοφαρμάκων σε προϊόντα, εκτός
από εκείνες που προβλέπονται στην οδηγία 2002/63/ΕΚ (2), καθορί-
ζονται με τη διαδικασία του άρθρου 45 παράγραφος 2 του παρόντος
κανονισμού.

Άρθρο 28

Μέθοδοι ανάλυσης

1. Οι μέθοδοι ανάλυσης για κατάλοιπα φυτοφαρμάκων πρέπει να
πληρούν τα κριτήρια των σχετικών διατάξεων της κοινοτικής
νομοθεσίας περί επισήμων ελέγχων των τροφίμων και των ζωοτροφών.

2. Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την πλήρωση των συγκεκρι-
μένων κριτηρίων και τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου σε σχέση με τις
μεθόδους ανάλυσης για τον προσδιορισμό καταλοίπων φυτοφαρμάκων
μπορούν να θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 45 παράγραφος 2.

3. Όλα τα εργαστήρια που αναλύουν δείγματα για τους επίσημους
ελέγχους των καταλοίπων φυτοφαρμάκων πρέπει να συμμετέχουν στις
κοινοτικές δοκιμασίες επάρκειας για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων, τις
οποίες διοργανώνει η Επιτροπή.
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(1) Οδηγία 96/23/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1996, περί της λήψης
μέτρων ελέγχου για ορισμένες ουσίες και τα κατάλοιπά τους σε ζώντα ζώα
και στα προϊόντα τους και κατάργησης των οδηγιών 85/358/ΕΟΚ και 86/
469/ΕΟΚ και των αποφάσεων 89/187/ΕΟΚ και 91/664/ΕΟΚ (ΕΕ L 125 της
23.5.1996, σ. 10)· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 882/2004.

(2) 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).
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ΤΜΗΜΑ 2

Κοινοτικό πρόγραμμα ελέγχου

Άρθρο 29

Κοινοτικό πρόγραμμα ελέγχου

1. Η Επιτροπή καταρτίζει συντονισμένο πολυετές κοινοτικό
πρόγραμμα ελέγχου, το οποίο προσδιορίζει τα συγκεκριμένα δείγματα
που πρέπει να περιλαμβάνονται στα εθνικά προγράμματα ελέγχου και
λαμβάνει υπόψη εντοπισθέντα προβλήματα περί τη συμμόρφωση με τα
ΑΟΚ που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, με σκοπό την
εκτίμηση της έκθεσης των καταναλωτών και την εφαρμογή της
τρέχουσας νομοθεσίας.

2. Το κοινοτικό πρόγραμμα ελέγχου εγκρίνεται και προσαρμόζεται
ετησίως προς τα νέα δεδομένα με τη διαδικασία του άρθρου 45
παράγραφος 2. Το σχέδιο του κοινοτικού προγράμματος ελέγχου
υποβάλλεται στην επιτροπή του άρθρου 45 παράγραφος 1 τουλάχιστον
έξι μήνες πριν από το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους.

ΤΜΗΜΑ 3

Εθνικά προγράμματα ελέγχου

Άρθρο 30

Εθνικά προγράμματα ελέγχου για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν πολυετή εθνικά προγράμματα ελέγχου
για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων, τα οποία και ενημερώνουν ετησίως.

Τα προγράμματα αυτά πρέπει να έχουν ως βάση τους κινδύνους και να
αποσκοπούν ιδίως στην εκτίμηση της έκθεσης του καταναλωτή και τη
συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, προσδιορίζουν δε
τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α) τα προϊόντα από τα οποία πρέπει να λαμβάνονται δείγματα·

β) τον αριθμό των δειγμάτων που πρέπει να λαμβάνονται και των
αναλύσεων που πρέπει να πραγματοποιούνται·

γ) τα φυτοφάρμακα που πρέπει να αναλύονται·

δ) τα κριτήρια για την κατάρτιση των προγραμμάτων, συμπεριλαμβανο-
μένων:

i) των συνδυασμών φυτοφαρμάκου-προϊόντος που πρέπει να
επιλέγονται,

ii) του αριθμού δειγμάτων που λαμβάνονται από εγχώρια και μη
εγχώρια προϊόντα, αντιστοίχως,

iii) της κατανάλωσης των προϊόντων ως μερίδιο του εθνικού διαιτο-
λογίου,

iv) του κοινοτικού προγράμματος ελέγχου, και

v) των αποτελεσμάτων προηγούμενων προγραμμάτων ελέγχου.

2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τα ενημερωμένα εθνικά προγράμματα
ελέγχου για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων, τα οποία αναφέρονται στην
παράγραφο 1, στην Επιτροπή και στην Αρχή τουλάχιστον τρεις μήνες
πριν από το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους.

3. Τα κράτη μέλη συμμετέχουν στο κοινοτικό πρόγραμμα ελέγχου
του άρθρου 29. Δημοσιεύουν ετησίως στο Διαδίκτυο όλα τα αποτελέ-
σματα των εθνικών ελέγχων καταλοίπων. Σε περιπτώσεις υπέρβασης
των ΑΟΚ, τα κράτη μέλη μπορούν να κατονομάζουν τους οικείους
εμπόρους χονδρικής και λιανικής πώλησης ή τους παραγωγούς.
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ΤΜΗΜΑ 4

Πληροφορίες υποβαλλόμενες από τα κράτη μέλη και ετήσια έκθεση

Άρθρο 31

Πληροφορίες υποβαλλόμενες από τα κράτη μέλη

1. Έως τις 31 Αυγούστου κάθε έτους, τα κράτη μέλη υποβάλλουν
στην Επιτροπή, στην Αρχή και στα λοιπά κράτη μέλη τις ακόλουθες
πληροφορίες σχετικά με το προηγούμενο ημερολογιακό έτος:

α) τα αποτελέσματα των επισήμων ελέγχων σύμφωνα με το άρθρο 26
παράγραφος 1·

β) τα ΟΠ τα οποία εφαρμόζονται στο εθνικό πρόγραμμα ελέγχου του
άρθρου 30 και στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος ελέγχου
του άρθρου 29·

γ) τις λεπτομέρειες της συμμετοχής των εργαστηρίων αναλύσεων στις
κοινοτικές δοκιμασίες επάρκειας του άρθρου 28 παράγραφος 3 και
σε άλλες δοκιμασίες επάρκειας σχετικές με τους συνδυασμούς φυτο-
φαρμάκου-προϊόντος από τους οποίους λαμβάνονται δείγματα στο
πλαίσιο του εθνικού προγράμματος ελέγχου·

δ) λεπτομέρειες του καθεστώτος διαπίστευσης των εργαστηρίων
αναλύσεων τα οποία εμπλέκονται στους ελέγχους του στοιχείου α)·

ε) όταν το επιτρέπει η εθνική νομοθεσία, λεπτομέρειες των εκτελε-
στικών μέτρων που έχουν ληφθεί.

2. Τα εκτελεστικά μέτρα σχετικά με την υποβολή των πληροφοριών
από τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζονται σύμφωνα με τη
διαδικασία του άρθρου 45 παράγραφος 2 ύστερα από διαβούλευση με
την Αρχή.

Άρθρο 32

Η ετήσια έκθεση για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων

1. Βάσει των πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη μέλη δυνάμει
του άρθρου 31 παράγραφος 1, η Αρχή συντάσσει ετήσια έκθεση για
τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων.

2. Στην ετήσια έκθεση, η Αρχή περιλαμβάνει πληροφορίες
τουλάχιστον για τα ακόλουθα:

α) ανάλυση των αποτελεσμάτων των ελέγχων του άρθρου 26
παράγραφος 2·

β) δήλωση των πιθανών λόγων υπέρβασης των ΑΟΚ, καθώς και τυχόν
ενδεδειγμένες παρατηρήσεις για εναλλακτικές δυνατότητες
διαχείρισης κινδύνου·

γ) ανάλυση σχετικά με τους χρόνιους και οξείς κινδύνους για την υγεία
των καταναλωτών οι οποίοι οφείλονται σε κατάλοιπα φυτοφαρ-
μάκων·

δ) εκτίμηση της έκθεσης των καταναλωτών στα κατάλοιπα φυτοφαρ-
μάκων με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με το
στοιχείο α) και κάθε άλλη σχετική διαθέσιμη πληροφορία, συμπερι-
λαμβανομένων των εκθέσεων που υποβάλλονται δυνάμει της
οδηγίας 96/23/ΕΚ.

3. Εάν κράτος μέλος δεν έχει υποβάλει πληροφορίες σύμφωνα με το
άρθρο 31, η Αρχή μπορεί να αγνοήσει τις πληροφορίες τις σχετικές με
το εν λόγω κράτος μέλος κατά τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης.

4. Η μορφή της ετήσιας έκθεσης μπορεί να αποφασίζεται με τη
διαδικασία του άρθρου 45 παράγραφος 2.

5. Η Αρχή υποβάλλει την ετήσια έκθεση στην Επιτροπή μέχρι την
τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου κάθε έτους.

6. Η ετήσια έκθεση μπορεί να περιλαμβάνει γνώμη επί των φυτοφαρ-
μάκων που θα πρέπει να καλύπτονται σε μελλοντικά προγράμματα.
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7. Η Αρχή δημοσιοποιεί την ετήσια έκθεση καθώς και τα τυχόν
σχόλια της Επιτροπής ή των κρατών μελών.

Άρθρο 33

Υποβολή της ετήσιας έκθεσης για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων
στην επιτροπή

Η Επιτροπή υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση την ετήσια έκθεση στην
επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 45 παράγραφος 1 προς εξέταση
και διατύπωση συστάσεων σχετικά με τα τυχόν αναγκαία μέτρα που
πρέπει να ληφθούν ως προς τις αναφερόμενες παραβιάσεις των ΑΟΚ
που καθορίζονται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ.

ΤΜΗΜΑ 5

Κυρώσεις

Άρθρο 34

Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που
επιβάλλονται για τις παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού και
λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα εφαρμογής τους. Οι προβλεπόμενες
κυρώσεις πρέπει να είναι ουσιαστικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τους κανόνες και κάθε μεταγενέστερη
τροποποίησή τους στην Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ

Άρθρο 35

Επείγοντα μέτρα

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 εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού ενδέχεται να θέσουν
σε κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων και απαιτείται άμεση
ενέργεια. Η προθεσμία εντός της οποίας η Επιτροπή οφείλει να λάβει
απόφαση μειώνεται σε επτά ημέρες σε περιπτώσεις νωπών προϊόντων.

Κεφάλαιο VII

Υποστηρικτικά μέτρα σχετικά με εναρμονισμένα ΑΟΚ φυτοφαρ-
μάκων

Άρθρο 36

Υποστηρικτικά μέτρα σχετικά με εναρμονισμένα ΑΟΚ φυτοφαρ-
μάκων

1. Καθιερώνονται, σε κοινοτικό επίπεδο, υποστηρικτικά μέτρα
σχετικά με εναρμονισμένα ΑΟΚ φυτοφαρμάκων, τα οποία περιλαμβά-
νουν:

α) ενιαία βάση δεδομένων για την κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τα
ΑΟΚ των καταλοίπων φυτοφαρμάκων και για τη δημοσιοποίηση
των πληροφοριών αυτών·

β) τις κοινοτικές δοκιμασίες επάρκειας του άρθρου 28 παράγραφος 3·

γ) τις μελέτες και τα άλλα μέτρα που απαιτούνται για την προπαρα-
σκευή και την εξέλιξη της νομοθεσίας και των τεχνικών
κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων,
με στόχο, ιδίως, την ανάπτυξη και χρήση μεθόδων αξιολόγησης των
αθροιστικών, σωρευτικών και συνεργειακών συνεπειών τους·

δ) τις μελέτες που απαιτούνται για την εκτίμηση της έκθεσης των
καταναλωτών και των ζώων σε κατάλοιπα φυτοφαρμάκων·
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ε) τις μελέτες που απαιτούνται για την υποστήριξη εργαστηρίων

ελέγχου όταν οι μέθοδοι ανάλυσης δεν είναι ικανές να ελέγχουν τα
ΑΟΚ που έχουν καθοριστεί.

2. Τυχόν απαιτούμενες εκτελεστικές διατάξεις για τα μέτρα που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να θεσπίζονται με τη
διαδικασία του άρθρου 45 παράγραφος 2.

Άρθρο 37

Κοινοτική συνεισφορά στα υποστηρικτικά μέτρα για εναρμονισμένα
ΑΟΚ φυτοφαρμάκων

1. Η Κοινότητα μπορεί να συνεισφέρει μέχρι 100 % του κόστους
των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 36.

2. Οι πιστώσεις εγκρίνονται κάθε οικονομικό έτος στο πλαίσιο της
διαδικασίας του προϋπολογισμού.

Κεφάλαιο VIII

Συντονισμός των αιτήσεων για ΑΟΚ

Άρθρο 38

Ορισμός εθνικών αρχών

Κάθε κράτος μέλος ορίζει μία ή περισσότερες εθνικές αρχές για το
συντονισμό της συνεργασίας με την Επιτροπή, την Αρχή, τα λοιπά
κράτη μέλη, τους παρασκευαστές, τους παραγωγούς και τους
καλλιεργητές για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Όταν
κράτος μέλος ορίζει περισσότερες από μία εθνικές αρχές, το εν λόγω
κράτος μέλος καθορίζει ποια από τις αρχές αυτές θα ενεργεί ως σημείο
επαφής.

Οι εθνικές αρχές μπορούν να μεταβιβάζουν καθήκοντα σε άλλους
φορείς.

Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή και την Αρχή τα ονόματα
και τις διευθύνσεις των εθνικών αρχών που ορίζει.

Άρθρο 39

Συντονισμός από την Αρχή των πληροφοριών για τα ΑΟΚ

Η Αρχή:

α) συντονίζεται με το κράτος μέλος-εισηγητή που ορίζεται σύμφωνα με
την οδηγία 91/414/ΕΟΚ για μια δραστική ουσία·

β) συντονίζεται με τα κράτη μέλη και την Επιτροπή όσον αφορά τα
ΑΟΚ ιδίως για την πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 41.

Άρθρο 40

Πληροφορίες τις οποίες υποβάλλουν τα κράτη μέλη

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Αρχή, κατόπιν σχετικού αιτήματός
της, κάθε διαθέσιμη πληροφορία αναγκαία για την αξιολόγηση της
ασφάλειας των ΑΟΚ.

Άρθρο 41

Βάση δεδομένων της Αρχής σχετική με τα ΑΟΚ

Με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων διατάξεων της κοινοτικής και της
εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα, η Αρχή
αναπτύσσει και διατηρεί βάση δεδομένων στην οποία έχουν πρόσβαση
η Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και η οποία
περιέχει τις σχετικές επιστημονικές πληροφορίες και τις ΟΓΠ για τα
ΑΟΚ, τις δραστικές ουσίες και τους συντελεστές μεταποίησης που
καθορίζονται στα παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ, IV και VΙΙ. Ειδικότερα, η βάση
δεδομένων περιέχει εκτιμήσεις για την πρόσληψη διά της τροφής, τους
συντελεστές μεταποίησης και τις τοξικολογικές παραμέτρους.
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Άρθρο 42

Κράτη μέλη και τέλη

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να ανακτούν, μέσω τέλους ή
επιβάρυνσης, το κόστος των εργασιών για τον καθορισμό, την
τροποποίηση ή τη διαγραφή ΑΟΚ, ή για κάθε άλλη εργασία που
προκύπτει από υποχρεώσεις κατά τον παρόντα κανονισμό.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το τέλος ή η επιβάρυνση που
αναφέρεται στην παράγραφο 1:

α) καθορίζεται με διαφάνεια, και

β) αντιστοιχεί στο πραγματικό κόστος των σχετικών εργασιών.

Μπορεί να χρησιμοποιείται κλίμακα παγίων επιβαρύνσεων βάσει του
μέσου κόστους των εργασιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Άρθρο 43

Επιστημονική γνώμη της Αρχής

Η Επιτροπή ή τα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν την επιστημονική
γνώμη της Αρχής για κάθε μέτρο που σχετίζεται με την εκτίμηση των
κινδύνων στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή μπορεί να
καθορίζει την προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να δίδεται η σχετική
γνώμη.

Άρθρο 44

Διαδικασία για την υιοθέτηση γνωμοδοτήσεων της Αρχής

1. Όταν, δυνάμει του παρόντος κανονισμού, οι γνωμοδοτήσεις της
Αρχής απαιτούν απλώς επιστημονικές ή τεχνικές εργασίες συνεπαγό-
μενες την εφαρμογή έγκυρων επιστημονικών ή τεχνικών αρχών,
δυνατόν να εκδίδονται από την Αρχή δίχως να ζητείται η γνώμη της
επιστημονικής επιτροπής ή των επιστημονικών ομάδων που μνημο-
νεύονται στο άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, εκτός
εάν φέρει αντίρρηση η Επιτροπή, ή ένα κράτος μέλος.

2. Οι εκτελεστικές διατάξεις δυνάμει του άρθρου 29 παράγραφος 6
στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ορίζουν τις
περιπτώσεις εφαρμογής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 45

Διαδικασία επιτροπής

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 (στο εξής καλούμενη «επιτροπή»).

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 της ίδιας απόφασης.

Η προθεσμία που προβλέπει το άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης
1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

Άρθρο 46

Εκτελεστικά μέτρα

Με τη διαδικασία του άρθρου 45 παράγραφος 2 και, ανάλογα με την
περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της Αρχής, θεσπίζονται ή
τροποποιούνται:

α) τα εκτελεστικά μέτρα για την εξασφάλιση της ομοιόμορφης
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού·
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β) οι ημερομηνίες 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·

γ) έγγραφα τεχνικής καθοδήγησης που βοηθούν στην εφαρμογή του
παρόντος κανονισμού·

δ) λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά τα επιστημονικά δεδομένα που
απαιτούνται για τον καθορισμό των ΑΟΚ.

Άρθρο 47

Έκθεση για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού

Το αργότερο δέκα έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος
κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του καθώς και τις
τυχόν κατάλληλες προτάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 48

Κατάργηση και προσαρμογή της νομοθεσίας

1. Οι οδηγίες 76/895/ΕΟΚ, 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/
ΕΟΚ καταργούνται από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 50
δεύτερο εδάφιο.

2. Το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ
αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«στ) κατά περίπτωση, τα ΑΟΚ για τα γεωργικά προϊόντα που επηρεά-
ζονται από τη χρήση που σημειώνεται στην έγκριση, έχουν
καθοριστεί ή τροποποιηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 396/2005 (*).

(*) ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1.»

Άρθρο 49

Μεταβατικά μέτρα

1. Οι απαιτήσεις του κεφαλαίου ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού δεν
εφαρμόζονται στα προϊόντα τα οποία έχουν νομίμως παραχθεί ή
εισαχθεί στην Κοινότητα πριν από την ημερομηνία που αναφέρεται
στο άρθρο 50 δεύτερο εδάφιο.

Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας των
καταναλωτών, είναι δυνατόν να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για τα
προϊόντα αυτά με τη διαδικασία του άρθρου 45 παράγραφος 2.

2. Όταν είναι αναγκαίο για την κανονική εμπορία, μεταποίηση και
κατανάλωση προϊόντων, είναι δυνατόν να θεσπίζονται και άλλα
μεταβατικά μέτρα για την εφαρμογή των ΑΟΚ που προβλέπονται στα
άρθρα 15, 16, 21, 22 και 25.

Τα μέτρα αυτά, τα οποία δεν θίγουν την υποχρέωση να εξασφαλίζεται
υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, θεσπίζονται με τη
διαδικασία του άρθρου 45 παράγραφος 2.

Άρθρο 50

Έναρξη ισχύος

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

Τα κεφάλαια ΙΙ, ΙΙΙ και V αρχίζουν να εφαρμόζονται έξι μήνες μετά τη
δημοσίευση του τελευταίου κανονισμού με τον οποίον θεσπίζονται τα
παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV.
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Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και
ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1

Κωδικός (1)
Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα

ανώτατα όρια καταλοίπων

Παραδείγματα
μεμονωμένων
προϊόντων
εντός των
ομάδων για
τα οποία
ισχύουν τα

ΑΟΚ

Επιστημονική
ονομασία (2)

Παραδείγματα
συγγενών

ποικιλιών ή άλλων
προϊόντων που
περιλαμβάνονται
στον ορισμό, για
τα οποία ισχύουν
τα ίδια ΑΟΚ

Τμήματα των
προϊόντων για

τα οποία
ισχύουν τα

ΑΟΚ

0100000 1. ΚΑΡΠΟΙ, ΝΩΠΟΙ Ή ΚΑΤΕ-
ΨΥΓΜΕΝΟΙ ΑΚΡΟΔΡΥΑ

0110000 i) Εσπεριδοειδή Ολόκληρο το
προϊόν

0110010 Γκρέιπ-
φρουτ

Citrus paradisi Γκρέιπ-φρουτ
(Citrus
grandis),
φράπες,
sweeties
(Citrus
maxima ×
Citrus
paradisi)
tangelo (ή
minneola,
Citrus paradisi
× Citrus
reticulata), ugli
(Citrus
paradisi ×
Citrus
reticulata) και
άλλα υβρίδια

0110020 Πορτοκάλ-
ια

Citrus sinensis Περγαμόντο,
νεράντζι,
chinotto
(Citrus
myrtifolia) και
άλλα υβρίδια

0110030 Λεμόνια Citrus limon Κίτρα

0110040 Πράσινα
λεμόνια

Citrus auranti-
folia

0110050 Μανταρίνι-
α

Citrus
reticulata

Κλημεντίνες,
tangerine
(Citrus
reticulata ×
Citrus
aurantium) και
άλλα υβρίδια

0110990 Άλλα (3)

0120000 ii) Είδη καρυδιών (με ή
χωρίς κέλυφος)

Ολόκληρο το
προϊόν
ύστερα από
την
αφαίρεση
του
κελύφους
(εκτός από
τα κάστανα)

0120010 Αμύγδαλα Prunus dulcis
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Κωδικός (1)
Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα

ανώτατα όρια καταλοίπων

Παραδείγματα
μεμονωμένων
προϊόντων
εντός των
ομάδων για
τα οποία
ισχύουν τα

ΑΟΚ

Επιστημονική
ονομασία (2)

Παραδείγματα
συγγενών

ποικιλιών ή άλλων
προϊόντων που
περιλαμβάνονται
στον ορισμό, για
τα οποία ισχύουν
τα ίδια ΑΟΚ

Τμήματα των
προϊόντων για

τα οποία
ισχύουν τα

ΑΟΚ

0120020 Καρύδια
Βραζιλίας

Bertholletia
excelsa

0120030 Ανακάρδια
(κάσιους)

Anacardium
occidentale

0120040 Κάστανα Castanea sativa

0120050 Καρύδες Cocos nucifera

0120060 Φουντούκ-
ια

Corylus
avellana

Filbert (C.
avellana
pontica)

0120070 Μακαντά-
μια

Macadamia
ternifolia

0120080 Καρύδια
πεκάν

Carya
illinoensis

0120090 Κουκουνά-
ρια

Pinus pinea

0120100 Φυστίκια Pistachia vera

0120110 Κοινά
καρύδια

Juglans regia

0120990 Άλλα (3)

0130000 iii) Μηλοειδή Ολόκληρο το
προϊόν
ύστερα από
την
αφαίρεση
των
στελεχών

0130010 Μήλα Malus
domesticus

Αγριόμηλα
(Malus
sylvestris)

0130020 Αχλάδια Pyrus
communis

Ασιατικό
αχλάδι (Pyrus
pyrifolia)

0130030 Κυδώνια Cydonia
oblonga

0130040 Μούσμου-
λα (4)

Mespilus
germanica

0130050 Ιαπωνικά
μούσμουλ-
α (4)

Eriobotrya
japonica

0130990 Άλλα (3)
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Κωδικός (1)
Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα

ανώτατα όρια καταλοίπων

Παραδείγματα
μεμονωμένων
προϊόντων
εντός των
ομάδων για
τα οποία
ισχύουν τα

ΑΟΚ

Επιστημονική
ονομασία (2)

Παραδείγματα
συγγενών

ποικιλιών ή άλλων
προϊόντων που
περιλαμβάνονται
στον ορισμό, για
τα οποία ισχύουν
τα ίδια ΑΟΚ

Τμήματα των
προϊόντων για

τα οποία
ισχύουν τα

ΑΟΚ

0140000 iv) Πυρηνόκαρπα Ολόκληρο το
προϊόν
ύστερα από
την
αφαίρεση
των
στελεχών

0140010 Βερίκοκα Prunus
armeniaca

0140020 Κεράσια Prunus
cerasus,
Prunus avium

Αγριοκέρασα,
βύσσινα

0140030 Ροδάκινα Prunus persica Νεκταρίνια και
παρεμφερή
υβρίδια

0140040 Δαμάσκην-
α

Prunus
domestica

Κορόμηλα,
τζάνερα,
ποικιλία P.
domestica ssp.
syriaca
(mirabelle)

0140990 Άλλα (3)

0150000 v) Μούρα και μικροί
καρποί

Ολόκληρο το
προϊόν
ύστερα από
την
αφαίρεση
των
στεφανών
και των
στελεχών,
εκτός από τα
φραγκοστά-
φυλα: καρποί
με στέλεχος

0151000 α) Επιτραπέζια και
οινοποιήσιμα
σταφύλια

0151010 Επιτραπέζι-
α σταφύλια

Vitis euvitis

0151020 Οινοποιή-
σιμα
σταφύλια

Vitis euvitis

0152000 β) Φράουλες Fragaria ×
ananassa

0153000 γ) Καρποί βάτου

0153010 Βατόμουρα Rubus
fruticosus
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Κωδικός (1)
Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα

ανώτατα όρια καταλοίπων

Παραδείγματα
μεμονωμένων
προϊόντων
εντός των
ομάδων για
τα οποία
ισχύουν τα

ΑΟΚ

Επιστημονική
ονομασία (2)

Παραδείγματα
συγγενών

ποικιλιών ή άλλων
προϊόντων που
περιλαμβάνονται
στον ορισμό, για
τα οποία ισχύουν
τα ίδια ΑΟΚ

Τμήματα των
προϊόντων για

τα οποία
ισχύουν τα

ΑΟΚ

0153020 Καρποί
ασπροβα-
τομουριάς

Rubus ceasius Μούρα-
σμέουρα
(Rubus loga-
nobaccus),
ποικιλίες
Rubus ursinus
× idaeus
(Boysenber-
ries) και Rubus
chamaemorus
(cloudberries)

0153030 Σμέουρα Rubus idaeus Ασιατικά
σμέουρα
(Rubus phoe-
nicolasius)

0153990 Άλλα (3)

0154000 δ) Άλλα μικρά φρούτα
και απύρηνοι
καρποί

0154010 Μύρτιλλα Vaccinium
corymbosum

Μύρτιλλα
ποικ.
Vaccinium
Myrtillus
(bilberries)
καρποί του
είδους
Vaccinium
vitis-idaea

0154020 Μύρτιλλα
μακρόκαρ-
πα

Vaccinium
macrocarpon

0154030 Φραγκο-
στάφυλα
(κόκκινα,
άσπρα ή
μαύρα)

Ribes nigrum,
Ribes rubrum

0154040 Πράσινα
φραγκο-
στάφυλα

Ribes uva-
crispa

Συμπεριλαμβα-
νομένων
υβριδίων με
άλλα είδη
φραγκοστά-
φυλων

0154050 Καρποί
αγριοτριαν-
ταφυλλιάς

Rosa canina

0154060 Βατόμουρ-
α (4)

Morus spp. Κούμαρα
(Arbutus spp.)

0154070 Αζάρολος
(4)
(μεσογεια-
κό
μούσμουλ-
ο)

Crataegus
azarolus
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Κωδικός (1)
Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα

ανώτατα όρια καταλοίπων

Παραδείγματα
μεμονωμένων
προϊόντων
εντός των
ομάδων για
τα οποία
ισχύουν τα

ΑΟΚ

Επιστημονική
ονομασία (2)

Παραδείγματα
συγγενών

ποικιλιών ή άλλων
προϊόντων που
περιλαμβάνονται
στον ορισμό, για
τα οποία ισχύουν
τα ίδια ΑΟΚ

Τμήματα των
προϊόντων για

τα οποία
ισχύουν τα

ΑΟΚ

0154080 Καρποί της
κουφοξυλι-
άς (4)

Sambucus
nigra

Καρποί των
ειδών Aronia
melanocarpa,
Billardiera
spp., Sorbus
aucuparia,
Hippophae
rhamnoides,
κράταιγος
(Crataegus
spp.),
Amelanchier
spp., και
άλλων
παρεμφερών
καρποφόρων
θάμνων

0154990 Άλλα (3)

0160000 vi) Διάφοροι καρποί Ολόκληρο το
προϊόν
ύστερα από
την
αφαίρεση
των
στελεχών ή
της
στεφάνης
(ανανάδες)

0161000 α) Καρποί με βρώσιμο
φλοιό

0161010 Χουρμάδες Phoenix
dactylifera

0161020 Σύκα Ficus carica

0161030 Επιτραπέζι-
ες ελιές

Olea europaea

0161040 Κουμκουά-
τ (4)

Fortunella
species

Ποικιλίες
marumi,
nagami

0161050 Καράμβολ-
α (4)

Averrhoa
carambola

Ποικιλία
Averrhoa
bilimbi L.

0161060 Λωτός (4) Diospyros kaki

2005R0396 — EL — 22.02.2006 — 001.001 — 31



▼M1

Κωδικός (1)
Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα

ανώτατα όρια καταλοίπων

Παραδείγματα
μεμονωμένων
προϊόντων
εντός των
ομάδων για
τα οποία
ισχύουν τα

ΑΟΚ

Επιστημονική
ονομασία (2)

Παραδείγματα
συγγενών

ποικιλιών ή άλλων
προϊόντων που
περιλαμβάνονται
στον ορισμό, για
τα οποία ισχύουν
τα ίδια ΑΟΚ

Τμήματα των
προϊόντων για

τα οποία
ισχύουν τα

ΑΟΚ

0161070 Jambolan
(4)
(δαμάσκη-
νο της
Ιάβας)

Syzygium
cumini

Μήλο της
Ιάβας
(Syzygium
aqueum),
pomerac
(Syzygium
malaccense),
rose apple
(Eugenia
jambos),
κεράσι της
Βραζιλίας
(grumichama,
Eugenia brazi-
liensis), κεράσι
του Σουρινάμ
(Eugenia
uniflora)

0161990 Άλλα (3)

0162000 β) Καρποί με μη
βρώσιμο φλοιό,
μικροί

0162010 Ακτινίδια Actinidia
deliciosa syn.
A. chinensis

0162020 Λίτσι Litchi
chinensis

Ποικιλίες
pulasan,
rambutan
(τριχωτό λίτσι)

0162030 Καρποί της
πασιφλόρ-
ας

Passiflora
edulis

0162040 Φραγκόσυ-
κα (4)

Opuntia ficus-
indica

0162050 Χρυσόφυλ-
λο η
καϊνίτη
(Star
apple) (4)

Chrysophyllum
cainito

0162060 Αμερικανι-
κός λωτός
(4) (kaki)

Diospyros
virginiana

Black sapote
(Diospyros
digyna), white
sapote
(Casimiroa
edulis), green
sapote
(Pouteria
viridis),
canistel
(Pouteria
campechiana)
και mammey
sapote
(Pouteria
sapota)

0162990 Άλλα (3)
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Κωδικός (1)
Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα

ανώτατα όρια καταλοίπων

Παραδείγματα
μεμονωμένων
προϊόντων
εντός των
ομάδων για
τα οποία
ισχύουν τα

ΑΟΚ

Επιστημονική
ονομασία (2)

Παραδείγματα
συγγενών

ποικιλιών ή άλλων
προϊόντων που
περιλαμβάνονται
στον ορισμό, για
τα οποία ισχύουν
τα ίδια ΑΟΚ

Τμήματα των
προϊόντων για

τα οποία
ισχύουν τα

ΑΟΚ

0163000 γ) Καρποί με μη
βρώσιμο φλοιό,
μεγάλοι

0163010 Αβοκάντο Persea
americana

0163020 Μπανάνες Musa ×
paradisica

Musa
cavendishii
(μπανάνες-
νάνοι, ομάδα
ΑΑΑ),
μπανάνες για
μαγείρεμα,
μπανάνες-μήλα

0163030 Μάνγκο Mangifera
indica

0163040 Καρποί
παπαίας

Carica papaya

0163050 Ρόδι Punica
granatum

0163060 Cherimoy-
a (4)

Annona
cherimola

Ποικιλίες A.
reticulata, A.
squamosa, A.
diversifolia και
άλλα φυτά
μεσαίου
μεγέθους της
οικογένειας
Annonaceae

0163070 Γκουάβ-
α (4)

Psidium
guajava

0163080 Ανανάς Ananas
comosus

0163090 Αρτόκαρπ-
ος (4)

Artocarpus
altilis

Καρπός του
jaquier
(αρτόκαρπος ο
ακεραιό-
φυλλος)

0163100 Δούριο (4) Durio
zibethinus

0163110 Καρποί της
αννόνας
της
ακανθώδο-
υς (4)
(guanaban-
a)

Annona
muricata

0163990 Άλλα (3)
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▼M1

Κωδικός (1)
Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα

ανώτατα όρια καταλοίπων

Παραδείγματα
μεμονωμένων
προϊόντων
εντός των
ομάδων για
τα οποία
ισχύουν τα

ΑΟΚ

Επιστημονική
ονομασία (2)

Παραδείγματα
συγγενών

ποικιλιών ή άλλων
προϊόντων που
περιλαμβάνονται
στον ορισμό, για
τα οποία ισχύουν
τα ίδια ΑΟΚ

Τμήματα των
προϊόντων για

τα οποία
ισχύουν τα

ΑΟΚ

0200000 2. ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΝΩΠΑ Ή
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

0210000 i) Ριζωματώδη και
κονδυλώδη λαχανικά

Ολόκληρο το
προϊόν μετά
την
αφαίρεση
των κορυφών
(εάν
υπάρχουν)
και του
προσκολλώ-
μενου
χώματος με
ξέπλυμα ή
βούρτσισμα

0211000 α) Πατάτες Tuber form
Solanum spp.

0212000 β) Τροπικά
ριζωματώδη και
κονδυλώδη
λαχανικά

0212010 Ρίζες
μανιόκας
(cassava)

Manihot
esculenta

Dasheen
(Colocasia
esculenta),
eddoe (C.
esculenta ποικ.
antiquorum),
tannia
(Xanthosoma
sagittifolium)

0212020 Γλυκοπατ-
άτες

Ipomoea
batatas

0212030 Κόνδυλοι
της
διοσκορέας

Dioscorea sp. Pachyrhizus
erosus ssp.
(yam bean,
Mexican yam
bean)

0212040 Αραρούτ-
η (4)

Maranta
arundinacea

0212990 Άλλα (3)

0213000 γ) Άλλα ριζωματώδη
και κονδυλώδη
λαχανικά εκτός
από τα ζαχαρό-
τευτλα

0213010 Koκκινο-
γούλια

Beta vulgaris
subsp. vulgaris

0213020 Καρότα Daucus carota

0213030 Ραπανοσέ-
λινα

Apium
graveolens
ποικ. rapaceum
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▼M1

Κωδικός (1)
Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα

ανώτατα όρια καταλοίπων

Παραδείγματα
μεμονωμένων
προϊόντων
εντός των
ομάδων για
τα οποία
ισχύουν τα

ΑΟΚ

Επιστημονική
ονομασία (2)

Παραδείγματα
συγγενών

ποικιλιών ή άλλων
προϊόντων που
περιλαμβάνονται
στον ορισμό, για
τα οποία ισχύουν
τα ίδια ΑΟΚ

Τμήματα των
προϊόντων για

τα οποία
ισχύουν τα

ΑΟΚ

0213040 Ραπάνια Armoracia
rusticana

0213050 Κόνδυλοι
ηλίανθου

Helianthus
tuberosus

0213060 Παστινάκη Pastinaca
sativa

0213070 Ρίζες
μαϊντανού

Petroselinum
crispum

0213080 Ραπάνια Raphanus
sativus ποικ.
sativus

Μαυροράπανο,
ιαπωνικό
ραπάνι, μικρό
ραπάνι και
παρεμφερείς
ποικιλίες

0213090 Λαγόχορτα Tragopogon
porrifolius

Μαύρο
λαγόχορτο
(Scorzonera
hispanica),
ισπανικό
λαγόχορτο
(Scolymus
hispanicus)

0213100 Γουλιά
(είδος
κράμβης)

Brassica napus
ποικ. napo-
brassica

0213110 Γογγύλια Brassica rapa

0213990 Άλλα (3)

0220000 ii) Βολβώδη λαχανικά Ολόκληρο το
προϊόν
ύστερα από
την
αφαίρεση
του εύκολα
αποκολλού-
μενου
φλοιού και
του χώματος
(όταν είναι
ξηρό) ή των
ριζών και
του χώματος
(όταν είναι
νωπό)

0220010 Σκόρδα Allium
sativum

0220020 Κρεμμύδια Allium cepa Μικρά άσπρα
κρεμμυδάκια
για τουρσί

0220030 Ασκαλώνι-
α

Allium
ascalonicum
(Allium cepa
ποικ.
aggregatum)

2005R0396 — EL — 22.02.2006 — 001.001 — 35



▼M1

Κωδικός (1)
Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα

ανώτατα όρια καταλοίπων

Παραδείγματα
μεμονωμένων
προϊόντων
εντός των
ομάδων για
τα οποία
ισχύουν τα

ΑΟΚ

Επιστημονική
ονομασία (2)

Παραδείγματα
συγγενών

ποικιλιών ή άλλων
προϊόντων που
περιλαμβάνονται
στον ορισμό, για
τα οποία ισχύουν
τα ίδια ΑΟΚ

Τμήματα των
προϊόντων για

τα οποία
ισχύουν τα

ΑΟΚ

0220040 Φρέσκα
κρεμμύδια
(ανοιξιάτι-
κα)

Allium cepa Βολβίνα
(σκορδόχορτο,
Allium
fistulosum) και
παρεμφερείς
ποικιλίες

0220990 Άλλα (3)

0230000 iii) Καρποφόρα λαχανικά Ολόκληρο το
προϊόν
ύστερα από
την
αφαίρεση
των
στελεχών
(στην
περίπτωση
του γλυκού
καλαμποκιού
χωρίς τον
φλοιό του)

0231000 α) Σολανώδη

0231010 Ντομάτες Lycopersicum
esculentum

Ντοματάκια
cherry

0231020 Πιπεριές Capsicum
annuum, ποικ.
grossum και
ποικ. longum

Καυτερές
πιπεριές (τσίλι)

0231030 Μελιτζάνες Solanum
melongena

Πεπίνο
(Solanum
muricatum)

0231040 Μπάμιες Hibiscus
esculentus

0231990 Άλλα (3)

0232000 β) Κολοκυνθοειδή με
βρώσιμο φλοιό

0232010 Αγγούρια Cucumis
sativus

0232020 Αγγουράκι-
α

Cucumis
sativus

0232030 Κολοκυθά-
κια

Cucurbita pepo
ποικ.
melopepo

Διάφορες
ποικιλίες C.
pepo ssp.
(Summer
squash,
marrow)

0232990 Άλλα (3)
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▼M1

Κωδικός (1)
Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα

ανώτατα όρια καταλοίπων

Παραδείγματα
μεμονωμένων
προϊόντων
εντός των
ομάδων για
τα οποία
ισχύουν τα

ΑΟΚ

Επιστημονική
ονομασία (2)

Παραδείγματα
συγγενών

ποικιλιών ή άλλων
προϊόντων που
περιλαμβάνονται
στον ορισμό, για
τα οποία ισχύουν
τα ίδια ΑΟΚ

Τμήματα των
προϊόντων για

τα οποία
ισχύουν τα

ΑΟΚ

0233000 γ) Κολοκυνθοειδή με
μη βρώσιμο φλοιό

0233010 Πεπόνια Cucumis melo Kiwano
(Cucumis
metuliferus)

0233020 Κολοκύθες Cucurbita
maxima

Ώριμες
ποικιλίες των
C. maxima, C.
mixta, C.
moschata και
C. pepo

0233030 Καρπούζια Citrullus
lanatus

0233990 Άλλα (3)

0234000 δ) Γλυκό καλαμπόκι Zea mays
ποικ.
saccharata

Οι κόκκοι
συν το στάχυ
χωρίς τον
εξωτερικό
φλοιό

0239000 ε) Άλλα καρποφόρα
λαχανικά

0240000 iv) Κράμβες

0241000 α) Ανθοκράμβες Μόνον οι
ταξιανθίες

0241010 Μπρόκολα Brassica
oleracea ποικ.
italica

Ποικιλία
Calabrese και
είδη Brassica
campestris
ποικ.
alboglabra και
B. rapa ποικ.
cymosa

0241020 Κουνουπί-
δια

Brassica
oleracea ποικ.
botrytis

0241990 Άλλα (3)

0242000 β) Κεφαλωτές
κράμβες

Ολόκληρο το
φυτό ύστερα
από την
αφαίρεση
των ριζών
και των
σάπιων
φύλλων

0242010 Λαχανάκια
Βρυξελλών

Brassica
oleracea ποικ.
gemmifera

Μόνον τα
λαχανάκια
καθεαυτά
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▼M1

Κωδικός (1)
Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα

ανώτατα όρια καταλοίπων

Παραδείγματα
μεμονωμένων
προϊόντων
εντός των
ομάδων για
τα οποία
ισχύουν τα

ΑΟΚ

Επιστημονική
ονομασία (2)

Παραδείγματα
συγγενών

ποικιλιών ή άλλων
προϊόντων που
περιλαμβάνονται
στον ορισμό, για
τα οποία ισχύουν
τα ίδια ΑΟΚ

Τμήματα των
προϊόντων για

τα οποία
ισχύουν τα

ΑΟΚ

0242020 Λάχανα Brassica
oleracea
convar.
capitata

Μυτερό
λάχανο (B.
oleracea
convar. Capita
var. alba,
forma conica),
κόκκινο
λάχανο,
λάχανο Savoy
(B. oleracea
var. sabauda),
λευκό λάχανο

0242990 Άλλα (3)

0243000 γ) Φυλλώδεις κράμβες Ολόκληρο το
φυτό ύστερα
από την
αφαίρεση
των ριζών
και των
σάπιων
φύλλων

0243010 Κινέζικα
λάχανα

Brassica
pekinensis

Ινδική κράμβη
(Brassica
juncea), pak
choi (B. rapa
chinensis),
κινέζικο πλατύ
λάχανο ή tai
goo choi (B.
rapa narinosa),
λάχανο του
Πεκίνου ή
petsai (B. rapa
L. ssp.
pekinensis) και
ποικιλία
Brassica
oleracea L.,
ποικ. acephala
υποποικ.
viridis

0243020 Μη
κεφαλωτές
κράμβες

Brassica
oleracea
convar.
Acephalea

Λαχανίδα,
κατσαρό
λάχανο

0243990 Άλλα (3)

0244000 δ) Γογγυλοκράμβες Brassica
oleracea
convar.
acephala, ποικ.
gongylodes

Ολόκληρο το
προϊόν μετά
την
αφαίρεση
των ριζών,
των
κορυφών και
του
προσκολλώ-
μενου
χώματος (εάν
υπάρχουν)
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▼M1

Κωδικός (1)
Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα

ανώτατα όρια καταλοίπων

Παραδείγματα
μεμονωμένων
προϊόντων
εντός των
ομάδων για
τα οποία
ισχύουν τα

ΑΟΚ

Επιστημονική
ονομασία (2)

Παραδείγματα
συγγενών

ποικιλιών ή άλλων
προϊόντων που
περιλαμβάνονται
στον ορισμό, για
τα οποία ισχύουν
τα ίδια ΑΟΚ

Τμήματα των
προϊόντων για

τα οποία
ισχύουν τα

ΑΟΚ

0250000 v) Φυλλώδη λαχανικά
και αρωματικά φυτά

Ολόκληρο το
προϊόν μετά
την
αφαίρεση
των ριζών,
των σάπιων
εξωτερικών
φύλλων και
του χώματος
(εάν
υπάρχουν)

0251000 α) Μαρούλια και άλλα
σαλατικά συμπερι-
λαμβανομένων των
κραμβών
(Brassicacea)

0251010 Λυκοτρίβ-
ολο

Valerianella
locusta

Ιταλική
ποικιλία V.
eriocarpa

0251020 Μαρούλια Lactuca sativa Μαρούλι
στρογγυλό
(σαλάτα),
σαλάτα lollo
rosso (L.
sativa crispa
ssp.), σαλάτα
iceberg,
μαρούλι κοινό
(L. sativa
longifolia)

0251030 Σκαρόλα
(πικρίδα)

Cichorium
endiva

Άγριο κιχώριο,
κοκκινόφυλλο
κιχώριο,
ιταλικό
radicchio,
αντίδι
κατσαρό,
κιχώριο «sugar
loaf»

0251040 Κάρδαμ-
ο (4)

Lepidium
sativum

0251050 Γαιοκάρδ-
αμο (4)

Barbarea verna

0251060 Ρόκα (4) Eruca sativa
(Diplotaxis
spec.)

Άγρια ρόκα

0251070 Κόκκινο
σινάπι (4)

Brassica
juncea ποικ.
rugosa

0251080 Φύλλα και
βλαστοί
των ειδών
Brassica
spp. (4)

Brassica spp. Ιαπωνικό
σινάπι Mizuna
(B. juncea
japonica)

0251990 Άλλα (3)
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▼M1

Κωδικός (1)
Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα

ανώτατα όρια καταλοίπων

Παραδείγματα
μεμονωμένων
προϊόντων
εντός των
ομάδων για
τα οποία
ισχύουν τα

ΑΟΚ

Επιστημονική
ονομασία (2)

Παραδείγματα
συγγενών

ποικιλιών ή άλλων
προϊόντων που
περιλαμβάνονται
στον ορισμό, για
τα οποία ισχύουν
τα ίδια ΑΟΚ

Τμήματα των
προϊόντων για

τα οποία
ισχύουν τα

ΑΟΚ

0252000 β) Σπανάκι και
παρεμφερή (φύλλα)

0252010 Σπανάκι Spinacia
oleracea

Σπανάκι της
Νέας
Ζηλανδίας,
πράσινα φύλλα
της ρέβας

0252020 Αντράκλα,
γλυστρίδ-
α (4)

Portulaca
oleracea

Είδη Claytonia
perfoliata,
Portulaca
oleracea ποικ.
sativa,
purslane, κοινή
γλυστρίδα,
λάπαθο
(Rumex spp.),
Salicornia spp.

0252030 Τεύτλα με
βρώσιμα
(σέσκουλα)

Beta vulgaris Φύλλα
παντζαριού

0252990 Άλλα (3)

0253000 γ) Αμπελόφυλλα (4) Vitis euvitis

0254000 δ) Νεροκάρδαμo Nasturtium
officinale

0255000 ε) Ραδίκι Witloof
(αντίβ)

Cichorium
intybus ποικ.
foliosum

0256000 στ) Αρωματικά φυτά

0256010 Φραγκο-
μαϊντανός

Anthriscus
cerefolium

0256020 Σχοινόπρα-
σο

Allium schoe-
noprasum

0256030 Φύλλα
σέλινου

Apium
graveolens
ποικ.
seccalinum

Φύλλα του
μάραθου, του
κορίανδρου,
του άνηθου,
του κύμινου,
είδος
Levisticum
officinale,
αγγελική,
Myrrhis
odorata L. και
άλλα είδη της
οικογένειας
Apiacea

0256040 Μαϊντανός Petroselinum
crispum
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▼M1

Κωδικός (1)
Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα

ανώτατα όρια καταλοίπων

Παραδείγματα
μεμονωμένων
προϊόντων
εντός των
ομάδων για
τα οποία
ισχύουν τα

ΑΟΚ

Επιστημονική
ονομασία (2)

Παραδείγματα
συγγενών

ποικιλιών ή άλλων
προϊόντων που
περιλαμβάνονται
στον ορισμό, για
τα οποία ισχύουν
τα ίδια ΑΟΚ

Τμήματα των
προϊόντων για

τα οποία
ισχύουν τα

ΑΟΚ

0256050 Φασκόμηλ-
ο (4)

Salvia
officinalis

Θύμβρα η
ορεινή
(Satureja
montana L.),
θρούμπι
(Satureja
hortensis L.)

0256060 Δενδρολί-
βανο (4)

Rosmarinus
officinalis

0256070 Θυμάρι (4) Thymus spp. Ματζουράνα,
ρίγανη

0256080 Βασιλικός
(4)

Ocimum
basilicum

Μελισσόχορτο
(Melissa
officinalis),
δυόσμος,
μέντα

0256090 Φύλλα
δάφνης (4)

Laurus nobilis

0256100 Εστραγκό-
ν (4)

Artemisia
dracunculus

Ύσσωπος

0256990 Άλλα (3)

0260000 vi) Ψυχανθή (νωπά) Ολόκληρο το
προϊόν

0260010 Φασόλια
(με το
λοβό)

Phaseolus
vulgaris

Πράσινα
φασολάκια,
φασόλια
Ισπανίας
(Phaseolus
coccineus L.),
φασολάκια για
τεμαχισμό,
κινέζικα
φασολάκια
(Vigna
unguiculata
ssp. sesquipe-
dalis

0260020 Φασόλια
(χωρίς
λοβό)

Phaseolus
vulgaris

Κουκιά,
φλαμπεόλες
(flageolets),
φασόλια της
Μαδαγασκάρ-
ης (jack bean),
φασόλια lima,
μαυρομάτικα
φασόλια και
άλλες
συναφείς
ποικιλίες

0260030 Μπιζέλια
(με το
λοβό)

Pisum sativum Γλυκομπίζελα
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▼M1

Κωδικός (1)
Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα

ανώτατα όρια καταλοίπων

Παραδείγματα
μεμονωμένων
προϊόντων
εντός των
ομάδων για
τα οποία
ισχύουν τα

ΑΟΚ

Επιστημονική
ονομασία (2)

Παραδείγματα
συγγενών

ποικιλιών ή άλλων
προϊόντων που
περιλαμβάνονται
στον ορισμό, για
τα οποία ισχύουν
τα ίδια ΑΟΚ

Τμήματα των
προϊόντων για

τα οποία
ισχύουν τα

ΑΟΚ

0260040 Μπιζέλια
(χωρίς
λοβό)

Pisum sativum Διάφορες
ποικιλίες
αρακά, ρεβίθι

0260050 Φακές (4) Lens culinaris
syn. L.
esculenta

0260990 Άλλα (3)

0270000 vii) Λαχανικά με στέλεχος
(νωπά)

Ολόκληρο το
προϊόν
ύστερα από
την
αφαίρεση
των σάπιων
ιστών, του
χώματος και
των ριζών

0270010 Σπαράγγια Asparagus
officinalis

0270020 Άγριες
αγγινάρες

Cynara
cardunculus

0270030 Σέλινο Apium
graveolens
ποικ. dulce

0270040 Μάραθο Foeniculum
vulgare

0270050 Αγγινάρες Cynara
scolymus

Ολόκληρη η
κεφαλή,
συμπεριλαμ-
βανομένης
της βάσης

0270060 Πράσα Allium porrum

0270070 Ραβέντι Rheum ×
hybridum

Στελέχη
ύστερα από
την
αφαίρεση
των ριζών
και των
φύλλων

0270080 Φύτρα μπα
μπού (4)

Bambusa
vulgaris

0270090 Καρδιές
φοινίκω-
ν (4)

Euterpa
oleracea,
Cocos
nucifera,
Bactris
gasipaes,
daemonorops
schmidtiana

0270990 Άλλα (3)
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▼M1

Κωδικός (1)
Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα

ανώτατα όρια καταλοίπων

Παραδείγματα
μεμονωμένων
προϊόντων
εντός των
ομάδων για
τα οποία
ισχύουν τα

ΑΟΚ

Επιστημονική
ονομασία (2)

Παραδείγματα
συγγενών

ποικιλιών ή άλλων
προϊόντων που
περιλαμβάνονται
στον ορισμό, για
τα οποία ισχύουν
τα ίδια ΑΟΚ

Τμήματα των
προϊόντων για

τα οποία
ισχύουν τα

ΑΟΚ

0280000 viii) Μανιτάρια (4) Ολόκληρο το
προϊόν
ύστερα από
την
αφαίρεση
του χώματος
ή του
καλλιεργη-
τικού
υποστρώματ-
ος

0280010 Καλλιεργη-
μένα

Κοινό
μανιτάρι,
πλευρωτός
(Pleurotus
ostreatus)
μανιτάρι Shi-
take (Lentinus
edodes)

0280020 Άγρια Κανθαρίσκος
(Cantharellus
cibarius),
τρούφα,
μορχέλα
(Morchella
sp.), βασιλομα-
νίταρο
(Boletus
edulis)

0280990 Άλλα (3)

0290000 ix) Φύκια (4) Ολόκληρο το
προϊόν
ύστερα από
την
αφαίρεση
των σάπιων
φύλλων

0300000 3. ΟΣΠΡΙΑ, ΞΗΡΑ Ολόκληρο το
προϊόν

0300010 Φασόλια Phaseolus
vulgaris

Κουκιά,
φλαμπεόλες
(flageolets),
φασόλια της
Μαδαγασκάρ-
ης (jack bean),
φασόλια lima,
μαυρομάτικα
φασόλια και
άλλες
συναφείς
ποικιλίες του
είδους Vigna
unguiculata

0300020 Φακές Lens culinaris
syn. L.
esculenta
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▼M1

Κωδικός (1)
Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα

ανώτατα όρια καταλοίπων

Παραδείγματα
μεμονωμένων
προϊόντων
εντός των
ομάδων για
τα οποία
ισχύουν τα

ΑΟΚ

Επιστημονική
ονομασία (2)

Παραδείγματα
συγγενών

ποικιλιών ή άλλων
προϊόντων που
περιλαμβάνονται
στον ορισμό, για
τα οποία ισχύουν
τα ίδια ΑΟΚ

Τμήματα των
προϊόντων για

τα οποία
ισχύουν τα

ΑΟΚ

0300030 Μπιζέλια Pisum sativum Ρεβίθια,
μπιζέλια της
ποικιλίας P.
sativum
arvense,
λαθούρι
(Lathyrus
sativus)

0300040 Λούπινα (4) Lupinus spp.

0300990 Άλλα (3)

0400000 4. ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ
ΚΑΡΠΟΙ

Ολόκληρο το
προϊόν
ύστερα από
την
αφαίρεση
του
κελύφους,
του πυρήνα
και του
φλοιού όταν
είναι
δυνατόν

0401000 i) Ελαιούχοι σπόροι

0401010 Λιναρόσπ-
ορος

Linum usitatis-
simum

0401020 Αραχίδες Arachis
hypogaea

0401030 Σπόροι
παπαρούν-
ας

Papaver
somniferum

0401040 Σπόροι
σησαμιού

Sesamum
indicum syn.
S. orientale

0401050 Σπόροι
ηλιάνθου

Helianthus
annuus

0401060 Σπόροι
ελαιοκράμ-
βης

Brassica napus Σπόροι
αγριοκράμβης,
αγριογογγυ-
λιού

0401070 Σόγια Glycine max

0401080 Σπόροι
σιναπιού

Brassica nigra

0401090 Βαμβακό-
σπορος

Gossypium
spp.

0401100 Σπόροι
κολοκύθας
(4)

Cucurbita pepo
ποικ. oleifera

0401110 Ατρακτυλί-
δα (4)

Carthamus
tinctorius
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▼M1

Κωδικός (1)
Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα

ανώτατα όρια καταλοίπων

Παραδείγματα
μεμονωμένων
προϊόντων
εντός των
ομάδων για
τα οποία
ισχύουν τα

ΑΟΚ

Επιστημονική
ονομασία (2)

Παραδείγματα
συγγενών

ποικιλιών ή άλλων
προϊόντων που
περιλαμβάνονται
στον ορισμό, για
τα οποία ισχύουν
τα ίδια ΑΟΚ

Τμήματα των
προϊόντων για

τα οποία
ισχύουν τα

ΑΟΚ

0401120 Βόραγο (4) Borago
officinalis

0401130 Ψευδολινά-
ρι (4)

Camelina
sativa

0401140 Κανναβό-
σπορος (4)

Cannabis
sativa

0401150 Ρετσινο-
λαδιά
(ρίκινος)

Ricinus
communis

0401990 Άλλα (3)

0402000 ii) Ελαιούχοι καρποί

0402010 Ελιές για
παραγωγή
ελαίου (4)

Olea europaea Ολόκληροι
οι καρποί
ύστερα από
την
αφαίρεση
των
στελεχών
(εάν
υπάρχουν)
και του
χώματος
(εάν
υπάρχει)

0402020 Πυρήνες
ελαιούχων
φοινίκω-
ν (4)

Elaeis
guineensis

0402030 Καρποί
ελαιούχων
φοινίκω-
ν (4)

Elaeis
guineensis

0402040 Καπόκ (4) Ceiba
pentandra

0402990 Άλλα (3)

0500000 5. ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ Ολόκληρο το
προϊόν

0500010 Κριθάρι Hordeum spp.

0500020 Μαύρο
σιτάρι

Fagopyrum
esculentum

0500030 Καλαμπόκι Zea mays

0500040 Κεχρί (4) Panicum spp. Σεταρία η
ιταλική
(Setaria
italica), πόα η
αβησσυνιακή
(teff)
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▼M1

Κωδικός (1)
Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα

ανώτατα όρια καταλοίπων

Παραδείγματα
μεμονωμένων
προϊόντων
εντός των
ομάδων για
τα οποία
ισχύουν τα

ΑΟΚ

Επιστημονική
ονομασία (2)

Παραδείγματα
συγγενών

ποικιλιών ή άλλων
προϊόντων που
περιλαμβάνονται
στον ορισμό, για
τα οποία ισχύουν
τα ίδια ΑΟΚ

Τμήματα των
προϊόντων για

τα οποία
ισχύουν τα

ΑΟΚ

0500050 Βρόμη Avena fatua

0500060 Ρύζι Oryza sativa

0500070 Σίκαλη Secale cereale

0500080 Σόργο (4) Sorghum
bicolor

0500090 Σίτος Triticum
aestivum

Τριτικάλ

0500990 Άλλα (3)

0600000 6. ΤΣΑΪ, ΚΑΦΕΣ,
ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ ΒΟΤΑΝΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΚΑΟ

0610000 i) Τσάι (αποξηραμένα
φύλλα και στελέχη,
που έχουν υποστεί
ζύμωση ή όχι του
είδους Camellia
sinensis)

Camellia
sinensis

Ολόκληρο το
προϊόν

0620000 ii) Κόκκοι καφέ (4) Μόνον οι
κόκκοι

0630000 iii) Αφεψήματα
βοτάνων (4)
(αποξηραμένα)

0631000 α) Άνθη Ολόκληρα τα
άνθη ύστερα
από την
αφαίρεση
των μίσχων
και των
σάπιων
φύλλων

0631010 Άνθη
χαμομηλιο-
ύ

Matricaria
recutita

0631020 Άνθη
ιβίσκου

Hibiscus
sabdariffa

0631030 Ροδοπέτα-
λα

Rosa spec.

0631040 Άνθη
γιασεμιού

Jasminum
officinale

0631050 Τίλιο Tillia cordata

0631990 Άλλα (3)
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▼M1

Κωδικός (1)
Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα

ανώτατα όρια καταλοίπων

Παραδείγματα
μεμονωμένων
προϊόντων
εντός των
ομάδων για
τα οποία
ισχύουν τα

ΑΟΚ

Επιστημονική
ονομασία (2)

Παραδείγματα
συγγενών

ποικιλιών ή άλλων
προϊόντων που
περιλαμβάνονται
στον ορισμό, για
τα οποία ισχύουν
τα ίδια ΑΟΚ

Τμήματα των
προϊόντων για

τα οποία
ισχύουν τα

ΑΟΚ

0632000 β) Φύλλα Ολόκληρο το
προϊόν
ύστερα από
την
αφαίρεση
των ριζών
και των
σάπιων
φύλλων

0632010 Φύλλα
φράουλας

Fragaria ×
ananassa

0632020 Φύλλα του
φυτού
Rooibos

Aspalathus
spp.

0632030 Ματέ Ilex paragua-
riensis

0632990 Άλλα (3)

0633000 γ) Ρίζες Ολόκληρο το
προϊόν μετά
την
αφαίρεση
των κορυφών
και του
προσκολλώ-
μενου
χώματος με
ξέπλυμα ή
βούρτσισμα

0633010 Ρίζα
βαλεριάνας

Valeriana
officinalis

0633020 Ρίζα
τζινσενγκ

Panax ginseng

0633990 Άλλα (3)

0639000 δ) Άλλα αφεψήματα
βοτάνων

0640000 iv) Κακάο (4) (κόκκοι που
έχουν υποστεί
ζύμωση)

Theobroma
cacao

Κόκκοι
ύστερα από
την
αφαίρεση
των κελυφών

0650000 v) Χαρούπια (4) Ceratonia
siliqua

Ολόκληρο το
προϊόν
ύστερα από
την
αφαίρεση
των
στελεχών ή
της στεφάνης

0700000 7. ΛΥΚΙΣΚΟΙ (αποξηραμένοι),
συμπεριλαμβανομένων των
δισκίων λυκίσκου και της μη
συμπυκνωμένης σκόνης

Humulus
lupulus

Ολόκληρο το
προϊόν
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▼M1

Κωδικός (1)
Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα

ανώτατα όρια καταλοίπων

Παραδείγματα
μεμονωμένων
προϊόντων
εντός των
ομάδων για
τα οποία
ισχύουν τα

ΑΟΚ

Επιστημονική
ονομασία (2)

Παραδείγματα
συγγενών

ποικιλιών ή άλλων
προϊόντων που
περιλαμβάνονται
στον ορισμό, για
τα οποία ισχύουν
τα ίδια ΑΟΚ

Τμήματα των
προϊόντων για

τα οποία
ισχύουν τα

ΑΟΚ

0800000 8. ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ (4) Ολόκληρο το
προϊόν

0810000 i) Σπόροι

0810010 Γλυκάνισο Pimpinella
anisum

0810020 Μαυροκο-
ύκκι

Nigella sativa

0810030 Σπόροι
σέλινου

Apium
graveolens

Σπόροι του
είδους
Levisticum
officinale

0810040 Σπόροι
κορίανδρο-
υ

Coriandrum
sativum

0810050 Σπόροι
κύμινου

Cuminum
cyminum

0810060 Άνηθος Anethum
graveolens

0810070 Σπόροι
μάραθου

Foeniculum
vulgare

0810080 Μοσχοσίτ-
αρο

Trigonella
foenum-
graecum

0810090 Μοσχοκά-
ρυδο

Myristica
fragans

0810990 Άλλα (3)

0820000 ii) Καρποί και μικροί
απύρηνοι καρποί

0820010 Μπαχάρι Pimenta dioica

0820020 Πιπέρι του
Σετσουάν

Zanthooxylum
piperitum

0820030 Κύμινο Carum carvi

0820040 Καρδάμω-
μο

Elettaria
cardamomum

0820050 Καρποί
αρκεύθου

Juniperus
communis

0820060 Μαύρο και
άσπρο
πιπέρι

Piper nigrum Μακρύ πιπέρι,
ροζ πιπέρι

0820070 Καρποί
βανίλιας

Vanilla
fragrans syn.
Vanilla
planifolia
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▼M1

Κωδικός (1)
Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα

ανώτατα όρια καταλοίπων

Παραδείγματα
μεμονωμένων
προϊόντων
εντός των
ομάδων για
τα οποία
ισχύουν τα

ΑΟΚ

Επιστημονική
ονομασία (2)

Παραδείγματα
συγγενών

ποικιλιών ή άλλων
προϊόντων που
περιλαμβάνονται
στον ορισμό, για
τα οποία ισχύουν
τα ίδια ΑΟΚ

Τμήματα των
προϊόντων για

τα οποία
ισχύουν τα

ΑΟΚ

0820080 Ταμάρινθ-
ος η
οξυφοίνιξ

Tamarindus
indica

0820990 Άλλα (3)

0830000 iii) Φλοιός

0830010 Καννέλα Cinnamonum
verum syn. C.
zeylanicum

Κασσία

0830990 Άλλα (3)

0840000 iv) Ρίζες ή ριζώματα

0840010 Γλυκόριζα Glycyrrhiza
glabra

0840020 Ζιγγίβερι
(πιπερόριζ-
α)

Zingiber
officinale

0840030 Κουρκουμ-
άς

Curcuma
domestica syn.
C. longa

0840040 Αγριορα-
πάνια

Armoracia
rusticana

0840990 Άλλα (3)

0850000 v) Οφθαλμοί ανθέων

0850010 Γαρύφαλλ-
α

Syzygium
aromaticum

0850020 Κάπαρη Capparis
spinosa

0850990 Άλλα (3)

0860000 vi) Στίγμα ανθέων

0860010 Κρόκος
(ζαφορά)

Crocus sativus

0860990 Άλλα (3)

0870000 vii) Επίσπερμο

0870010 Περιβλήμ-
ατα μοσχο-
κάρυδων

Myristica
fragrans

0870990 Άλλα (3)
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▼M1

Κωδικός (1)
Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα

ανώτατα όρια καταλοίπων

Παραδείγματα
μεμονωμένων
προϊόντων
εντός των
ομάδων για
τα οποία
ισχύουν τα

ΑΟΚ

Επιστημονική
ονομασία (2)

Παραδείγματα
συγγενών

ποικιλιών ή άλλων
προϊόντων που
περιλαμβάνονται
στον ορισμό, για
τα οποία ισχύουν
τα ίδια ΑΟΚ

Τμήματα των
προϊόντων για

τα οποία
ισχύουν τα

ΑΟΚ

0900000 9. ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΗΣ (4)

0900010 Ζαχαρό-
τευτλα
(ρίζα)

Beta vulgaris Ολόκληρο το
προϊόν μετά
την
αφαίρεση
των κορυφών
και του
προσκολλώ-
μενου
χώματος με
ξέπλυμα ή
βούρτσισμα

0900020 Ζαχαροκά-
λαμα

Saccharum
officinarum

Ολόκληρο το
προϊόν
ύστερα από
την
αφαίρεση
των σάπιων
ιστών, του
χώματος και
των ριζών

0900030 Ρίζες
κιχωρίο-
υ (4)

Cichorium
intybus

Ολόκληρο το
προϊόν μετά
την
αφαίρεση
των κορυφών
και του
προσκολλώ-
μενου
χώματος με
ξέπλυμα ή
βούρτσισμα

0900990 Άλλα (3)

1000000 10. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ-ΧΕΡΣΑΙΑ
ΖΩΑ

1010000 i) Κρέας, παρασκευά-
σματα κρεάτων,
εντόσθια, αίμα, ζωικά
λίπη νωπά, σε απλή
ψύξη ή κατεψυγμένα,
σε άλμη,
αποξηραμένα ή
καπνιστά ή μεταποιη-
μένα ως
κρεατάλευρο· άλλα
μεταποιημένα
προϊόντα όπως
λουκάνικα και
διατροφικά παρα-
σκευάσματα που
βασίζονται σε αυτά

Ολόκληρο το
προϊόν ή
μόνον το
κλάσμα
λίπους (5)

1011000 α) Χοίροι Sus scrofa

1011010 Κρέας
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Κωδικός (1)
Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα

ανώτατα όρια καταλοίπων

Παραδείγματα
μεμονωμένων
προϊόντων
εντός των
ομάδων για
τα οποία
ισχύουν τα

ΑΟΚ

Επιστημονική
ονομασία (2)

Παραδείγματα
συγγενών

ποικιλιών ή άλλων
προϊόντων που
περιλαμβάνονται
στον ορισμό, για
τα οποία ισχύουν
τα ίδια ΑΟΚ

Τμήματα των
προϊόντων για

τα οποία
ισχύουν τα

ΑΟΚ

1011020 Λίπος
χωρίς
κρεάτινα
μέρη

1011030 Ήπαρ

1011040 Νεφροί

1011050 Βρώσιμα
εντόσθια

1011990 Άλλα (3)

1012000 β) Βοοειδή Bos spec.

1012010 Κρέας

1012020 Λιπώδης
ιστός

1012030 Ήπαρ

1012040 Νεφροί

1012050 Βρώσιμα
εντόσθια

1012990 Άλλα (3)

1013000 γ) Πρόβατα Ovis aries

1013010 Κρέας

1013020 Λιπώδης
ιστός

1013030 Ήπαρ

1013040 Νεφροί

1013050 Βρώσιμα
εντόσθια

1013990 Άλλα (3)

1014000 δ) Αίγες Capra hircus

1014010 Κρέας

1014020 Λιπώδης
ιστός

1014030 Ήπαρ

1014040 Νεφροί

1014050 Βρώσιμα
εντόσθια
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Κωδικός (1)
Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα

ανώτατα όρια καταλοίπων

Παραδείγματα
μεμονωμένων
προϊόντων
εντός των
ομάδων για
τα οποία
ισχύουν τα

ΑΟΚ

Επιστημονική
ονομασία (2)

Παραδείγματα
συγγενών

ποικιλιών ή άλλων
προϊόντων που
περιλαμβάνονται
στον ορισμό, για
τα οποία ισχύουν
τα ίδια ΑΟΚ

Τμήματα των
προϊόντων για

τα οποία
ισχύουν τα

ΑΟΚ

1014990 Άλλα (3)

1015000 ε) Άλογα, όνοι,
ημίονοι

Equus spec.

1015010 Κρέας

1015020 Λιπώδης
ιστός

1015030 Ήπαρ

1015040 Νεφροί

1015050 Βρώσιμα
εντόσθια

1015990 Άλλα (3)

1016000 στ) Πουλερικά —
κοτόπουλα, χήνες,
πάπιες,
γαλοπούλες και
φραγκόκοτες —
στρουθοκάμηλοι,
περιστέρια

Gallus gallus,
Anser anser,
Anas platyr-
hynchos,
Meleagris
gallopavo,
Numida
meleagris,
Coturnix
coturnix,
Struthio
camelus,
Columba sp.

1016010 Κρέας

1016020 Λιπώδης
ιστός

1016030 Ήπαρ

1016040 Νεφροί

1016050 Βρώσιμα
εντόσθια

1016990 Άλλα (3)

1017000 ζ) Άλλα εκτρεφόμενα
ζώα

Λαγός,
καγκουρώ

1017010 Κρέας

1017020 Λιπώδης
ιστός

1017030 Ήπαρ

1017040 Νεφροί

1017050 Βρώσιμα
εντόσθια
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Κωδικός (1)
Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα

ανώτατα όρια καταλοίπων

Παραδείγματα
μεμονωμένων
προϊόντων
εντός των
ομάδων για
τα οποία
ισχύουν τα

ΑΟΚ

Επιστημονική
ονομασία (2)

Παραδείγματα
συγγενών

ποικιλιών ή άλλων
προϊόντων που
περιλαμβάνονται
στον ορισμό, για
τα οποία ισχύουν
τα ίδια ΑΟΚ

Τμήματα των
προϊόντων για

τα οποία
ισχύουν τα

ΑΟΚ

1017990 Άλλα (3)

1020000 ii) Γάλα και κρέμα
γάλακτος, μη συμπυ-
κνωμένα, χωρίς
προσθήκη ζάχαρης ή
άλλης γλυκαντικής
ουσίας, βούτυρο και
άλλες λιπαρές ουσίες
που προέρχονται από
το γάλα, τυρί και
πηγμένο γάλα για
τυρί

Ολόκληρο το
προϊόν ή
μόνον το
κλάσμα
λίπους (6)

1020010 Βοοειδή

1020020 Πρόβατα

1020030 Αίγες

1020040 Άλογα

1020990 Άλλα (3)

1030000 iii) Αυγά πτηνών, νωπά,
διατηρημένα ή
βρασμένα· αυγά με
το τσόφλι και κρόκοι
αυγών, νωπά,
αποξηραμένα
βρασμένα στον ατμό
ή σε νερό, μορφο-
ποιημένα,
κατεψυγμένα ή
αλλιώς διατηρημένα,
με ή χωρίς προσθήκη
ζάχαρης ή άλλης
γλυκαντικής ουσίας

Ολόκληρο το
προϊόν ή
μόνον το
κλάσμα
λίπους (7)

1030010 Κοτόπουλα

1030020 Πάπιες

1030030 Χήνες

1030040 Ορτύκια

1030990 Άλλα (3)

1040000 iv) Μέλι Apis melifera,
Melipona spec.

Βασιλικός
πολτός, γύρη

1050000 v) Αμφίβια και ερπετά Rana spec.
Crocodilia
spec.

Βατραχοπό-
δαρα,
κροκόδειλοι

1060000 vi) Σαλιγκάρια Helix spec.

1070000 vii) Άλλα προϊόντα
χερσαίων ζώων
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▼M1

Κωδικός (1)
Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα

ανώτατα όρια καταλοίπων

Παραδείγματα
μεμονωμένων
προϊόντων
εντός των
ομάδων για
τα οποία
ισχύουν τα

ΑΟΚ

Επιστημονική
ονομασία (2)

Παραδείγματα
συγγενών

ποικιλιών ή άλλων
προϊόντων που
περιλαμβάνονται
στον ορισμό, για
τα οποία ισχύουν
τα ίδια ΑΟΚ

Τμήματα των
προϊόντων για

τα οποία
ισχύουν τα

ΑΟΚ

1100000 11. ΨΑΡΙΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΨΑΡΙΩΝ, ΟΣΤΡΑΚΟ-
ΔΕΡΜΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΛΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΓΛΥΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (8)

1200000 12. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ (8)

(1) Ο κωδικός αριθμός καθιερώνεται με το παρόν παράρτημα και αποσκοπεί στο να δημιουργήσει μια ταξινόμηση στο πλαίσιο του
παρόντος και άλλων συνδεδεμένων παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

(2) Όπου είναι δυνατόν και σκόπιμο, αναφέρεται η επιστημονική ονομασία των ειδών που απαριθμούνται στη στήλη «Παραδείγματα
μεμονωμένων προϊόντων εντός των ομάδων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΚ». Ακολουθείται όσο το δυνατόν περισσότερο το διεθνές
σύστημα ονοματολογίας.

(3) Η λέξη «Άλλα» καλύπτει οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στους υπόλοιπους κωδικούς της στήλης «Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα
ανώτατα όρια καταλοίπων».

(4) Τα ΑΟΚ στα παραρτήματα II και III για το προϊόν αυτό ισχύουν μόνον όταν προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Για τα
τμήματα του προϊόντος που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως συστατικά ζωοτροφών, θα ισχύσουν ξεχωριστά ΑΟΚ.

(5) Όταν το φυτοφάρμακο ή/και οι μεταβολίτες (που περιλαμβάνονται στον ορισμό του καταλοίπου) είναι υδατοδιαλυτό [ο λογάριθμος
του συντελεστή κατανομής οκτανόλης/νερού (log P

ow
) είναι μικρότερος από 3] το ΑΟΚ εκφράζεται ως mg/kg κρέατος (συμπεριλαμ-

βανομένου του λιπώδους ιστού), παρασκευασμάτων κρέατος, εντοσθίων και ζωικών λιπών. Όταν το φυτοφάρμακο ή/και οι
μεταβολίτες (που περιλαμβάνονται στον ορισμό του καταλοίπου) είναι λιποδιαλυτό [ο λογάριθμος του συντελεστή κατανομής
οκτανόλης/νερού (log P

ow
) είναι μεγαλύτερος από ή ίσος με 3] το ΑΟΚ εκφράζεται ως mg/kg λίπους που περιέχεται στο κρέας,

στα παρασκευάσματα κρέατος, στα εντόσθια και στα ζωικά λίπη. Στην περίπτωση τροφίμων με περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες
10 % ή μικρότερη κατά βάρος, το κατάλοιπο αναφέρεται στο συνολικό βάρος του τροφίμου χωρίς το κόκκαλο. Σε τέτοιες
περιπτώσεις, το ανώτατο επίπεδο είναι το ένα δέκατο της τιμής που αφορά την περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες, αλλά δεν πρέπει
να είναι μικρότερο από 0,01 mg/kg. Η τελευταία περίπτωση δεν ισχύει για το αγελαδινό γάλα και το πλήρες αγελαδινό γάλα.
Επίσης, δεν ισχύει για τα άλλα προϊόντα, όταν το ΑΟΚ τοποθετείται στο όριο προσδιορισμού (LOD).

(6) Όταν το φυτοφάρμακο ή/και οι μεταβολίτες (που περιλαμβάνονται στον ορισμό του καταλοίπου) είναι υδατοδιαλυτό [ο λογάριθμος
του συντελεστή κατανομής οκτανόλης/νερού (log P

ow
) είναι μικρότερος από 3] το ΑΟΚ εκφράζεται ως mg/kg γάλακτος και

προϊόντων γάλακτος. Όταν το φυτοφάρμακο ή/και οι μεταβολίτες (που περιλαμβάνονται στον ορισμό του καταλοίπου) είναι
λιποδιαλυτό [ο λογάριθμος του συντελεστή κατανομής οκτανόλης/νερού (log P

ow
) είναι μεγαλύτερος από ή ίσος με 3] το ΑΟΚ

εκφράζεται ως mg/kg αγελαδινού γάλακτος και πλήρους αγελαδινού γάλακτος. Για τον καθορισμό των καταλοίπων στο νωπό
αγελαδινό γάλα και στο πλήρες αγελαδινό γάλα, πρέπει να ληφθεί ως βάση η περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 4 % κατά βάρος.
Τα κατάλοιπα για το νωπό γάλα και το πλήρες γάλα άλλης ζωικής προέλευσης εκφράζονται με βάση τη περιεκτικότητα σε λιπαρές
ουσίες. Για τα άλλα απαριθμούμενα τρόφιμα με περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες μικρότερη του 2 % κατά βάρος, το ανώτατο όριο
ορίζεται στο ήμισυ εκείνου που έχει καθοριστεί για το νωπό γάλα και το πλήρες γάλα. Η τελευταία περίπτωση δεν ισχύει όταν το
ΑΟΚ τοποθετείται στο όριο προσδιορισμού (LOD).

(7) Όταν το φυτοφάρμακο ή/και οι μεταβολίτες (που περιλαμβάνονται στον ορισμό του καταλοίπου) είναι υδατοδιαλυτό [ο λογάριθμος
του συντελεστή κατανομής οκτανόλης/νερού (log P

ow
) είναι μικρότερος από 3] το ΑΟΚ εκφράζεται ως mg/kg ξεφλουδισμένων

νωπών αυγών, για τα αυγά πτηνών και τους κρόκους αυγών. Όταν το φυτοφάρμακο ή/και οι μεταβολίτες (που περιλαμβάνονται
στον ορισμό του καταλοίπου) είναι λιποδιαλυτό [ο λογάριθμος του συντελεστή κατανομής οκτανόλης/νερού (log P

ow
) είναι

μεγαλύτερος από ή ίσος με 3] το ΑΟΚ εκφράζεται επίσης ως mg/kg ξεφλουδισμένων νωπών αυγών, για τα αυγά πτηνών και τους
κρόκους αυγών. Ωστόσο, για τα αυγά και τα προϊόντα αυγών με περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες μεγαλύτερη από 10 %, το
ανώτατο όριο εκφράζεται σε mg/kg λιπαρής ουσίας. Στην περίπτωση αυτή, το ανώτατο όριο είναι 10 φορές υψηλότερο από το
ανώτατο όριο για τα φρέσκα αυγά. Η τελευταία περίπτωση δεν ισχύει όταν το ΑΟΚ τοποθετείται στο όριο προσδιορισμού (LOD).

(8) Δεν εφαρμόζονται ΑΟΚ μέχρι να προσδιοριστούν και να καταχωριστούν σε κατάλογο τα μεμονωμένα προϊόντα.
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