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Ο∆ΗΓΙΑ 2000/24/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 28ης Απριλίου 2000

για τροποποίηση των παραρτηµάτων των οδηγιών του Συµβουλίου 76/895/ΕΟΚ, 86/362/ΕΟΚ, 86/363/
ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ που αφορούν, αντιστοίχως, τον καθορισµό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα
υπολείµµατα φυτοφαρµάκων πάνω και µέσα στα σιτηρά, στα τρόφιµα ζωικής προέλευσης και σε

ορισµένα προϊόντα φυτικής προέλευσης, συµπεριλαµβανοµένων των οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 76/895/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 23ης Νοεµβρίου 1976 για τη µέγιστη περιεκτικότητα για τα
υπολείµατα φυτοφαρµάκων επί και εντός των οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
οδηγία 97/41/ΕΚ (2), και ιδίως το άρθρο 5,

την οδηγία 86/362/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 24ης Ιουλίου 1986 που αφορά τον καθορισµό των ανωτάτων
περιεκτικοτήτων για τα υπολείµµατα φυτοφαρµάκων µέσα και πάνω στα σιτηρά (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 1999/71/ΕΚ (4), και ιδίως το άρθρο 10,

την οδηγία 86/363/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 24ης Ιουλίου 1986 που αφορά τον καθορισµό των ανωτάτων
περιεκτικοτήτων για τα υπολείµµατα φυτοφαρµάκων πάνω και µέσα στα τρόφιµα ζωικής προέλευσης (5), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/71/ΕΚ, και ιδίως το άρθρο 10,

την οδηγία 90/642/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 1990 που αφορά τον καθορισµό των ανωτάτων
περιεκτικοτήτων για τα υπολείµµατα φυτοφαρµάκων πάνω ή µέσα σε ορισµένα προϊόντα φυτικής προέλευσης,
συµπεριλαµβανοµένων των οπωροκηπευτικών (6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/71/ΕΚ, και
ιδίως το άρθρο 7,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Για τα σιτηρά και ορισµένα προϊόντα φυτικής προελεύσεως, συµπεριλαµβανοµένων των οπωροκηπευτικών,
οι ανώτατες περιεκτικότητες σε υπολείµµατα αντικατοπτρίζουν τη χρήση των ελαχίστων ποσοτήτων φυτο-
φαρµάκων για να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική προστασία των φυτών, τα οποία εφαρµόζονται κατά
τρόπον ώστε η ποσότητα των υπολειµµάτων να είναι η µικρότερη από πρακτική άποψη και αποδεκτή από
τοξικολογική άποψη, ιδίως όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και όσον αφορά την εκτιµώµενη
πρόσληψη µέσω της διατροφής. Για τα τρόφιµα ζωικής προελεύσεως, η ανώτατη περιεκτικότητα σε
υπολείµµατα αντικατοπτρίζει την κατανάλωση σε σιτηρά και προϊόντα φυτικής προελεύσεως τα οποία έχουν
υποστεί επεµβάσεις µε φυτοφάρµακα οι οποίες συνεπάγονται την παρουσία υπολειµµάτων στα ζώα και στα
ζωικά προϊόντα, λαµβάνοντας πάντα υπόψη τις απευθείας συνέπειες της χρήσεως, ενδεχοµένως κτηνια-
τρικών φαρµάκων.

(2) Οι ανώτατες περιεκτικότητες σε υπολείµµατα καθορίζονται στο κατώτερο επίπεδο του αναλυτικού προσ-
διορισµού όταν από την επιτρεπόµενη χρήση των φυτοφαρµάκων δεν προκύπτουν ανιχνεύσιµα επίπεδα
υπολειµµάτων των φυτοφαρµάκων στα τρόφιµα, ή όταν δεν επιτρέπονται οι χρήσεις τους, ή όταν οι χρήσεις
που έχουν επιτραπεί από κράτη µέλη δεν στηρίζονται στα αναγκαία στοιχεία, ή όταν οι χρήσεις τους σε
τρίτες χώρες οι οποίες συνεπάγονται την παρουσία υπολειµµάτων επί ή εντός των τροφίµων τα οποία είναι
δυνατόν να διατεθούν στο εµπόριο στην κοινοτική αγορά δεν στηρίζονται στα εν λόγω αναγκαία στοιχεία.

(3) Οι ανώτατες περιεκτικότητες σε υπολείµµατα φυτοφαρµάκων πρέπει συνεχώς να επανεξετάζονται. Οι
περιεκτικότητες αυτές είναι δυνατό να αλλάξουν λαµβάνοντας υπόψη τις νέες πληροφορίες και τα στοιχεία.

(1) ΕΕ L 340 της 9.12.1976, σ. 26.
(2) ΕΕ L 184 της 12.7.1997, σ. 33.
(3) ΕΕ L 221 της 7.8.1986, σ. 37.
(4) ΕΕ L 194 της 27.7.1999, σ. 36.
(5) ΕΕ L 221 της 7.8.1986, σ. 43.
(6) ΕΕ L 350 της 14.12.1990, σ. 71.
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(4) Τα φυτοφάρµακα aramite, bardan, chlorobenzilate, chlorfenson, chloroxuron, chlorbenside, 1,1-dich-
loro-2,2-bis (4-ethyl-phenyl-) ethane και diallate δεν επιτρέπεται πλέον να χρησιµοποιούνται στη Κοι-
νότητα ή δεν χρησιµοποιούνται πλέον σε κοινοτικό επίπεδο. Τα υπολείµµατα των φυτοφαρµάκων aramite
και chlorfenson έχουν διαγραφεί από το παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 76/895/ΕΟΚ µε την οδηγία 82/528/
ΕΟΚ του Συµβουλίου (1), αλλά µέχρι τώρα δεν έχουν προστεθεί στα παραρτήµατα των οδηγιών 86/362/
ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ. Τα υπολείµµατα του chlorbenside και 1,1-dichloro-2,2-bis (4-
ethyl-phenyl-) ethane έχουν διαγραφεί από το παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 76/895/ΕΟΚ από την οδηγία
93/58/ΕΟΚ του Συµβουλίου (2), αλλά δεν έχουν µέχρι σήµερα προστεθεί στα παραρτήµατα των οδηγιών
86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ. Πρέπει να προστεθούν όλα αυτά τα υπολείµµατα στα
παραρτήµατα των οδηγιών 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ, ώστε να είναι δυνατή η εποπτεία
και ο έλεγχος της χρήσεώς τους και η προστασία του καταναλωτή.

(5) Υπάρχουν ακόµη στην Κοινότητα περιορισµένες άδειες για τη χρήση των chlorbufam και methoxychlor.
Από τις επιτρεπόµενες χρήσεις δεν αναµένεται να προκύψουν ανιχνεύσιµα υπολείµµατα στα τρόφιµα. Οι
ανώτατες περιεκτικότητες υπολειµµάτων όσον αφορά τα προϊόντα αυτά έχουν καθορισθεί στο παράρτηµα ΙΙ
της οδηγίας 76/895/ΕΟΚ.

(6) Προκειµένου να καθορισθούν οι ανώτερες περιεκτικότητες υπολειµµάτων για τα φυτοφάρµακα bardan,
chlorofam, chlorobenzilate, chloroxuron, diallate και methoxychlor σε κοινοτικό επίπεδο, πρέπει να
µεταφερθούν οι διατάξεις από την οδηγία 76/895/ΕΟΚ στις οδηγίες 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και
90/642/ΕΟΚ. Μετά τις σηµειωθείσες τεχνικές και επιστηµονικές προόδους, καθώς και τις αλλαγές στις
χρήσεις και στις άδειες σε εθνικό και σε κοινοτικό επίπεδο, πρέπει να τροποποιηθούν ορισµένες από τις
διατάξεις αυτές.

(7) Οι κοινοτικές ανώτατες περιεκτικότητες σε υπολείµµατα και οι περιεκτικότητες που συνιστώνται από τον
Κωδικό Τροφίµων (Codex Alimentarius) έχουν καθορισθεί και αξιολογηθεί µε παρόµοιες διαδικασίες. Με
εξαίρεση το chlorobenzilate, δεν καθορίστηκαν κατά τον Κώδικα ανώτατες περιεκτικότητες υπολειµµάτων
για τις δραστικές ουσίες που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία. Έχουν ανακληθεί οι κατά τον Κώδικα
ανώτατες περιεκτικότητες σε υπολείµµατα για το chlorobenzilate (3). Για τις άδειες χρησιµοποιήσεως
φυτοφαρµάκων στις τρίτες χώρες είναι δυνατό να απαιτούνται η χρησιµοποίηση µεγαλυτέρων ποσοτήτων
φυτοφαρµάκων ή βραχύτερα διαστήµατα πριν από τη συγκοµιδή από εκείνα που επιτρέπονται από την
Κοινότητα και εκ του γεγονότος αυτού απαιτούνται µεγαλύτερες περιεκτικότητες σε υπολείµµατα. Υπήρξε
η διαβούλευση µε τους εµπορικούς εταίρους της Κοινότητας όσον αφορά τις περιεκτικότητες που έχουν
καθορισθεί στην παρούσα οδηγία µέσω του διεθνούς οργανισµού εµπορίου και οι παρατηρήσεις τους επί
των περιεκτικοτήτων αυτών ελήφθησαν υπόψη και εξετάστηκαν από τη µόνιµη φυτοϋγειονοµική επιτροπή.
Με βάση την υποβολή αποδεκτών στοιχείων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει τη δυνατότητα να
καθορισθούν ανοχές κατά την εισαγωγή όσον αφορά τις ανώτατες περιεκτικότητες σε υπολείµµατα για
συγκεκριµένους συνδυασµούς φυτοφαρµάκων και καλλιεργειών.

(8) Οι ανώτατες περιεκτικότητες σε υπολείµµατα που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να
επανεξεταθσούν στο πλαίσιο της εκ νέου αξιολογήσεως των δραστικών ουσιών που προβλέπονται στο
πρόγραµµα εργασίας που θεσπίστηκε στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συµβου-
λίου της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά µε τη διάθεση φυτοφαρµάκων στην αγορά (4), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 1999/80/ΕΚ της Επιτροπής (5).

(9) Με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στον Codex Alimentarius, η ανώτατη περιεκτικότητα σε cartap
στο τσάι έχει καθορισθεί σε 20 mg/kg από τη κοινοτική νοµοθεσία. Κατά την 29η συνεδρίαση η επιτροπή
Codex επί των υπολειµµάτων των φυτοφαρµάκων έχει συστήσει την κατάργηση όλων των ανωτάτων
περιεκτικοτήτων σε υπολείµµατα για τη δραστική ουσία (6).

(10) Η ασάφεια στην περιγραφή των κωδικών ΣΟ στο παράρτηµα Ι και ΙΙ της οδηγίας 86/363/ΕΟΚ
δηµιούργησε προβλήµατα στην ταξινόµηση των δειγµάτων για τους σκοπούς της ανακοινώσεως που
προβλέπεται στη διαδικασία του άρθρου 7 της οδηγίας 86/363/ΕΟΚ.

(11) ∆εν επιτρέπεται η χρήση του DDT ως φυτοφαρµάκου στη Κοινότητα. Για να ληφθεί υπόψη η πιθανότητα
ότι µια υπολειµµατική µόλυνση του περιβάλλοντος θα µπορούσε να αυξήσει τα υπολείµµατα του DDT στα
αυγά, η κοινοτική νοµοθεσία, µε την οδηγία 93/57/ΕΟΚ του Συµβουλίου (7), έχει καθορίσει την ανώτατη
περιεκτικότητα σε υπολείµµατα του DDT σε αυγά και στους κρόκους τους σε 0,1 mg/kg. Από τα στοιχεία
ελέγχου του DDT στα αυγά στα κράτη µέλη και στη Νορβηγία, διαπιστώνεται ότι αυτή η ανώτερη
περιεκτικότητα µπορεί να µειωθεί.

(1) ΕΕ L 234 της 9.8.1982, σ. 1.
(2) ΕΕ L 211 της 23.8.1993, σ. 6.
(3) ALINORM 93/24Α.
(4) ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1.
(5) ΕΕ L 210 της 10.8.1999, σ. 13.
(6) ALINORM 97/24Α, παράρτηµα II.
(7) ΕΕ L 211 της 23.8.1993, σ. 1.
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Υπόλειµµα φυτοφαρµάκου
Ανώτατο επίπεδο

(mg/kg)

Ανώτατο επίπεδο
(mg/kg)

Υπόλειµµα φυτοφαρµάκου

Σε λιπαρή ουσία που περιέχεται
στο κρέας, τα παρασκευάσµατα
κρέατος, τα παραπροϊόντα και
τα ζωικά λίπη που αναγράφονται

στο παράρτηµα I στους
κωδικούς ΣΟ 0201, 0202,
0203, 0204, 0205 00 00,
0206, 0207, ex 0208,
0209 00, 0210, 1601 00

και 1602 (1) (4)

Για το γάλα αγελάδος και το
πλήρες γάλα αγελάδος που
αναγράφεται στο παράρτηµα I
στον κωδικό ΣΟ 0401· για τα
άλλα ζωικά προϊόντα µε κωδικό
ΣΟ 0401, 0402, 0405 00,
0406 σύµφωνα µε το (2) (4)

Για φρέσκα αυγά χωρίς το
κέλυφός τους, για αυγά πτηνών
και κρόκους αυγών που αναγρά-
φονται στο παράρτηµα I στους
κωδικούς ΣΟ 0407 00 και

0408 (3) (4)

(12) Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης φυτοϋγειονο-
µικής επιτροπής,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Το παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 76/895/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. ∆ιαγράφονται οι ενδείξεις που αφορούν τα chlorodenzilate, chloroxuron και methoxychlor.

2. Η οµάδα «barban, chlorpropham, chlorbufam» αντικαθίσταται από «chlorpropham».

3. Η οµάδα «diallate, triallate» αντικαθίσταται από «triallate».

Άρθρο 2

Η οδηγία 86/362/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

Τα ακόλουθα υπολείµµατα φυτοφαρµάκων προστίθενται στο µέρος Α του παραρτήµατος ΙΙ:

Barban 0,05 (*)

Chlorobenzilate 0,02 (*)

Chlorbufam 0,05 (*)

Chlorbenside 0,01 (*)

Chloroxuron 0,05 (*)

Aramite 0,01 (*)

Chlorfenson 0,01 (*)

Methoxychlor 0,01 (*)

1,1-dichloro-2,2-bis (4-ethyl-phenyl-) ethane 0,01 (*)

Diallate 0,05 (*)

(*) Αναφέρεται στο χαµηλότερο επίπεδο ανίχνευσης.

Άρθρο 3

Η οδηγία 86/363/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Τα ακόλουθα υπολείµµατα φυτοφαρµάκων προστίθενται στο µέρος Α του παραρτήµατος ΙΙ:

Aramite 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)

Chlorfenson 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)

Chloroxuron 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)

Chlorbenside 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)
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Ανώτατο επίπεδο
(mg/kg)

Υπόλειµµα φυτοφαρµάκου

Σε λιπαρή ουσία που περιέχεται
στο κρέας, τα παρασκευάσµατα
κρέατος, τα παραπροϊόντα και
τα ζωικά λίπη που αναγράφονται

στο παράρτηµα I στους
κωδικούς ΣΟ 0201, 0202,
0203, 0204, 0205 00 00,
0206, 0207, ex 0208,
0209 00, 0210, 1601 00

και 1602 (1) (4)

Για το γάλα αγελάδος και το
πλήρες γάλα αγελάδος που
αναγράφεται στο παράρτηµα I
στον κωδικό ΣΟ 0401· για τα
άλλα ζωικά προϊόντα µε κωδικό
ΣΟ 0401, 0402, 0405 00,
0406 σύµφωνα µε το (2) (4)

Για φρέσκα αυγά χωρίς το
κέλυφός τους, για αυγά πτηνών
και κρόκους αυγών που αναγρά-
φονται στο παράρτηµα I στους
κωδικούς ΣΟ 0407 00 και

0408 (3) (4)

Ανώτατο επίπεδο
(mg/kg)

Υπόλειµµα φυτοφαρµάκου

Στο κρέας, συµπεριλαµβάνο-
µένου του λίπους, των παρα-
σκευασµάτων κρέατος, των
παραπροϊόντων και των ζωικών
λιπών όπως αναφέρονται στο
παράρτηµα I στους κωδικούς
ΣΟ 0201, 0202, 0203, 0204,

0205 00 00, 0206,
0207, ex 0208, 0209 00,
0210, 1601 00 και 1602

Για το γάλα και τα γαλακτοκο-
µικά προϊόντα που αναφέρονται
στο παράρτηµα I µε τους κωδι-

κούς ΣΟ 0401,
0402, 0405 00 και 0406

Για τα αυγά χωρίς κέλυφος, για
αυγά πτηνών και τους κρόκους
αυγών που αναφέρονται στο
παράρτηµα I µε τους κωδικούς

ΣΟ 0407 00 και 0408

Methoxychlor 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)

1,1-dichloro-2,2-bis (4-ethyl-phenyl-)
ethane

0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)

Barban 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)

Chlorobenzilate 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*)

(*) Αναφέρεται στο χαµηλότερο επίπεδο ανίχνευσης.

(1) Στην περίπτωση ζωικών προϊόντων µε περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 10 % ή µικρότερη κατά βάρος, το κατάλοιπο αναφέρεται στο
συνολικό βάρος του ζωικού προϊόντος 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.

(2) Για τον καθορισµό των υπολειµάτων στο νωπό αγελαδινό γάλα και στο πλήρες αγελαδινό γάλα, πρέπει να ληφθεί ως βάση η περιεκτικότητα
σε λιπαρές ουσίες 4 % κατά βάρος. Τα υπολείµµατα για το νωπό γάλα και το πλήρες γάλα άλλης ζωικής προέλευσης εκφράζονται µε βάση τη
περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες. Για τα άλλα ζωικά προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτηµα I µε τους κωδικούς ΣΟ 0401, 0402,
0405 00 και 0406:

— µε περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες µικρότερη από 2 % κατά βάρος, το ανώτατο επίπεδο θα ισούται µε το ήµισυ εκείνου που έχει
καθοριστεί για το νωπό γάλα και το πλήρες γάλα,

— µε περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 2 % ή περισσότερο κατά βάρος, το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται σε mg/kg λιπαρής ουσίας. Στην
περίπτωση αυτή, το ανώτατο επίπεδο είναι 25 φορές εκείνο που έχει καθοριστεί για το νωπό γάλα και το πλήρες γάλα.

(3) Για τα αυγά και τα προϊόντα αυγών µε περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες ανώτερη από 10 %, το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται σε mg/kg
λιπαρής ουσίας. Στην περίπτωση αυτή, το ανώτατο επίπεδο είναι 10 φορές υψηλότερο από το ανώτατο επίπεδο για τα φρέσκα αυγά.

(4) Οι υποσηµειώσεις (1), (2) και (3) δεν εφαρµόζονται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αναφέρεται το χαµηλότερο επίπεδο ανίχνευσης.

2. Τα ακόλουθα υπολείµµατα φυτοφαρµάκων προστίθενται στο µέρος Β του παραρτήµατος ΙΙ:

Chlorbufam 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)

Diallate 0,2 (*) 0,2 (*) 0,2 (*)

(*) Αναφέρεται στο χαµηλότερο επίπεδο ανίχνευσης.

3. Στο παράρτηµα Ι, το κείµενο της στήλης «Περιγραφή» που αντιστοιχεί στον κωδικό ΣΟ ex 0208 αντικαθίστα-
ται από το κείµενο «Άλλα κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιµα κατοικιδίων περιστεριών, κατοικιδίων κουνελιών
και κυνηγιού, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα».

4. Στο παράρτηµα ΙΙ, στους πίνακες στα µέρη Α και Β, στη στήλη «κρέας», το κείµενο «ex 0201» αντικαθίσταται
από το κείµενο «0201».

5. Στο παράρτηµα ΙΙ, στον πίνακα στο µέρος Α, στη στήλη που αφορά τα αυγά πτηνών και τους κρόκους αυγών,
η τιµή 0,1 mg/kg για το DDT αντικαθίσταται από την τιµή 0,05 mg/kg.
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Υπόλειµµα φυτοφαρµάκου και ανώτατο επίπεδο υπολειµµάτων
(mg/kg)

Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένων
προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα

επίπεδα υπολειµµάτων Metho-
xychlor Barban Aramite Chlor-

fenson
Chloroben-

zilate
Chloro-
bufam

Chloro-
xuron

Chloro-
benside Diallate

1,1-
dichloro-
2,2-bis (4-
ethylfenyl-)
ethane

Άρθρο 4

Η οδηγία 90/642/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Τα ακόλουθα υπολείµµατα φυτοφαρµάκων προστίθενται στο παράρτηµα ΙΙ:

1. Καρποί, νωποί, αποξηραµένοι ή
άψητοι, συντηρούµενοι µε ψύξη,
χωρίς προσθήκη ζάχαρης· ακρό-
δρυα

0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*)

(I) ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η

Γκρέιπ-φρουτ

Λεµόνια

Γλυκολέµονα

Μανταρίνια (συµπεριλαµβάνο-
νται οι κληµεντίνες και άλλα
υβρίδια)

Πορτοκάλια

Φράπες

Άλλα

(II) ΑΚΡΟ∆ΡΥΑ
(µε ή χωρίς κέλυφος)

Αµύγδαλα

Καρύδια Βραζιλίας

Ανακάρδια

Κάστανα

Καρύδες

Φουντούκια

Μακαντάµια

Καρύδια πεκάν

Κουκουνάρια

Φυστίκια

Κοινά καρύδια

Άλλα

(III) ΜΗΛΟΕΙ∆Η

Μήλα

Αχλάδια

Κυδώνια

Άλλα

(IV) ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

Βερίκοκα

Κεράσια

Ροδάκινα (συµπεριλαµβάνονται
νεκταρίνια και παρόµοια υβρί-
δια)

∆αµάσκηνα

Άλλα
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Υπόλειµµα φυτοφαρµάκου και ανώτατο επίπεδο υπολειµµάτων
(mg/kg)

Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένων
προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα

επίπεδα υπολειµµάτων Metho-
xychlor Barban Aramite Chlor-

fenson
Chloroben-

zilate
Chloro-
bufam

Chloro-
xuron

Chloro-
benside Diallate

1,1-
dichloro-
2,2-bis (4-
ethylfenyl-)
ethane

(V) ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

α) Επιτραπέζια και οινοποιή-
σιµα σταφύλια

Επιτραπέζια σταφύλια

Οινοποιήσιµα σταφύλια

β) Φράουλες (εκτός από τις
αγριοφράουλες)

γ) Καρποί βάτου (εκτός από
τους άγριους)

Βατόµουρα

Καρποί ασπροβατοµου-
ριάς

Φράουλες-βατόµουρα

Σµέουρα

Άλλα

δ) Άλλοι µικροί καρποί και
µούρα (εκτός από τους
άγριους)

Μύρτιλλα (καρποί του
είδους Vaccinium myr-
tillus)
Μύρτιλλα µακρόκαρπα

Φραγκοστάφυλα (κόκ-
κινα, άσπρα ή µαύρα)

Πράσινα φραγκοστάφυλα

Άλλα

ε) Άγρια µούρα και άγριοι
καρποί

(VI) ∆ΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ

Αβοκάντο

Μπανάνες

Χουρµάδες

Σύκα

Ακτινίδια

Κουµκουάτ

Λίτσι

Μάνγκο

Ελιές

Καρποί της πασιφλόρας

Ανανάδες

Ρόδια

Άλλα

2. Λαχανικά, νωπά ή άβραστα, κατε-
ψυγµένα ή αποξηραµένα

0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*)

(I) ΡΙΖΩΜΑΤΩ∆Η ΚΑΙ ΚΟΝ-
∆ΥΛΩ∆Η ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Κοκκινογούλια

Καρότα

Ρεπανοσέλινα
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Υπόλειµµα φυτοφαρµάκου και ανώτατο επίπεδο υπολειµµάτων
(mg/kg)

Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένων
προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα

επίπεδα υπολειµµάτων Metho-
xychlor Barban Aramite Chlor-

fenson
Chloroben-

zilate
Chloro-
bufam

Chloro-
xuron

Chloro-
benside Diallate

1,1-
dichloro-
2,2-bis (4-
ethylfenyl-)
ethane

Χρένα

Κολοκάσια

Παστινάκη

Ρίζες µαϊντανού

Ραπάνια

Λαγόχορτα

Γλυκοπατάτες

Γουλιά (είδος κράµβης)

Γογγύλια

Κόνδυλοι της διοσκορέας

Άλλα

(II) ΒΟΛΒΩ∆Η ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Σκόρδα

Κρεµµύδια

Ασκαλώνια (εσαλότ)

Φρέσκα κρεµµύδια (ανοιξιάτικα)

Άλλα

(III) ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

α) Σολανώδη

Τοµάτες

Πιπεριές

Καυτερές πιπεριές

Μελιτζάνες

Άλλα

β) Κολοκυνθοειδή µε βρώσιµο
φλοιό

Αγγούρια

Αγγουράκια

Κολοκυθάκια

Άλλα

γ) Κολοκυνθοειδή µε µη
βρώσιµο φλοιό

Πεπόνια

Κολοκύθες

Καρπούζια

Άλλα

δ) Γλυκό καλαµπόκι

(IV) ΚΡΑΜΒΕΣ

α) Ανθοκράµβες

Μπρόκολα

Κουνουπίδια

Άλλα

β) Κεφαλωτές κράµβες

Λάχανα Βρυξελλών

Λάχανα

Άλλα
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Υπόλειµµα φυτοφαρµάκου και ανώτατο επίπεδο υπολειµµάτων
(mg/kg)

Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένων
προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα

επίπεδα υπολειµµάτων Metho-
xychlor Barban Aramite Chlor-

fenson
Chloroben-

zilate
Chloro-
bufam

Chloro-
xuron

Chloro-
benside Diallate

1,1-
dichloro-
2,2-bis (4-
ethylfenyl-)
ethane

γ) Φυλλώδεις κράµβες

Κινέζικα λάχανα

Λαχανίδες

Άλλα

δ) Γογγυλοκράµβες

(V) ΦΥΛΛΩ∆Η ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

α) Μαρούλια και παρόµοια

Κάρδαµο

Λυκοτρίβολο

Μαρούλι

Σκαρόλα (πικρίδα)

Άλλα

β) Σπανάκια και παρόµοια

Σπανάκια

Σέσκουλα

Άλλα

γ) Νεροκάρδαµο

δ) Ραδίκι Witlof

ε) Αρωµατικά φυτά

Σκαντζίκι

Σχοινόπρασο

Μαϊντανός

Φύλλα σέλινου

Άλλα

(VI) ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά)

Φασόλια (µε το λοβό)

Φασόλια (χωρίς λοβό)

Μπιζέλια (µε το λοβό)

Μπιζέλια (χωρίς λοβό)

Άλλα

(VII) ΣΤΕΛΕΧΩ∆Η ΛΑΧΑΝΙΚΑ
(νωπά)

Σπαράγγια

Άγριες αγκινάρες

Σέλινα

Μάραθο

Αγκινάρες

Πράσα

Ραβέντι

Άλλα

(VIII) ΕΙ∆Η ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ

α) Καλλιεργούµενα µανιτάρια

β) Άγρια µανιτάρια



EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 4.5.2000L 107/36

Υπόλειµµα φυτοφαρµάκου και ανώτατο επίπεδο υπολειµµάτων
(mg/kg)

Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένων
προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα

επίπεδα υπολειµµάτων Metho-
xychlor Barban Aramite Chlor-

fenson
Chloroben-

zilate
Chloro-
bufam

Chloro-
xuron

Chloro-
benside Diallate

1,1-
dichloro-
2,2-bis (4-
ethylfenyl-)
ethane

3. Όσπρια 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*)

Φασόλια

Φακές

Μπιζέλια

Άλλα

4. Ελαιούχοι σπόροι 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*)

Λινόσπορος

Αραχίδες

Σπέρµατα παπαρούνας

Σπέρµατα σουσαµιού

Σπέρµατα ηλιάνθου

Σπέρµατα ελαιοκράµβης

Σπόροι σόγιας

Σινάπι

Βαµβακόσπορος

Άλλα

5. Γεώµηλα 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*)

Πρώιµα γεώµηλα

Εδώδιµα γεώµηλα

6. Τσάι (Τσάι, αποξηραµένα φύλλα και
στελέχη, τα οποία έχουν υποστεί
ζύµωση ή όχι Camellia sinensis)

0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*)

7. Λυκίσκος (αποξηραµένος), συµπερι-
λαµβανοµένων των δισκίων λυκίσκου
και της µη συµπυκνωµένης σκόνης

0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*)

(*) Αναφέρεται στο χαµηλότερο επίπεδο ανίχνευσης.

2. Στο γερµανικό κείµενο, στα παραρτήµατα Ι και ΙΙ, στην οµάδα «2.5(a) Salat u.ä.», ο όρος «Kopfsalat»
αντικαθίσταται από τον όρο «Salat».

3. Στο ολλανδικό κείµενο, στα παραρτήµατα Ι και ΙΙ, στην οµάδα «2.5(a) Sla en dergelĳke», ο όρος «Kropsla/
ijsbergsla» αντικαθίσταται από τον όρο «Sla».

4. Στο παράρτηµα ΙΙ, το ανώτατο όριο υπολειµµάτων για το Cartap στο τσάι (τσάι, αποξηραµένα φύλλα και
στελέχη, τα οποία έχουν υποστεί ζύµωση ή όχι, Camellia sinensis) πρέπει να καθοριστεί σε 0,1 (*) mg/kg
[όπου (*) αναφέρεται στο χαµηλότερο επίπεδο ανίχνευσης].

Άρθρο 5

1. Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

2. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να
συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου 2000. Πληροφορούν αµέσως σχετικά την
Επιτροπή.

3. Οι διατάξεις αυτές πρέπει να εφαρµοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2001.
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4. Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν παραποµπή στην παρούσα οδηγία ή
συνοδεύονται από παρόµοια παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραποµπής καθορίζε-
ται από τα κράτη µέλη.

Άρθρο 6

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2000.

Για την Επιτροπή

David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής


