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Ο∆ΗΓΙΑ 2000/48/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 25ης Ιουλίου 2000

για την τροποποίηση των παραρτηµάτων των οδηγιών 86/362/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ του Συµβουλίου που
αφορούν, αντιστοίχως, τον καθορισµό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα υπολείµµατα φυτοφαρ-
µάκων πάνω και µέσα στα σιτηρά και σε ορισµένα προϊόντα φυτικής προέλευσης, συµπεριλαµβανοµένων

των οπωροκηπευτικών

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

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 σττηρά (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/42/ΕΚ της
Επιτροπής (2), 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 οπω-
ροκηπευτικών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
2000/42/ΕΚ, και ιδίως το άρθρο 7,

την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου
1991, σχετικά µε τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών
προϊόντων (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
2000/10/ΕΚ της Επιτροπής (5), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος
1 στοιχείο στ),

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Η νέα δραστική ουσία, η azoxystrobin, έχει συµπεριληφθεί
στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ µε την οδηγία
98/47/ΕΚ της Επιτροπής (6) για να χρησιµοποιείται αποκλει-
στικά ως µυκητοκτόνο, χωρίς να διευκρινίζονται ιδιαίτεροι
όροι που επιδρούν στις καλλιέργειες στις οποίες ενδεχο-
µένως έχουν χρησιµοποιηθεί φυτοπροστατευτικά προϊόντα
που περιέχουν azoxystrobin.

(2) Τα ανώτατα όρια για τα υπολείµµατα της azoxystrobin
µέσα και πάνω σε όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από τις
οδηγίες 86/362/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ καθορίστηκαν µε
την οδηγία 1999/71/ΕΚ της Επιτροπής (7).

(3) Κατά τον καθορισµό των εν λόγω ανωτάτων ορίων για τα
υπολείµµατα της azoxystrobin, αναγνωρίστηκε ότι τα επί-
πεδα αυτά πρέπει να επανεξετάζονται και να αλλάζουν για
να λαµβάνονται υπόψη οι νέες πληροφορίες και τα νέα
στοιχεία. Η οδηγία 1999/71/ΕΚ προβλέπει ότι τα εθνικά
προσωρινά ανώτατα όρια υπολειµµάτων για άλλα σιτηρά και
οπωροκηπευτικά πρέπει να καθορίζονται από τα κράτη µέλη
ως µέρος της έγκρισης που χορηγούν για φυτοπροστατευ-
τικά προϊόντα που περιέχουν azoxystrobin και πρέπει να
ανακοινώνονται στην Επιτροπή δυνάµει των απαιτήσεων του
άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 91/414/
ΕΟΚ. Για διευκόλυνση, ορισµένα από τα ανώτατα όρια

καθορίστηκαν στην οδηγία 1999/71/ΕΚ σε προσωρινή
βάση, επιτρέποντας στα κράτη µέλη να χορηγήσουν περαι-
τέρω εγκρίσεις για νέες χρήσεις και να ενηµερώσουν την
Επιτροπή δυνάµει της διαδικασίας που περιγράφεται από το
εν λόγω άρθρο. Το άρθρο αυτό προβλέπει ότι, όταν υπάρχει
ένα προσωρινό κοινοτικό ανώτατο όριο καταλοίπου και
όταν η νέα εγκριθείσα χρήση συνεπάγεται ανώτερα όρια, το
κράτος µέλος που χορηγεί την έγκριση καθορίζει ένα εθνικό
προσωρινό ανώτατο όριο καταλοίπου σύµφωνα µε το άρθρο
4 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ
πριν από την χορήγηση της έγκρισης.

(4) Για να εξασφαλιστεί η επαρκής προστασία των καταναλωτών
από την έκθεση σε υπολείµµατα πάνω και µέσα σε προϊόντα
για τα οποία δεν έχει χορηγηθεί έγκριση, θεωρήθηκε σκό-
πιµο, κατά τη θέσπιση της οδηγίας 1999/71/ΕΚ, να καθορι-
στούν προσωρινά ανώτατα όρια υπολειµµάτων στο χαµηλό-
τερο δυνατό όριο ανίχνευσης για αυτά τα προϊόντα. Ο
καθορισµός σε κοινοτικό επίπεδο τέτοιων προσωρινών ανω-
τάτων ορίων υπολειµµάτων δεν εµποδίζει τη χορήγηση
προσωρινών αδειών από τα κράτη µέλη για τη χρησιµο-
ποίηση της azoxystrobin σε αυτά τα προϊόντα, σύµφωνα µε
το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 91/
414/ΕΟΚ.

(5) Για να εγκριθεί ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν, τα κράτη
µέλη πρέπει να εφαρµόζουν τις ενιαίες αρχές που προβλέπο-
νται στο παράρτηµα VI της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ όταν
αξιολογούν, ιδίως, ένα φάκελο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
του παραρτήµατος III της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, ο οποίος
παρουσιάζεται από τον υποβάλλοντα αίτηση για έγκριση. Το
παράρτηµα ΙΙΙ µέρος Α τµήµα 8 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ
απαιτεί να υποβάλλουν οι αιτούντες ορισµένα στοιχεία,
συµπεριλαµβανοµένων των προτεινόµενων ανωτάτων ορίων
υπολειµµάτων µαζί µε µία πλήρη δικαιολόγηση και εκτίµηση
της δυνητικής και πραγµατικής έκθεσης µέσω της διατροφής
και άλλων παραγόντων. Σύµφωνα µε το παράρτηµα VI
µέρος Β τµήµα 2.4.2 και το µέρος Γ τµήµα 2.5 της οδηγίας
91/414/ΕΟΚ απαιτείται από τα κράτη µέλη να αξιολογούν
τα υποβαλλόµενα στοιχεία όσον αφορά τα αποτελέσµατα
που έχουν τα υπολείµµατα στην ανθρώπινη υγεία και στην
υγεία των ζώων, καθώς και στο περιβάλλον, και να λαµβά-
νουν αποφάσεις σχετικά µε τις εγκρίσεις οι οποίες εγγυώνται
ότι τα υπάρχοντα υπολείµµατα προέρχονται από ελάχιστες
ποσότητες φυτοπροστατευτικού προϊόντος που είναι ανα-
γκαίες για να επιτευχθεί ο κατάλληλος έλεγχος, σύµφωνα µε
τις ορθές γεωργικές πρακτικές, και χρησιµοποιείται κατά
τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η παρουσία
των υπολειµµάτων κατά τη στιγµή της συγκοµιδής, της
σφαγής ή της αποθεµατοποίησης, ανάλογα µε την
περίπτωση.

(1) ΕΕ L 221 της 7.8.1986, σ. 37.
(2) ΕΕ L 158 της 30.6.2000, σ. 51.
(3) ΕΕ L 350 της 14.12.1990, σ. 71.
(4) ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1.
(5) ΕΕ L 57 της 2.3.2000, σ. 28.
(6) ΕΕ L 191 της 7.7.1998, σ. 50.
(7) ΕΕ L 194 της 27.7.1999, σ. 36.
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Κατάλοιπο φυτοφαρµάκων Ανώτατα επίπεδα σε mg/kg

(6) Έχουν παρασχεθεί νέα στοιχεία για χρήσεις της azoxystro-
bin στο ρύζι, στις µπανάνες, στις τοµάτες και στα κολο-
κυθοειδή µε βρώσιµο και µη βρώσιµο φλοιό. Αυτά τα νέα
στοιχεία εκτιµήθηκαν και θεωρήθηκε σκόπιµο να αναθεω-
ρηθούν τα προσωρινά ανώτατα όρια υπολειµµάτων που
καθορίστηκαν για τα προϊόντα αυτά στην οδηγία 1999/
71/ΕΚ.

(7) Κατά την προσθήκη στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414/
ΕΟΚ, η τεχνική και επιστηµονική αξιολόγηση της azoxy-
strobin έλαβε την τελική της µορφή στις 22 Απριλίου
1998 στο µορφότυπο της έκθεσης αναθεώρησης της Επι-
τροπής για την azoxystrobin. Στην εν λόγω έκθεση
αναθεώρησης, η αποδεκτή ηµερήσια πρόσληψη (ΑΗΠ) για
την azoxystrobin καθορίστηκε σε 0,1 mg/kg σωµατικού
βάρους ανά ηµέρα. Η έκθεση των καταναλωτών, καθόλη τη
διάρκεια της ζωής τους, σε τρόφιµα για τα οποία έχει
χρησιµοποιηθεί azoxystrοbin έχει εκτιµηθεί και αξιολογηθεί
σύµφωνα µε τις διαδικασίες και τις πρακτικές που χρησιµο-
ποιούνται εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, λαµβανοµένων
υπόψη των κατευθυντηρίων οδηγιών που δηµοσιεύθηκαν
από την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (1) και έχει υπολογι-
σθεί ότι τα ανώτατα επίπεδα υπολειµµάτων που καθορίσθη-
καν στην εν λόγω οδηγία δεν οδηγούν σε υπέρβαση της εν
λόγω αποδεκτής ηµερήσιας πρόσληψης.

«Azoxystrobin 5 ρύζι»

Άρθρο 2

Τα ανώτατα όρια υπολειµµάτων του παραρτήµατος Ι της παρούσας
οδηγίας αντικαθιστούν αυτά που απαριθµούνται για την azoxystro-
bin στο παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 90/642/ΕΟΚ.

Άρθρο 3

1. Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από
τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

2. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν τα νοµοθετικά,
κανονιστικά ή διοικητικά µέτρα µε σκοπό τη συµµόρφωση µε την
παρούσα οδηγία µέχρι τις 31 Μαρτίου 2001. Πληροφορούν
αµέσως σχετικά την Επιτροπή.

(8) Οι οξείες τοξικές επιδράσεις που απαιτούν τη θέσπιση µιας
δόσης αναφοράς οξείας επίδρασης δεν παρατηρήθηκαν κατά
την αξιολόγηση και τη συζήτηση που προηγήθηκε της προ-
σθήκης της azoxystrobin στο παράρτηµα Ι της οδηγίας
91/414/ΕΟΚ.

3. Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν αυτά τα µέτρα από την 1η
Απριλίου 2001.

(9) Έχει ζητηθεί η γνώµη των εµπορικών εταίρων της Κοινότη-
τας σχετικά µε τα επίπεδα που καθορίζονται στην παρούσα
οδηγία µέσω του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου και
έχουν ληφθεί υπόψη οι παρατηρήσεις τους σχετικά µε τα εν
λόγω επίπεδα. Με βάση την υποβολή αποδεκτών στοιχείων,
θα εξετασθεί από την Επιτροπή η δυνατότητα καθορισµού
των ανοχών κατά τις εισαγωγές όσον αφορά τα ανώτατα
επίπεδα υπολειµµάτων για ειδικούς συνδυασµούς φυτοφαρ-
µάκων/καλλιέργειας.

4. Όταν εγκριθούν από τα κράτη µέλη τα εν λόγω µέτρα περι-
λαµβάνουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από
την εν λόγω αναφορά κατά τη στιγµή της επίσηµης δηµοσίευσής
τους. Η διαδικασία η σχετική µε την εν λόγω αναφορά θεσπίζεται
από τα κράτη µέλη.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

(10) Έχει ληφθεί υπόψη η γνώµη της επιστηµονικής επιτροπής
φυτών, και ιδίως οι συµβουλές και οι συστάσεις που αφο-
ρούν την προστασία των καταναλωτών από τρόφιµα για τα
οποία έχουν χρησιµοποιηθεί φυτοφάρµακα.

Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2000.

Για την Επιτροπή

David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

(11) Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης φυτοϋγειονοµικής επι-
τροπής,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τα ακόλουθα πρέπει να προστεθούν στο µέρος Α του παραρτήµα-
τος ΙΙ της οδηγίας 86/362/ΕΟΚ:

(1) Κατευθυντήριες οδηγίες για την πρόληψη της λήψης υπολειµµάτων
φυτοφαρµάκων µέσω της τροφής (αναθεωρηµένες), που καταρτίστηκαν
από το επισιτιστικό πρόγραµµα «GEMS/Food Programme» σε συνερ-
γασία µε την επιτροπή του Cοdeχ για τα υπολείµµατα φυτοφαρµάκων,
που δηµοσιεύθηκαν από την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας 1997
(WHO/FSF/FOS/97.7).
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Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα επίπεδα υπολειµµάτων
Υπολείµµατα φυτοφαρµάκων και

ανώτατα επίπεδα
(mg/kg)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Καρποί, νωποί, αποξηραµένοι ή άψητοι, συντηρούµενοι µε ψύξη, χωρίς προσθήκη
ζάχαρης ακρόδρυα

i) ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η 0,05 (p) (*)

Γκρέιπ-φρουτ

Λεµόνια

Γλυκολέµονα

Μανταρίνια (συµπεριλαµβάνονται οι κληµεντίνες και άλλα υβρίδια)

Πορτοκάλια

Φράπες

Άλλα

ii) ΑΚΡΟ∆ΡΥΑ (µε ή χωρίς κέλυφος) 0,1 (p) (*)

Αµύγδαλα

Καρύδια Βραζιλίας

Ανακάρδια

Κάστανα

Καρύδες

Φουντούκια

Μακαντάµια

Καρύδια πεκάν

Κοκουνάρια

Φυστίκια

Κοινά καρύδια

Άλλα

iii) ΜΗΛΟΕΙ∆Η 0,05 (p) (*)

Μήλα

Αχλάδια

Κυδώνια

Άλλα

iv) ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ 0,05 (p) (*)

Βερίκοκα

Κεράσια

Ροδάκινα (συµπεριλαµβάνονται νεκταρίνια και παρόµοια υβρίδια)

∆αµάσκηνα

Άλλα

v) ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

α) Επιτραπέζια και οινοποιήσιµα σταφύλια 2

Επιτραπέζια σταφύλια

Οινοποιήσιµα σταφύλια

β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) 0,05 (p) (*)

γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους) 0,05 (p) (*)

Βατόµουρα

Καρποί ασπροβατοµουριάς

Φράουλες-βατόµουρα

Σµέουρα

Άλλα
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Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα επίπεδα υπολειµµάτων
Υπολείµµατα φυτοφαρµάκων και

ανώτατα επίπεδα
(mg/kg)

δ) Άλλοι µικροί καρποί και µούρα (εκτός από τους άγριους) 0,05 (p) (*)
Μύρτιλλα (καρποί του είδους Vaccinium myrtillus)
Μύρτιλλα µακρόκαρπα

Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα ή µαύρα)

Πράσινα φραγκοστάφυλα

Άλλα

ε) Άγρια µούρα και άγριοι καρποί 0,05 (p) (*)

vi) ∆ΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ

Αβοκάντο

Μπανάνες 2

Χουρµάδες

Σύκα

Ακτινίδια

Κουµκουάτ

Λίτσι

Μάνγκο

Ελιές

Καρποί της πασιφλόρας

Ανανάδες

Ρόδια

Άλλα 0,05 (p) (*)

2. Λαχανικά, νωπά ή άβραστα, κατεψυγµένα ή αποξηραµένα

i) ΡΙΖΩΜΑΤΩ∆Η ΚΑΙ ΚΟΝ∆ΥΛΩ∆Η ΛΑΧΑΝΙΚΑ 0,05 (p) (*)

Κοκκινογούλια

Καρότα

Ραπανοσέλινα

Χρένα

Κολοκάσια

Παστινάκη

Ρίζες µαϊντανού

Ραπάνια

Λαγόχορτα

Γλυκοπατάτες

Γουλιά (είδος κράµβης)

Γογγύλια

Κόνδυλοι της διοσκουρέας

Άλλα

ii) ΒΟΛΒΩ∆Η ΛΑΧΑΝΙΚΑ 0,05 (p) (*)
Σκόρδα

Κρεµµύδια

Ασκαλώνια (εσαλότ)

Φρέσκα κρεµµύδια (ανοιξιάτικα)

Άλλα

iii) ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

α) Σολανώδη

Τοµάτες 2 (p)
Πιπεριές

Μελιτζάνες

Άλλα 0,05 (p) (*)
β) Κολοκυνθοειδή µε βρώσιµο φλοιό 1 (p)

Αγγούρια

Αγγουράκια

Κολοκυθάκια

Άλλα
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Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα επίπεδα υπολειµµάτων
Υπολείµµατα φυτοφαρµάκων και

ανώτατα επίπεδα
(mg/kg)

γ) Κολοκυνθοειδή µε µη βρώσιµο φλοιό 0,5 (p)
Πεπόνια

Κολοκύθες

Καρπούζια

Άλλα

δ) Γλυκό καλαµπόκι 0,05 (p) (*)

iv) ΚΡΑΜΒΕΣ 0,05 (p) (*)
α) Ανθοκράµβες

Μπρόκολα

Κουνουπίδια

Άλλα

β) Κεφαλωτές κράµβες

Λάχανα Βρυξελλών

Λάχανα

Άλλα

γ) Φυλλώδεις κράµβες

Κινέζικα λάχανα

Λαχανίδες

Άλλα

δ) Γογγυλοκράµβες

v) ΦΥΛΛΩ∆Η ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 0,05 (p) (*)
α) Μαρούλια και παρόµοια

Κάρδαµο

Λυκοτρίβολο

Μαρούλι

Σκαρόλα (πικρίδα)

Άλλα

β) Σπανάκια και παρόµοια

Σπανάκια

Σέσκουλα

Άλλα

γ) Νεροκάρδαµο

δ) Ραδίκι Witloof
ε) Αρωµατικά φυτά

Σκαντζίκι

Σχοινόπρασο

Μαϊντανός

Φύλλα σέλινου

Άλλα

vi) ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά) 0,05 (p) (*)
Φασόλια (µε το λοβό)

Φασόλια (χωρίς λοβό)

Μπιζέλια (µε το λοβό)

Μπιζέλια (χωρίς λοβό)

Άλλα

vii) ΣΤΕΛΕΧΩ∆Η ΛΑΧΑΝΙΚΑ (νωπά) 0,05 (p) (*)
Σπαράγγια

Άγριες αγκινάρες

Σέλινα

Μάραθο

Αγκινάρες

Πράσα

Ραβέντι

Άλλα
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Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα επίπεδα υπολειµµάτων
Υπολείµµατα φυτοφαρµάκων και

ανώτατα επίπεδα
(mg/kg)

viii) ΕΙ∆Η ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ 0,05 (p) (*)
α) Καλλιεργούµενα µανιτάρια

β) Άγρια µανιτάρια

3. Όσπρια 0,05 (p) (*)
Φασόλια

Φακές

Μπιζέλια

Άλλα

4. Ελαιούχοι σπόροι 0,05 (p) (*)
Λινόσπορος

Αραχίδες

Σπέρµατα παπαρούνας

Σπέρµατα σουσαµιού

Σπέρµατα ηλίανθου

Σπέρµατα ελαιοκράµβης

Σπόροι σόγιας

Σινάπι

Βαµβακόσπορος

Άλλα

5. Γεώµηλα 0,05 (p) (*)
Πρώιµα και εδώδιµα γεώµηλα

Γεώµηλα συντηρηµένα

6. Τσάι (Τσάι µαύρο, µεταποιηµένο από φύλλα της Camellia sinensis) 0,1 (p) (*)

7. Λυκίσκος (αποξηραµένος), συµπεριλαµβανοµένων των δισκίων λυκίσκου και της µη
συµπυκνωµένης σκόνης

0,1 (p) (*)

(*) Αναφέρεται στο χαµηλότερο επίπεδο ανίχνευσης.
(p) Προσωρινά ανώτατα επίπεδα υπολειµµάτων.


