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Ο∆ΗΓΙΑ 2002/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 7ης Μαΐου 2002

σχετικά µε τις ανεπιθύµητες ουσίες στις ζωοτροφές

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

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

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3), υπό το πρίσµα του κοινού σχεδίου που εγκρίθηκε
από την επιτροπή συνδιαλλαγής στις 26 Μαρτίου 2002,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Θα πρέπει να επέλθουν πολλές τροποποιήσεις στην οδηγία
1999/29/ΕΚ του Συµβουλίου, της 22ας Απριλίου 1999,
σχετικά µε τις ανεπιθύµητες ουσίες και προϊόντα στη δια-
τροφή των ζώων (4). Για λόγους σαφήνειας και αποτελεσµα-
τικότητας, θα πρέπει να διατυπωθεί εκ νέου η εν λόγω
οδηγία.

(2) Η ζωική παραγωγή καταλαµβάνει ιδιαίτερα σηµαντική θέση
στη γεωργία της Κοινότητας και η επίτευξη ικανοποιητικών
αποτελεσµάτων σε ό,τι αφορά τη δηµόσια υγεία, την υγεία
των ζώων, τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων, το περιβάλλον
και τα οικονοµικά των κτηνοτρόφων, εξαρτάται σε µεγάλο
βαθµό από τη χρησιµοποίηση ζωοτροφών ικανοποιητικής
και κατάλληλης ποιότητας.

(3) Οι ρυθµίσεις σχετικά µε τις ζωοτροφές είναι αναγκαίες για
να εξασφαλιστεί η παραγωγικότητα και η βιωσιµότητα του
γεωργικού τοµέα και για να καταστεί δυνατή η διασφάλιση
της δηµόσιας υγείας και της υγείας των ζώων, των καλών
συνθηκών διαβίωσης των ζώων και του περιβάλλοντος. Επι-
πλέον, απαιτούνται λεπτοµερείς κανονιστικές ρυθµίσεις για
την υγιεινή ώστε να εξασφαλιστεί η ποιότητα των ζωο-
τροφών στα επιµέρους αγροκτήµατα, ακόµα και όταν αυτές
δεν παράγονται προς εµπορία.

(4) Οι ίδιοι κανόνες για την ποιότητα και την ασφάλεια των
προϊόντων που προορίζονται για ζωοτροφές πρέπει να εφαρ-
µόζονται στην ποιότητα και την ασφάλεια του νερού που
καταναλίσκουν τα ζώα. Μολονότι το νερό, βάσει του ορι-
σµού των ζωοτροφών, µπορεί να θεωρείται ως ζωοτροφή,
δεν περιλαµβάνεται στο µη εξαντλητικό κατάλογο των

κυριότερων πρώτων υλών ζωοτροφών που περιέχεται στην
οδηγία 96/25/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου
1996, για την κυκλοφορία και τη χρήση των πρώτων υλών
ζωοτροφών (5). Το ζήτηµα κατά πόσον το νερό πρέπει να
αντιµετωπίζεται ως ζωοτροφή πρέπει να εξεταστεί στο πλαί-
σιο της εν λόγω οδηγίας.

(5) ∆ιαπιστώθηκε ότι οι πρόσθετες ύλες δύνανται να περιέχουν
ανεπιθύµητες ουσίες. Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να διευρυν-
θεί το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας ώστε να καλύψει και
τις πρόσθετες ύλες.

(6) Τα προϊόντα που προορίζονται για ζωοτροφές δύνανται να
περιέχουν ανεπιθύµητες ουσίες ικανές να βλάψουν την υγεία
των ζώων ή, λόγω της παρουσίας τους στα ζωικά προϊόντα,
την υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον.

(7) Είναι αδύνατον να αποκλεισθεί εντελώς η παρουσία ανε-
πιθύµητων ουσιών αλλά είναι σηµαντικό να µειωθεί η περιε-
κτικότητά τους στα προϊόντα που προορίζονται για ζωοτρο-
φές, µε κατάλληλη προσοχή στην οξεία τοξικότητα, τη
βιοσωρευτικότητα και την αποδοµησιµότητα των ουσιών,
προκειµένου να εµποδίζεται η εκδήλωση ανεπιθύµητων και
επιβλαβών επιπτώσεων. Επί του παρόντος, δεν είναι ενδε-
δειγµένο να καθοριστούν οι εν λόγω περιεκτικότητες κάτω
από το όριο ευαισθησίας των µεθόδων ανάλυσης που θα
καθοριστούν για την Κοινότητα.

(8) Οι µέθοδοι για τον προσδιορισµό των καταλοίπων ανε-
πιθύµητων ουσιών βελτιώνονται συνεχώς, έτσι ώστε να µπο-
ρούν να ανιχνεύονται ακόµη και ποσότητες καταλοίπων που
έχουν αµελητέα σηµασία για την υγεία των ζώων και του
ανθρώπου.

(9) Ανεπιθύµητες ουσίες είναι δυνατόν να υπάρχουν µέσα σε
προϊόντα που προορίζονται για ζωοτροφές µόνον υπό τις
προϋποθέσεις που καθορίζονται από την παρούσα οδηγία
και δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται κατ’ άλλο τρόπο
στο πλαίσιο ζωοτροφών. Κατά συνέπεια, η παρούσα οδηγία
θα πρέπει να εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των λοιπών
κοινοτικών διατάξεων που αφορούν τις ζωοτροφές και ιδίως
των κανόνων που ισχύουν για τις σύνθετες ζωοτροφές.

(10) Η παρούσα οδηγία πρέπει να εφαρµόζεται στα προϊόντα που
προορίζονται για ζωοτροφές, ήδη από τη στιγµή που εισέρ-
χονται στην Κοινότητα. Κατά συνέπεια, πρέπει να οριστεί ότι
η καθοριζόµενη µέγιστη περιεκτικότητα σε ανεπιθύµητες
ουσίες ισχύει, κατά κανόνα, από την ηµεροµηνία κατά την
οποία τίθενται σε κυκλοφορία ή χρησιµοποιούνται τα προϊό-
ντα που προορίζονται για ζωοτροφές, σε όλα τα στάδια και
ιδίως από την ηµεροµηνία εισαγωγής τους.

(1) ΕΕ C 89 Ε της 28.3.2000, σ. 70 και ΕΕ C 96 E της 27.3.2001, σ.
346.

(2) ΕΕ C 140 της 18.5.2000, σ. 9.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 2000 (ΕΕ C
178 της 22.6.2001, σ. 160), κοινή θέση του Συµβουλίου της 17ης
Σεπτεµβρίου 2001 (ΕΕ C 4 της 7.1.2002, σ. 1) και απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 2001 (δεν έχει ακόµη
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοιν-
οβουλίου της 10ης Απριλίου 2002 και απόφαση του Συµβουλίου της
22ας Απριλίου 2002.

(5) ΕΕ L 125 της 23.5.1996, σ. 35· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2000/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 105 της 3.5.2000, σ. 36).(4) ΕΕ L 115 της 4.5.1999, σ. 32.
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(11) Τα προϊόντα που προορίζονται για ζωοτροφές πρέπει να
είναι ποιότητας υγιούς, ανόθευτης και σύµφωνης µε τα
συναλλακτικά ήθη και συνεπώς όταν χρησιµοποιούνται ορθά
δεν πρέπει να ενέχουν κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων
και των ζώων ή για το περιβάλλον και δεν πρέπει να επηρεά-
ζουν αρνητικά τη ζωική παραγωγή. Κατά συνέπεια, πρέπει
να απαγορεύεται η χρήση ή η θέση σε κυκλοφορία
προϊόντων που προορίζονται για ζωοτροφές, των οποίων η
περιεκτικότητα σε ανεπιθύµητες ουσίες υπερβαίνει τα ανώ-
τατα όρια που προβλέπονται στο παράρτηµα Ι.

(12) Η παρουσία ορισµένων ανεπιθύµητων ουσιών στις
συµπληρωµατικές ζωοτροφές πρέπει να περιοριστεί µε τον
καθορισµό κατάλληλων ανώτατων ορίων περιεκτικότητας.

(13) Μολονότι, σε ορισµένες περιπτώσεις, θεσπίζεται ανώτατο
όριο λαµβάνοντας υπόψη τα σηµερινά ιστορικά επίπεδα,
πρέπει να εξακολουθήσουν να καταβάλλονται προσπάθειες
για τον περιορισµό, στα χαµηλότερα δυνατά επίπεδα, της
παρουσίας ορισµένων ανεπιθύµητων ουσιών στα προϊόντα
που προορίζονται για ζωοτροφές ώστε να µειωθεί η παρου-
σία τους στην τροφική αλυσίδα των ανθρώπων και των
ζώων. Θα πρέπει εποµένως να επιτραπεί, δυνάµει της παρού-
σας οδηγίας, ο καθορισµός ορίων δραστηριοποίησης σαφώς
κατώτερων του θεσπιζόµενου ανώτατου ορίου. Σε
περίπτωση υπέρβασης αυτών των ορίων δραστηριοποίησης,
πρέπει να διεξάγονται έρευνες για τον εντοπισµό των πηγών
των ανεπιθύµητων ουσιών και να λαµβάνονται µέτρα για την
περιστολή ή την εξάλειψη των πηγών αυτών.

(14) Όταν απειλούνται η υγεία των ζώων ή των ανθρώπων ή το
περιβάλλον, τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν την ευχέρεια
να µειώνουν προσωρινά την καθοριζόµενη µέγιστη περιεκτι-
κότητα, να καθορίζουν ανώτατη περιεκτικότητα για άλλες
ουσίες, ή να απαγορεύουν την παρουσία των ουσιών αυτών
στα προϊόντα που προορίζονται για ζωοτροφές. Προκειµέ-
νου να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρµογή, οι τροποποιήσεις
του παραρτήµατος Ι της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να
αποφασίζονται µε κατεπείγουσα κοινοτική διαδικασία, βάσει
δικαιολογητικών εγγράφων, καθώς και βάσει της αρχής της
προφύλαξης.

(15) Κατά τη θέση σε κυκλοφορία, τα προϊόντα που προορίζο-
νται για ζωοτροφές, τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτή-
σεις της παρούσας οδηγίας, δεν επιτρέπεται να υποβάλλο-
νται σε άλλους περιορισµούς όσον αφορά την περιεκτι-
κότητά τους σε ανεπιθύµητες ουσίες, πλην εκείνων που
προβλέπονται από την παρούσα οδηγία και από την οδηγία
95/53/ΕΚ του Συµβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 1995, για
τον καθορισµό των αρχών οργάνωσης των επισήµων ελέγχων
στον τοµέα της διατροφής των ζώων (1).

(16) Για να κατοχυρωθεί, κατά τη χρήση ή την κυκλοφορία των
προϊόντων που προορίζονται για ζωοτροφές, η τήρηση των
απαιτήσεων σχετικά µε τις ανεπιθύµητες ουσίες, τα κράτη
µέλη πρέπει να προβλέπουν τους ενδεδειγµένους µηχανι-
σµούς παρακολούθησης σύµφωνα µε την οδηγία 95/53/ΕΚ.

(17) Απαιτείται µια ενδεδειγµένη κοινοτική διαδικασία για την
αναπροσαρµογή των τεχνικών διατάξεων των παραρτηµάτων

της παρούσας οδηγίας ανάλογα µε την εξέλιξη των επιστη-
µονικών και τεχνικών γνώσεων.

(18) Για να διευκολυνθεί η εφαρµογή των προτεινόµενων µέτρων,
θα πρέπει να προβλεφθεί διαδικασία µε την οποία να
καθιερώνεται στενή συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών
και της Επιτροπής, στο πλαίσιο της µόνιµης επιτροπής ζωο-
τροφών που συνεστήθη µε την απόφαση 70/372/ΕΟΚ (2).

(19) Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας
οδηγίας θα πρέπει να θεσπιστούν 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 (3),

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

1. Η παρούσα οδηγία αφορά τις ανεπιθύµητες ουσίες στα
προϊόντα που προορίζονται για ζωοτροφές.

2. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των διατά-
ξεων:

α) της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 23ης Νοεµ-
βρίου 1970, περί των προσθέτων υλών στη διατροφή των
ζώων (4),

β) της οδηγίας 96/25/ΕΚ του Συµβουλίου και της οδηγίας 79/
373/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 2ας Απριλίου 1979, περί
εµπορίας σύνθετων ζωοτροφών (5),

γ) της οδηγίας 76/895/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 23ης Νοεµ-
βρίου 1976, περί του καθορισµού της µεγίστης περιεκτικότη-
τας για τα κατάλοιπα των φυτοφαρµάκων επί και εντός των
οπωροκηπευτικών (6), της οδηγίας 86/362/ΕΟΚ του Συµβου-
λίου, της 24ης Ιουλίου 1986, που αφορά τον καθορισµό των
ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρµάκων
µέσα και πάνω στα σιτηρά (7), της οδηγίας 86/363/ΕΟΚ του
Συµβουλίου, της 24ης Ιουλίου 1986, που αφορά τον καθορι-
σµό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτο-
φαρµάκων πάνω και µέσα στα τρόφιµα ζωικής προέλευσης (8),
και της οδηγίας 90/642/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης
Νοεµβρίου 1990, που αφορά τον καθορισµό των ανώτατων
περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρµάκων επάνω ή
µέσα σε ορισµένα προϊόντα φυτικής προέλευσης, συµπεριλαµ-
βανοµένων των οπωροκηπευτικών (9), όταν τα κατάλοιπα αυτά
δεν αναφέρονται στο παράρτηµα Ι της παρούσας οδηγίας·

(2) ΕΕ L 170 της 3.8.1970, σ. 1.
(3) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(4) ΕΕ L 270 της 14.12.1970, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2205/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 297
της 15.11.2001, σ. 3).

(5) ΕΕ L 86 της 6.4.1979, σ. 30· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2002/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 63 της 6.3.2002, σ. 23).

(6) ΕΕ L 340 της 9.12.1976, σ. 26· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2000/57/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 244 της 29.9.2000,
σ. 76).

(7) ΕΕ L 221 της 7.8.1986, σ. 37· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2002/23/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 64 της 7.3.2002,
σ. 13).

(8) ΕΕ L 221 της 7.8.1986, σ. 43· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2002/23/ΕΚ.(1) ΕΕ L 265 της 8.11.1995, σ. 17· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία

από την οδηγία 2001/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 234 της 1.9.2001, σ. 55).

(9) ΕΕ L 350 της 14.12.1990, σ. 71· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευ-
ταία από την οδηγία 2002/23/ΕΚ.
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δ) της κοινοτικής νοµοθεσίας στον κτηνιατρικό τοµέα σχετικά µε
τη δηµόσια υγεία και την υγεία των ζώων·

ε) της οδηγίας 82/471/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 30ής Ιουνίου
1982, σχετικά µε ορισµένα προϊόντα που χρησιµοποιούνται
στη διατροφή των ζώων (1)·

στ) της οδηγίας 93/74/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 13ης Σεπτεµ-
βρίου 1993, για τις ζωοτροφές µε τις οποίες επιδιώκονται
στόχοι ιδιαίτερης διατροφής (2).

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως:

α) «ζωοτροφές»: τα προϊόντα φυτικής ή ζωικής προέλευσης, στη
φυσική τους κατάσταση, νωπά ή διατηρηµένα, και τα
παράγωγα της βιοµηχανικής τους µεταποίησης, καθώς και οι
οργανικές ή ανόργανες ουσίες, απλές ή σε µείγµατα, που
περιέχουν ή όχι πρόσθετες ύλες και προορίζονται για τη δια-
τροφή των ζώων από το στόµα·

β) «πρώτες ύλες ζωοτροφών»: τα διάφορα προϊόντα φυτικής ή
ζωικής προέλευσης, στη φυσική τους κατάσταση, νωπά ή
διατηρηµένα, και τα παράγωγα της βιοµηχανικής τους µετα-
ποίησης, καθώς και οι οργανικές ή ανόργανες ουσίες, που
περιέχουν ή όχι πρόσθετες ύλες και προορίζονται να χρησιµο-
ποιηθούν για την από του στόµατος διατροφή των ζώων, είτε
ως έχουν είτε, µετά από µεταποίηση, για την παρασκευή
σύνθετων ζωοτροφών ή ως υποστρώµατα προµειγµάτων·

γ) «πρόσθετες ύλες»: οι πρόσθετες ύλες όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 στοιχείο α) της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ του Συµβου-
λίου·

δ) «προµείγµατα»: µείγµατα πρόσθετων υλών ή µείγµατα µιας ή
περισσοτέρων πρόσθετων υλών µε ουσίες που χρησιµοποιού-
νται ως φορείς, τα οποία προορίζονται για την παρασκευή
ζωοτροφών·

ε) «σύνθετες ζωοτροφές»: µείγµατα πρώτων υλών ζωοτροφών, µε
ή χωρίς πρόσθετες ύλες, που προορίζονται για την από του
στόµατος διατροφή των ζώων, υπό µορφή πλήρων ή
συµπληρωµατικών ζωοτροφών·

στ) «συµπληρωµατικές ζωοτροφές»: µείγµατα ζωοτροφών τα οποία
περιέχουν υψηλά ποσοστά ορισµένων ουσιών και τα οποία,
λόγω της σύνθεσής τους, εξασφαλίζουν στα ζώα το ηµερήσιο
σιτηρέσιο µόνον αν χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε άλλες
ζωοτροφές·

ζ) «πλήρεις ζωοτροφές»: µείγµατα ζωοτροφών τα οποία, λόγω της
σύνθεσής τους, επαρκούν για την κάλυψη του ηµερησίου σιτη-
ρεσίου·

η) «προϊόντα που προορίζονται για ζωοτροφές»: πρώτες ύλες ζωο-
τροφών, προµείγµατα, πρόσθετες ύλες, ζωοτροφές και κάθε
άλλο προϊόν που προορίζεται ή χρησιµοποιείται για ζωοτρο-
φές·

θ) «ηµερήσιο σιτηρέσιο»: η συνολική ποσότητα ζωοτροφών, µε
περιεκτικότητα υγρασίας 12 %, η οποία είναι αναγκαία κατά
µέσο όρο ηµερησίως για ένα ζώο ορισµένου είδους, ηλικιακής
κατηγορίας και απόδοσης, για την κάλυψη του συνόλου των
αναγκών του·

ι) «ζώα»: τα ζώα που ανήκουν σε είδη τα οποία συνήθως εκτρέφει
και έχει στην κατοχή του ή καταναλίσκει ο άνθρωπος, καθώς
και τα ζώα που ζουν ελεύθερα στη φύση εφόσον τρέφονται µε
ζωοτροφές·

ια) «θέση σε κυκλοφορία» ή «κυκλοφορία»: η κατοχή προϊόντων
που προορίζονται για ζωοτροφές µε σκοπό την πώληση,
συµπεριλαµβανοµένης της προσφοράς προς πώληση, ή
οποιασδήποτε άλλης µορφής µεταβίβασης, δωρεάν ή όχι, σε
τρίτους, καθώς και η ίδια η πώληση ή οι άλλες µορφές
µεταβίβασης·

ιβ) «ανεπιθύµητη ουσία»: κάθε ουσία ή προϊόν, εξαιρουµένων των
παθογόνων παραγόντων, που βρίσκεται επάνω ή/και µέσα στον
προϊόν που προορίζεται για ζωοτροφές και συνιστά δυνητικό
κίνδυνο για την υγεία των ζώων ή του ανθρώπου ή το περιβάλ-
λον ή θα µπορούσε να έχει αρνητική επίδραση στη ζωική
παραγωγή.

Άρθρο 3

1. Τα προϊόντα που προορίζονται για ζωοτροφές επιτρέπεται να
εισάγονται από τρίτες χώρες προκειµένου να χρησιµοποιηθούν στην
Κοινότητα, να τίθενται σε κυκλοφορία ή/και να χρησιµοποιούνται
στην Κοινότητα µόνον εφόσον είναι ποιότητας υγιούς, ανόθευτης
και σύµφωνης µε τα συναλλακτικά ήθη και συνεπώς, όταν χρησιµο-
ποιούνται ορθά, δεν συνιστούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία,
την υγεία των ζώων ή το περιβάλλον και δεν επηρεάζουν αρνητικά
τη ζωική παραγωγή.

2. Ειδικότερα, τα προϊόντα που προορίζονται για ζωοτροφές
τεκµαίρεται ότι δεν είναι σύµφωνα προς την παράγραφο 1 εάν η
περιεκτικότητά τους σε ανεπιθύµητες ουσίες δεν τηρεί τα ανώτατα
όρια περιεκτικότητας που καθορίζονται στο παράρτηµα Ι.

Άρθρο 4

1. Τα κράτη µέλη ορίζουν ότι οι ανεπιθύµητες ουσίες που
απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι µπορούν να είναι ανεκτές στα
προϊόντα που προορίζονται για ζωοτροφές µόνο υπό τους όρους
που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτηµα.

2. Για να περιοριστούν ή να εξαλειφθούν οι πηγές ανεπιθύµητων
ουσιών στα προϊόντα που προορίζονται για ζωοτροφές, τα κράτη
µέλη, σε συνεργασία µε τους επιχειρηµατίες, διεξάγουν έρευνες για
να εντοπίζουν τις πηγές των ανεπιθύµητων ουσιών στις περιπτώσεις
υπέρβασης των ανώτατων συγκεντρώσεων και στις περιπτώσεις
κατά τις οποίες διαπιστώνονται αυξηµένες συγκεντρώσεις των
ουσιών αυτών, λαµβανοµένων υπόψη των σηµερινών ιστορικών
επιπέδων. Για να υπάρχει οµοιόµορφη αντιµετώπιση σε περιπτώσεις
αυξηµένων συγκεντρώσεων, ενδέχεται να απαιτείται η θέσπιση
ορίων δραστηριοποίησης προκειµένου να ενεργοποιούνται οι έρευ-
νες αυτές. Τα όρια αυτά µπορούν να θεσπίζονται στο παράρτηµα ΙΙ.

Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη
όλες τις σχετικές πληροφορίες και ευρήµατα της πηγής και των
µέτρων που λαµβάνονται για τη µείωση του επιπέδου ή την εξά-
λειψη των ανεπιθύµητων ουσιών. Οι πληροφορίες αυτές διαβιβάζο-
νται στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης που υποβάλλεται στην Επι-
τροπή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 της οδηγίας
95/53/ΕΚ, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι πληροφο-
ρίες αφορούν άµεσα τα άλλα κράτη µέλη. Στην περίπτωση αυτήν,
οι πληροφορίες διαβιβάζονται αµέσως.

(1) ΕΕ L 213 της 21.7.1982, σ. 8· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 1999/20/ΕΚ (ΕΕ L 80 της 25.3.1999, σ. 20).

(2) ΕΕ L 237 της 22.9.1993, σ. 23· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 1999/29/ΕΚ (ΕΕ L 115 της 4.5.1999, σ. 32).
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Άρθρο 5

Τα κράτη µέλη ορίζουν ότι τα προϊόντα που προορίζονται για
ζωοτροφές, των οποίων η περιεκτικότητα σε µια ανεπιθύµητη ουσία
υπερβαίνει τη µέγιστη περιεκτικότητα που καθορίζεται στο
παράρτηµα Ι, δεν επιτρέπεται να αναµειγνύονται προς αραίωση µε
το ίδιο προϊόν ή µε άλλα προϊόντα που προορίζονται για ζωοτρο-
φές.

Άρθρο 6

Στο µέτρο που δεν υπάρχουν ειδικές διατάξεις για τις συµπληρω-
µατικές ζωοτροφές, τα κράτη µέλη ορίζουν ότι οι συµπληρωµατι-
κές ζωοτροφές δεν επιτρέπεται, λαµβανοµένης υπόψη της αναλο-
γίας που υποδεικνύεται για τη χρήση τους σε ηµερήσια σιτηρέσιο,
να περιέχουν ανεπιθύµητες ουσίες που περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα Ι σε ποσοστό ανώτερο από εκείνο που καθορίζεται για
τις πλήρεις ζωοτροφές.

Άρθρο 7

1. Όταν ένα κράτος µέλος διαπιστώνει, βάσει νέων πληροφο-
ριών ή επανεκτίµησης υφιστάµενων πληροφοριών η οποία πραγµα-
τοποιείται µετά τη θέσπιση των εν λόγω διατάξεων, ότι µια µέγιστη
περιεκτικότητα που καθορίζεται στο παράρτηµα Ι ή µια ανε-
πιθύµητη ουσία που δεν περιλαµβάνεται στο παράρτηµα αυτό
παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία των ζώων ή του ανθρώπου ή
για το περιβάλλον, το κράτος µέλος αυτό µπορεί να µειώνει
προσωρινά την ισχύουσα µέγιστη περιεκτικότητα, να καθορίζει µια
µέγιστη περιεκτικότητα ή να απαγορεύει την παρουσία αυτής της
ανεπιθύµητης ουσίας στα προϊόντα που προορίζονται για ζωοτρο-
φές. Το εν λόγω κράτος µέλος ενηµερώνει αµέσως τα λοιπά κράτη
µέλη και την Επιτροπή, διευκρινίζοντας τους λόγους στους
οποίους βασίζεται η απόφασή του.

2. Με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12, αποφασί-
ζεται αµέσως εάν πρέπει να τροποποιηθούν τα παραρτήµατα Ι και
ΙΙ.

Το κράτος µέλος επιτρέπεται να διατηρεί τα µέτρα που έθεσε σε
εφαρµογή µέχρις ότου ληφθεί απόφαση από το Συµβούλιο ή από
την Επιτροπή.

Το κράτος µέλος πρέπει να διασφαλίσει τη δηµοσιότητα της από-
φασης.

Άρθρο 8

1. Σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 11, η Επιτροπή,
ανάλογα µε τις εξελίξεις των επιστηµονικών και τεχνικών γνώσεων,
προσαρµόζει τα παραρτήµατα Ι και ΙΙ.

2. Επίσης, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 11, η Επι-
τροπή:

— εκδίδει, κατά περιόδους, ενοποιηµένες εκδόσεις των παραρτη-
µάτων Ι και ΙΙ στις οποίες ενσωµατώνονται οι προσαρµογές που
έγιναν σύµφωνα µε την παράγραφο 1,

— µπορεί να καθορίζει κριτήρια αποδοχής των µεθόδων αποτο-
ξίνωσης ως συµπλήρωµα των κριτηρίων που προβλέπονται για
τα προϊόντα που προορίζονται για ζωοτροφές τα οποία έχουν
ήδη υποβληθεί σε τέτοιες µεθόδους.

3. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι λαµβάνονται µέτρα για να
διασφαλίζεται η ορθή εφαρµογή των αποδεκτών µεθόδων σύµφωνα
µε την παράγραφο 2 καθώς και η συµµόρφωση των αποτοξινω-
µένων προϊόντων που προορίζονται για ζωοτροφές προς τις διατά-
ξεις του παραρτήµατος Ι.

Άρθρο 9

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα προϊόντα που προορίζονται για
ζωοτροφές τα οποία είναι σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία, να µην
υπόκεινται σε άλλους περιορισµούς κυκλοφορίας, όσον αφορά την
παρουσία ανεπιθύµητων ουσιών, εκτός από αυτούς που προβλέπο-
νται στην παρούσα οδηγία και την οδηγία 95/53/ΕΚ.

Άρθρο 10

∆ιατάξεις που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία,
την υγεία των ζώων ή στο περιβάλλον θεσπίζονται έπειτα από
διαβούλευση µε την (τις) ενδεδειγµένη(-ες) επιστηµονική(-ές) επι-
τροπή(-ές).

Άρθρο 11

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή ζωοτροφών
που συνεστήθη µε το άρθρο 1 της απόφασης 70/372/ΕΟΚ.

2. Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα
άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των
διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

3. Η χρονική περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγρα-
φος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι τρεις µήνες.

Άρθρο 12

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή ζωοτροφών
που συνεστήθη µε το άρθρο 1 της απόφασης 70/372/ΕΟΚ.

2. Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα
άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των
διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

3. Η χρονική περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγρα-
φος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι δεκαπέντε ηµέρες.

Άρθρο 13

1. Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τουλάχιστον τις διατάξεις της
παρούσας οδηγίας στα προϊόντα τα οποία προορίζονται για ζωο-
τροφές τα οποία παράγονται στην Κοινότητα για εξαγωγή σε τρίτες
χώρες.

2. Η παράγραφος 1 δεν θίγει το δικαίωµα των κρατών µελών να
επιτρέπουν την επανεξαγωγή υπό τους όρους που προβλέπονται
στο άρθρο 12 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (1). Οι διατά-
ξεις του άρθρου 20 του εν λόγω κανονισµού εφαρµόζονται τηρου-
µένων των αναλογιών.

(1) Κανονισµός (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 (ΕΕ L 31
της 1.2.2002, σ. 1).
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Άρθρο 14

1. Η οδηγία 1999/29/ΕΚ καταργείται από την 1η Αυγούστου
2003, µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών µελών να
τηρούν τις προθεσµίες που εµφαίνονται στο µέρος Β του παραρτή-
µατος ΙΙΙ της εν λόγω οδηγίας, για την ενσωµάτωση στο εθνικό
δίκαιο των οδηγιών που αναφέρονται στο µέρος Α του εν λόγω
παραρτήµατος.

2. Οι παραποµπές στην οδηγία 1999/29/ΕΚ θεωρούνται ως
παραποµπές στην παρούσα οδηγία σύµφωνα µε τον πίνακα αντι-
στοιχίας του παραρτήµατος ΙΙΙ.

Άρθρο 15

Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν τις αναγκαίες νοµοθετι-
κές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν
µε την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Μαΐου 2003. Ενηµερώ-
νουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Αυγούστου 2003.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρο-
νται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή

κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς διατάξεις για
την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των διατά-
ξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται
από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 16

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

Άρθρο 17

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2002.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. COX

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

R. DE RATO Y FIGAREDO
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Ανεπιθύµητες ουσίες Προϊόντα προοριζόµενα για ζωοτροφές
Μέγιστη περιεκτικότητα, σε
mg/kg (ppm), σε ζωοτροφή
µε ποσοστό υγρασίας 12 %

(1) (2) (3)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

1. Αρσενικό Πρώτες ύλες ζωοτροφών, εξαιρέσει των: 2

— αλεύρων αποξηραµένου χόρτου, µηδικής και τριφυλλιού,
καθώς επίσης και αποξηραµένου πολτού ζαχαροτεύτλων µε
προσθήκη µελάσας

4

— φωσφορικών αλάτων και ζωοτροφών από την επεξεργασία
ιχθύων ή άλλων θαλάσσιων ζώων

10

Πλήρεις ζωοτροφές εξαιρέσει των: 2

— πλήρων ιχθυοτροφών 4

Συµπληρωµατικές ζωοτροφές εξαιρέσει των: 4

— ανόργανων ζωοτροφών 12

2. Μόλυβδος Πρώτες ύλες ζωοτροφών, εξαιρέσει των: 10

— χλωράς νοµής 40

— φωσφορικών αλάτων 30

— ζυµών 5

Πλήρεις ζωοτροφές 5

Συµπληρωµατικές ζωοτροφές εξαιρέσει των: 10

— ανόργανων ζωοτροφών 30

3. Φθόριο Πρώτες ύλες ζωοτροφών, εξαιρέσει των: 150

— ζωοτροφών ζωικής προέλευσης 500

— φωσφορικών αλάτων 2 000

Πλήρεις ζωοτροφές εξαιρέσει των: 150

— πλήρων ζωοτροφών για βοοειδή και αιγοπρόβατα

— γαλακτοπαραγωγής σε περίοδο θηλασµού 30

— για τις άλλες κατηγορίες 50

— πλήρων ζωοτροφών για χοίρους 100

— πλήρων ζωοτροφών για πουλερικά 350

— πλήρων ζωοτροφών για νεοσσούς 250

Ανόργανα µείγµατα για βοοειδή και αιγοπρόβατα 2 000 (1)

Λοιπές συµπληρωµατικές ζωοτροφές 125 (2)

4. Υδράργυρος Πρώτες ύλες ζωοτροφών, εξαιρέσει των: 0,1

— ζωοτροφών προερχοµένων από την επεξεργασία των ιχθύων ή
άλλων θαλάσσιων ζώων

0,5

Πλήρεις ζωοτροφές εξαιρέσει των: 0,1

— πλήρων ζωοτροφών για σκύλους και γάτες 0,4

Συµπληρωµατικές ζωοτροφές εξαιρέσει των: 0,2

— συµπληρωµατικών ζωοτροφών για σκύλους και γάτες
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Ανεπιθύµητες ουσίες Προϊόντα προοριζόµενα για ζωοτροφές
Μέγιστη περιεκτικότητα, σε
mg/kg (ppm), σε ζωοτροφή
µε ποσοστό υγρασίας 12 %

(1) (2) (3)

5. Νιτρώδη άλατα Ιχθυάλευρα 60
(εκφρασµένα σε νιτρώδες

νάτριο)

Πλήρεις ζωοτροφές εξαιρέσει των: 15

— ζωοτροφών για οικιακά ζώα µε εξαίρεση τα ωδικά πτηνά και τα
ψάρια ενυδρείου

(εκφρασµένα σε νιτρώδες
νάτριο)

6. Κάδµιο Πρώτες ύλες ζωοτροφών φυτικής προέλευσης 1

Πρώτες ύλες ζωοτροφών ζωικής προέλευσης εξαιρέσει των: 2

— ζωοτροφών για οικιακά ζώα

Φωσφορικά άλατα 10 (3)

Πλήρεις ζωοτροφές για βοοειδή και αιγοπρόβατα εξαιρέσει των: 1

— πλήρων ζωοτροφών για µόσχους και αµνοερίφια

Λοιπές πλήρεις ζωοτροφές εξαιρέσει των: 0,5

— ζωοτροφών για οικιακά ζώα

Οργανικές ζωοτροφές 5 (4)

Λοιπές συµπληρωµατικές ζωοτροφές για βοοειδή και αιγοπρόβατα 0,5

7. Αφλατοξίνη B1 Πρώτες ύλες ζωοτροφών, εξαιρέσει των: 0,05

— αραχίδων, κόπρα (σπέρµατα φοινικοκαρύων), σπέρµατα ελαΐδος
(palm-kernel), βαµβακόσπορων, µπαµπασού (Babassu) αραβο-
σίτου και τα παραπροϊόντα της µεταποίησής τους

0,02

Πλήρεις ζωοτροφές για βοοειδή και αιγοπρόβατα εξαιρέσει των: 0,05

— γαλακτοκοµικών ζώων 0,005

— µόσχων και αµνών 0,01

Πλήρεις ζωοτροφές για χοίρους και πουλερικά (εξαιρέσει των
νεαρών ζώων)

0,02

Άλλες πλήρεις ζωοτροφές 0,01

Συµπληρωµατικές ζωοτροφές για βοοειδή και αιγοπρόβατα (εξαιρέ-
σει των συµπληρωµατικών ζωοτροφών για γαλακτοπαραγωγά ζώα,
µόσχους και αµνούς)

0,05

Συµπληρωµατικές ζωοτροφές για χοίρους και πουλερικά (εξαιρου-
µένων των νεαρών ζώων)

0,03

Λοιπές συµπληρωµατικές ζωοτροφές 0,005

8. Υδροκυάνιο Πρώτες ύλες ζωοτροφών, εξαιρέσει των: 50

— σπόρων λίνου 250

— πλακούντων λίνου 350

— προϊόντων µανιόκας και πλακούντων αµυγδάλων 100

Πλήρεις ζωοτροφές εξαιρέσει των: 50

— πλήρων ζωοτροφών για νεοσσούς 10

9. Ελεύθερη γκοσυπόλη Πρώτες ύλες ζωοτροφών, εξαιρέσει των: 20

— πλακούντων βάµβακος 1 200

Πλήρεις ζωοτροφές εξαιρέσει των: 20

— πλήρων ζωοτροφών για βοοειδή και αιγοπρόβατα 500

— πλήρων ζωοτροφών για πουλερικά (εξαιρέσει των ορνίθων
ωοπαραγωγής) και µόσχους

100

— πλήρων ζωοτροφών για κόνικλους και χοίρους (εξαιρέσει των
χοιριδίων)

60
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Ανεπιθύµητες ουσίες Προϊόντα προοριζόµενα για ζωοτροφές
Μέγιστη περιεκτικότητα, σε
mg/kg (ppm), σε ζωοτροφή
µε ποσοστό υγρασίας 12 %

(1) (2) (3)

10. Θεοβρωµίνη Πλήρεις ζωοτροφές εξαιρέσει των: 300

— πλήρων ζωοτροφών για ενήλικα βοοειδή 700

11. Σιναπέλαιο, πτητικό Πρώτες ύλες ζωοτροφών, εξαιρέσει των: 100

— πλακούντων ελαιοκράµβης 4 000
(εκφρασµένο σε ισοθειο-
κυανικό αλλύλιο)

Πλήρεις ζωοτροφές εξαιρέσει των: 150
(εκφρασµένο σε ισοθειο-
κυανικό αλλύλιο)

— πλήρων ζωοτροφών για βοοειδή και αιγοπρόβατα (εξαιρέσει
των νεαρών ζώων)

1 000
(εκφρασµένο σε ισοθειο-
κυανικό αλλύλιο)

— πλήρων ζωοτροφών για χοίρους (εξαιρέσει των χοιριδίων) και
πουλερικά

500
(εκφρασµένο σε ισοθειο-
κυανικό αλλύλιο)

12. Βινυλοθιεξαλολίδη (Vinyloxazolidine thione) Πλήρεις ζωοτροφές για πουλερικά εξαιρέσει των: 1 000

— πλήρων ζωοτροφών για όρνιθες ωοπαραγωγής 500

13. Εργότιον σικάλεως (Claviceps purpurea) Όλες οι ζωοτροφές που περιέχουν µη αλεσµένα σπέρµατα
δηµητριακών

1 000

14. Σπόροι ζιζανίων και µη αλεσµένα ή θραυσµένα σπέρ-
µατα περιεχόντα αλκαλοειδή, γλυκοζίτες ή άλλες τοξι-
κές ουσίες, µεµονωµένα ή οµού, συµπεριλαµβανοµένων
των ειδών:

Όλες οι ζωοτροφές 3 000

α) Lolium temulentum L., 1 000

β) Lolium remotum Schrank, 1 000

γ) Datura stramonium L. 1 000

15. Ρετσινολαδιά — Ricinus communis L. Όλες οι ζωοτροφές 10
(εκφρασµένη σε περιβλή-
µατα των σπερµάτων)

16. Κροτάλου Crotalaria spp. Όλες οι ζωοτροφές 100

17. Αλντρίν χωριστά ή µαζί, εκφρασµένα ως Όλες οι ζωοτροφές εκτός από: 0,01

18. Ντιελντρίν ντιελντρίν — λίπη 0,2

19. Καµφεχλώρ (τοξαφέν) Όλες οι ζωοτροφές 0,1

20. Χλωροντέιν (σύνολο των ισοµερών cis- και trans- και Όλες οι ζωοτροφές εκτός από: 0,02
οξυχλωρντέιν, εκφρασµένα σε χλωροντέιν) — λίπη 0,05

21. DDT (σύνολο των ισοµερών DDT, TDE και DDE, Όλες οι ζωοτροφές εκτός από: 0,05
εκφραζόµενα σε DDT) — λίπη 0,5

22. Εντοσουφλάν (σύνολο ισοµερών α και β και του θειικού Όλες οι ζωοτροφές εκτός από: 0,1
εντοσουφλάν, εκφραζόµενα σε εντοσουφλάν) — αραβόσιτο 0,2

— ελαιούχους σπόρους 0,5

— πλήρεις ιχθυοτροφές 0,005

23. Εντρίν (σύνολο του εντρίν και του δ-κετο-εντρίν, εκφρα- Όλες οι ζωοτροφές εκτός από: 0,01
ζόµενα σε εντρίν) — λίπη 0,05

24. Επταχλώρ (σύνολο του επταχλώρ και του επταχλωρεπο- Όλες οι ζωοτροφές εκτός από: 0,01
ξειδίου, εκφραζόµενα σε επταχλώρ) — λίπη 0,2
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Ανεπιθύµητες ουσίες Προϊόντα προοριζόµενα για ζωοτροφές
Μέγιστη περιεκτικότητα, σε
mg/kg (ppm), σε ζωοτροφή
µε ποσοστό υγρασίας 12 %

(1) (2) (3)

25. Εξαχλωροβενζόλιο (HCB) Όλες οι ζωοτροφές εκτός από: 0,01

— λίπη 0,2

26. Εξαχλωροκυκλοεξάνιο (HCH)

26.1 α-ισοµερή Όλες οι ζωοτροφές εκτός από: 0,02

— λίπη 0,2

26.2 β-ισοµερή Σύνθετες ζωοτροφές εκτός από: 0,01

— ζωοτροφές για ζώα γαλακτοπαραγωγής 0,005

Πρώτες ύλες ζωοτροφών, εξαιρέσει των: 0,01

— λίπη 0,1

26.3 γ-ισοµερή Όλες οι ζωοτροφές εκτός από: 0,2

— λίπη 2,0

27. ∆ιοξίνη (άθροισµα των PCDD και PCDF), εκφραζόµενο
σε διεθνή τοξικά ισοδύναµα

Πούλπα εσπεριδοειδών 500 pg I-TEQ/kg
(ανώτατο ανιχνεύσιµο

όριο) (5)

28. Βερυκοκέας — Prunus armeniaca L.

29. Πικραµυγδαλή — Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb
var. amara (DC.) Focke (= Prunus amygdalus Batsch
var. amara (DC.) Focke)

30. Οξιά η αλσόφιλος µη αποφλοιωµένα σπέρµατα —
Fagus silvatica L.

31. Χαµαιλίνο το ήµερο — Camelina sativa (L.) Crantz Οι σπόροι και οι

32. Mowrah, βασία η βουτυροφόρος, βασία η πλατύφυλ-
λος, Bassia Madhuca — Iongifolia (L.) Macbr. (= Bas-
sia longifolia L. = Illiped malabrorum Engl.) Mad-
huca indica Gmelin (= Bassia latifolia Roxb.) = Illipe
latifolia (Roscb.) F. Mueller)

καρποί των
φυτικών ειδών
που αναφέρονται
παραπλεύρως,
καθώς επίσης και
τα προϊόντα

33. Ιατρευτική η καθαρκτική — Jatropha curcas L.
Όλες οι ζωοτροφές

επεξεργασίας

34. Ψευδοκρότων ο τίγλιου — Croton tiglium L.

αυτών είναι
δυνατόν να

35. Ινδική κράµβη — Brassica juncea (L.) Czern. And
Coss. ssp. integrifolia (West.) Thell.

υπάρχουν στις
ζωοτροφές µόνο
σε µη ανιχνεύσι-

36. Brassica juncea (L.) Czern. And Coss. ssp. juncea
µες ποσότητες

37. Σινική κράµβη — Brassica juncea (L.) Czern. And
Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin

38. Μαύρο σινάπιο — Brassica nigra (L.) Koch

39. Αιθιοπική κράµβη — Brassica carinata A. Braun

(1) Τα κράτη µέλη δύνανται επίσης να καθορίζουν µια µέγιστη περιεκτικότητα σε φθόριο ίση προς 1,25 % της περιεκτικότητας σε φωσφορικά άλατα.
(2) Περιεκτικότητα σε φθόριο ανά ποσοστιαία µονάδα φωσφόρου.
(3) Τα κράτη µέλη δύνανται επίσης να καθορίζουν µια µέγιστη περιεκτικότητα σε κάδµιο ίση µε 0,5 mg ανά ποσοστιαία µονάδα φωσφόρου.
(4) Τα κράτη µέλη δύνανται επίσης να καθορίζουν µια µέγιστη περιεκτικότητα σε κάδµιο ίση µε 0,75 mg ανά ποσοστιαία µονάδα φωσφόρου.
(5) Τα ανώτατα όρια συγκεντρώσεων υπολογίζονται µε την παραδοχή ότι όλες οι τιµές των διαφόρων οµοειδών, οι οποίες είναι χαµηλότερες από το ανιχνεύσιµο όριο, είναι ίσες µε το
ανιχνεύσιµο όριο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
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Οδηγία 1999/29/ΕΚ Παρούσα οδηγία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Άρθρο 1 Άρθρο 1

Άρθρο 2 στοιχείο α) Άρθρο 2 στοιχείο α)

Άρθρο 2 στοιχείο β) Άρθρο 2 στοιχείο β)

Άρθρο 2 στοιχείο γ) Άρθρο 2 στοιχείο ζ)

Άρθρο 2 στοιχείο δ) Άρθρο 2 στοιχείο στ)

Άρθρο 2 στοιχείο ε) Άρθρο 2 στοιχείο ε)

Άρθρο 2 στοιχείο στ) Άρθρο 2 στοιχείο θ)

Άρθρο 2 στοιχείο ζ) Άρθρο 2 στοιχείο ι)

Άρθρο 2 στοιχείο η) —

— Άρθρο 2 στοιχείο γ)

— Άρθρο 2 στοιχείο δ)

— Άρθρο 2 στοιχείο η)

— Άρθρο 2 στοιχείο ια)

— Άρθρο 2 στοιχείο ιβ)

Άρθρο 3 Άρθρο 3

Άρθρο 4 παράγραφος 1 Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 2 —

— Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 5 —

Άρθρο 6 —

Άρθρο 7 Άρθρο 5

Άρθρο 8 Άρθρο 6

Άρθρο 9 Άρθρο 7

Άρθρο 10 Άρθρο 8

Άρθρο 11 Άρθρο 9

Άρθρο 12 —

— Άρθρο 10

Άρθρο 13 Άρθρο 11

Άρθρο 14 Άρθρο 12

Άρθρο 15 Άρθρο 13
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Οδηγία 1999/29/ΕΚ Παρούσα οδηγία

Άρθρο 16 —

— Άρθρο 14

— Άρθρο 15

Άρθρο 17 Άρθρο 16

Άρθρο 18 Άρθρο 17

Παράρτηµα I Παράρτηµα I

Παράρτηµα II —

Παράρτηµα III —

Παράρτηµα IV Παράρτηµα II


