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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. …/2008 ΤΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά

και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως τα άρθρα 37, παράγραφος 2 

και 95,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής1,

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών2,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης3,

                                               

1 ΕΕ C 175, 27.7.2007, σ. 44.
2 ΕΕ C 146, 30.6.2007, σ. 48.
3 Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 (δεν έχει ακόμα 

δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα), κοινή θέση του Συμβουλίου της …. (δεν έχει 
ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 
… (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
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Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση 

στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων4 θεσπίζει τους κανόνες που διέπουν τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τις δραστικές ουσίες που περιέχονται στα προϊόντα 

αυτά.

(2) Κατόπιν της έκθεσης προόδου που υπέβαλε η Επιτροπή στο πλαίσιο της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμα της 30ής Μαΐου 20025, και το 

Συμβούλιο, με τα συμπεράσματα της 12ης Δεκεμβρίου 2001, ζήτησαν από την Επιτροπή 

να αναθεωρήσει την οδηγία 91/414/ΕΟΚ και να εντοπίσει ορισμένα ζητήματα που έπρεπε 

να εξετάσει η Επιτροπή.

(3) Με βάση την εμπειρία από την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ και τις πρόσφατες 

επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις, η εν λόγω οδηγία θα πρέπει να αντικατασταθεί.

(4) Για λόγους απλούστευσης, η νέα πράξη θα πρέπει επίσης να καταργήσει την οδηγία 

79/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1978, περί απαγορεύσεως της θέσεως 

σε κυκλοφορία και της χρησιμοποιήσεως φυτοφαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν 

ορισμένες δραστικές ουσίες6.

(5) Προκειμένου να απλουστευθεί η εφαρμογή της νέας πράξης και να εξασφαλισθεί η συνοχή 

σε όλα τα κράτη μέλη, η πράξη θα πρέπει να έχει τη μορφή κανονισμού.

                                               

4 ΕΕ L 230, 19.8.1991, σ. 1.
5 ΕΕ C 187 Ε, 7.8.2003, σ. 173.
6 ΕΕ L 33, 8.2.1979, σ. 36.
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(6) Η φυτική παραγωγή κατέχει πολύ σημαντική θέση στην Κοινότητα. Μία από τις 

σημαντικότερες μεθόδους προστασίας των φυτών και των φυτικών προϊόντων από 

επιβλαβείς οργανισμούς, μεταξύ άλλων και τα ζιζάνια, και βελτίωσης της γεωργικής 

παραγωγής είναι η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

(7) Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα μπορούν επίσης να έχουν μη ευεργετικά αποτελέσματα 

για τη φυτική παραγωγή. Η χρήση τους μπορεί να συνεπάγεται κινδύνους για τον 

άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον, ιδίως όταν διατίθενται στην αγορά χωρίς να έχουν 

δοκιμασθεί και αδειοδοτηθεί επίσημα και όταν χρησιμοποιούνται με εσφαλμένο τρόπο.

(8) Προκειμένου να αρθούν κατά το δυνατόν τα εμπόδια του εμπορίου φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων τα οποία οφείλονται στα διαφορετικά επίπεδα προστασίας των κρατών μελών, 

ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθορίσει εναρμονισμένους κανόνες για την έγκριση 

των δραστικών ουσιών και τη διάθεσή στην αγορά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 

στους οποίους θα περιλαμβάνονται και κανόνες για την αμοιβαία αναγνώριση των αδειών 

και για το παράλληλο εμπόριο. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι ως εκ τούτου να 

αυξηθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων αυτών και η διαθεσιμότητα τους στα 

κράτη μέλη .

(9) Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι επίσης η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου 

προστασίας τόσο της υγείας των ανθρώπων και των ζώων όσο και του περιβάλλοντος, και 

ταυτόχρονα η εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας της Κοινότητας. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην προστασία των ευπαθών ομάδων του 

πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των εγκύων, των βρεφών και των παιδιών. Η αρχή της 

προφύλαξης θα πρέπει να εφαρμόζεται και να εξασφαλίζεται μέσω του κανονισμού ότι η 

βιομηχανία θα αποδεικνύει ότι οι ουσίες ή τα προϊόντα που παράγονται ή διατίθενται στην 

αγορά δεν έχουν επιβλαβείς επιδράσεις στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή μη 

αποδεκτές επιδράσεις στο περιβάλλον.
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(10) Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα θα πρέπει να περιέχουν ουσίες μόνον όταν έχει 

αποδειχθεί ότι αυτές ωφελούν σαφώς τη φυτική παραγωγή και δεν αναμένεται να έχουν 

επιβλαβείς συνέπειες στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή να έχουν μη αποδεκτές 

επιδράσεις στο περιβάλλον. Προκειμένου να επιτευχθεί το ίδιο επίπεδο προστασίας σε όλα 

τα κράτη μέλη, η απόφαση για το αν οι ουσίες αυτές είναι αποδεκτές ή όχι θα πρέπει να 

λαμβάνεται σε κοινοτικό επίπεδο βάσει εναρμονισμένων κριτηρίων. Τα κριτήρια αυτά θα 

πρέπει να εφαρμόζονται για την πρώτη έγκριση δραστικής ουσίας δυνάμει του παρόντος 

κανονισμού. Για δραστικές ουσίες που έχουν ήδη εγκριθεί, τα κριτήρια θα πρέπει να 

εφαρμόζονται κατά την ανανέωση ή την αναθεώρηση της έγκρισής τους.

(11) Για λόγους προβλεψιμότητας, αποδοτικότητας και συνέπειας, θα πρέπει να ορισθεί 

λεπτομερής διαδικασία με βάση την οποία θα αξιολογείται αν μια δραστική ουσία μπορεί 

να εγκριθεί. Οι πληροφορίες που πρέπει να υποβάλουν τα ενδιαφερόμενα μέρη για τους 

σκοπούς της έγκρισης μιας ουσίας θα πρέπει να αναφέρονται ρητά. Λόγω του φόρτου 

εργασίας που συνεπάγεται η διαδικασία της έγκρισης, είναι σκόπιμο ένα κράτος μέλος, το 

οποίο θα ενεργεί ως εισηγητής της Κοινότητας, να αξιολογεί τις πληροφορίες αυτές. Με 

σκοπό να εξασφαλισθεί η συνέπεια κατά την αξιολόγηση, θα πρέπει να διεξάγεται μια 

ανεξάρτητη επιστημονική επανεξέταση από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 

Τροφίμων, που θεσπίσθηκε με το άρθρο 22 του κανονισμού (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 ασφάλειας των τροφίμων7 (στο εξής «η Αρχή»). Θα πρέπει να 

διευκρινισθεί ότι η Αρχή διενεργεί εκτίμηση του κινδύνου, ενώ η Επιτροπή θα πρέπει να 

αναλαμβάνει τη διαχείριση του κινδύνου και να λαμβάνει την τελική απόφαση για μια 

δραστική ουσία. Θα πρέπει να συμπεριληφθούν διατάξεις ώστε να εξασφαλισθεί η 

διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης.

                                               

7 ΕΕ L 31, 1.2.2002, σ. 1.
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(12) Για λόγους δεοντολογίας, η αξιολόγηση μιας δραστικής ουσίας ή ενός 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος δεν θα πρέπει να βασίζεται σε δοκιμές ή μελέτες κατά τις 

οποίες χορηγείται εσκεμμένα η δραστική ουσία ή το φυτοπροστατευτικό προϊόν σε 

ανθρώπους, με σκοπό να διαπιστωθεί εάν η δραστική ουσία βρίσκεται σε επίπεδο όπου δεν 

παρατηρείται επίδραση για τον άνθρωπο. Ομοίως, οι τοξικολογικές μελέτες που 

διενεργούνται σε ανθρώπους δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να μειωθούν τα 

περιθώρια ασφάλειας για τις δραστικές ουσίες ή τα προϊόντα φυτοπροστασίας.

(13) Για να επιταχυνθεί η έγκριση των δραστικών ουσιών, θα πρέπει να ορισθούν αυστηρές 

προθεσμίες για τα διαφορετικά στάδια της διαδικασίας.

(14) Για λόγους ασφάλειας, η περίοδος της έγκρισης των δραστικών ουσιών θα πρέπει να 

περιορίζεται χρονικά. Η περίοδος της έγκρισης θα πρέπει να είναι ανάλογη με τυχόν 

εγγενείς κινδύνους που ενέχει η χρήση αυτών των ουσιών. Η πείρα που αποκτάται από τη 

χρήση στην πράξη των φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία περιέχουν τις εν λόγω 

ουσίες καθώς και οι επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις θα πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη κατά τη λήψη της απόφασης ανανέωσης μιας έγκρισης.

(15) Θα πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα τροποποίησης ή απόσυρσης της έγκρισης 

δραστικής ουσίας, σε περιπτώσεις που δεν πληρούνται πλέον τα κριτήρια με βάση τα 

οποία χορηγήθηκε η έγκριση.

(16) Η αξιολόγηση μιας δραστικής ουσίας ενδέχεται να αποκαλύψει ότι παρουσιάζει αισθητά 

μικρότερο κίνδυνο από άλλες ουσίες. Προκειμένου να προωθηθεί η προσθήκη μιας τέτοιας 

ουσίας στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, είναι σκόπιμο να εντοπισθούν οι ουσίες αυτές 

και να διευκολυνθεί η διάθεση στην αγορά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που τις 

περιέχουν.
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(17) Ορισμένες ουσίες οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο ως φυτοπροστατευτικό 

προϊόν ενδέχεται να είναι χρήσιμες για τη φυτοπροστασία, αλλά η αίτηση για έγκριση 

παρουσιάζει ίσως περιορισμένο οικονομικό ενδιαφέρον. Συνεπώς, ειδικές διατάξεις θα 

πρέπει να διασφαλίζουν ότι, τέτοιες ουσίες, εφόσον οι κίνδυνοι που παρουσιάζουν είναι 

αποδεκτοί, μπορούν να εγκρίνονται για φυτοπροστατευτική χρήση.

(18) Ορισμένες δραστικές ουσίες μπορεί να είναι αποδεκτές μόνον όταν λαμβάνονται 

εκτεταμένα μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου. Οι ουσίες αυτές θα πρέπει να προσδιορίζονται 

σε κοινοτικό επίπεδο ως ουσίες υποψήφιες για υποκατάσταση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 

να επανεξετάζουν τακτικά αν τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτές τις 

δραστικές ουσίες μπορούν να αντικατασταθούν από φυτοπροστατευτικά προϊόντα που 

περιέχουν δραστικές ουσίες οι οποίες απαιτούν μικρότερης κλίμακας μέτρα άμβλυνσης 

του κινδύνου.

(19) Σε ορισμένα κράτη μέλη έχουν καθιερωθεί μη χημικές μέθοδοι καταπολέμησης ή 

πρόληψης, οι οποίες παρουσιάζουν σαφώς μεγαλύτερη ασφάλεια για την υγεία των 

ανθρώπων ή των ζώων ή για το περιβάλλον και τυγχάνουν γενικής εφαρμογής για 

ορισμένες χρήσεις. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να είναι 

σε θέση να εφαρμόζουν τη συγκριτική αξιολόγηση κατά την αδειοδότηση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

(20) Εκτός από τις δραστικές ουσίες, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα μπορούν να περιέχουν 

αντιφυτοτοξικά ή συνεργιστικά, για τα οποία θα πρέπει να προβλεφθούν παρόμοιοι 

κανόνες. Θα πρέπει να θεσπισθούν οι τεχνικοί κανόνες που είναι απαραίτητοι για την 

αξιολόγηση τέτοιων ουσιών. Οι ουσίες που διατίθενται ήδη στην αγορά θα πρέπει να 

αξιολογηθούν μόνο μετά τη θέσπιση αυτών των διατάξεων.

(21) Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα μπορεί επίσης να περιέχουν βοηθητικά. Είναι σκόπιμο να 

προβλεφθεί η κατάρτιση ενός καταλόγου βοηθητικών τα οποία δεν θα πρέπει να 

περιέχονται στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
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(22) Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες μπορούν να 

παρασκευάζονται με πολλούς τρόπους και να χρησιμοποιούνται σε ποικίλα φυτά και 

φυτικά προϊόντα υπό διαφορετικές γεωργικές, φυτοϋγειονομικές και περιβαλλοντικές 

(καθώς και κλιματικές) συνθήκες. Επομένως, οι άδειες φυτοπροστατευτικών προϊόντων θα 

πρέπει να χορηγούνται από τα κράτη μέλη.

(23) Οι διατάξεις που διέπουν την αδειοδότηση πρέπει να εξασφαλίζουν υψηλά επίπεδα 

προστασίας. Ειδικότερα, κατά την αδειοδότηση για φυτοπροστατευτικά προϊόντα, θα 

πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στην προστασία της υγείας των ανθρώπων και των ζώων 

και του περιβάλλοντος σε σχέση με τη βελτίωση της φυτικής παραγωγής. Συνεπώς, θα 

πρέπει να αποδεικνύεται, πριν από τη διάθεση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 

αγορά, ότι ωφελούν σαφώς τη φυτική παραγωγή και ότι δεν έχουν επιβλαβείς επιδράσεις 

στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων, συμπεριλαμβανομένων των ευπαθών ομάδων, ή μη 

αποδεκτές επιδράσεις στο περιβάλλον.

(24) Για λόγους προβλεψιμότητας, αποδοτικότητας και συνέπειας, θα πρέπει να εναρμονισθούν 

τα κριτήρια, οι διαδικασίες και οι όροι της αδειοδότησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 

με συνεκτίμηση των γενικών αρχών της προστασίας της υγείας των ανθρώπων και των 

ζώων καθώς και του περιβάλλοντος.

(25) Σε περίπτωση που η απόφαση έγκρισης δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εντός της 

προβλεπόμενης χρονικής περιόδου χωρίς υπαιτιότητα του αιτούντος, τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να μπορούν να χορηγούν προσωρινές άδειες για περιορισμένο χρονικό διάστημα 

προκειμένου να διευκολύνουν τη μετάβαση στη διαδικασία έγκρισης που προβλέπεται στο 

πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. Με βάση την εμπειρία από την έγκριση των δραστικών 

ουσιών στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, οι διατάξεις για τις προσωρινές άδειες θα 

πρέπει να παύουν να ισχύουν ή να παρατείνονται μετά από την περίοδο των 5 ετών, 

εφόσον είναι απαραίτητο.
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(26) Οι δραστικές ουσίες που περιέχονται σε ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορούν να 

παράγονται από διαφορετικές διαδικασίες παρασκευής, γεγονός που συνεπάγεται διαφορές 

στις προδιαγραφές. Οι διαφορές αυτές ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην ασφάλεια. Για 

λόγους αποδοτικότητας, θα πρέπει να προβλεφθεί εναρμονισμένη διαδικασία σε κοινοτικό 

επίπεδο για την αξιολόγηση αυτών των διαφορών.

(27) Η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης είναι ένα από τα μέσα εξασφάλισης της ελεύθερης 

κυκλοφορίας των εμπορευμάτων εντός της Κοινότητας. Προκειμένου να αποφευχθεί η 

αλληλεπικάλυψη των εργασιών, να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τη βιομηχανία και 

για τα κράτη μέλη και να υπάρξει πιο εναρμονισμένη διαθεσιμότητα των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, οι άδειες που χορηγούνται από ένα κράτος μέλος θα 

πρέπει να γίνονται δεκτές από άλλα κράτη μέλη, όταν οι γεωργικές, φυτοϋγειονομικές και 

περιβαλλοντικές (καθώς και κλιματικές) συνθήκες είναι συγκρίσιμες. Επομένως, η 

Κοινότητα θα πρέπει να χωρισθεί σε ζώνες στις οποίες επικρατούν αυτές οι συγκρίσιμες 

συνθήκες, προκειμένου να διευκολυνθεί αυτή η αμοιβαία αναγνώριση. Ωστόσο, οι 

ιδιάζουσες περιβαλλοντικές ή γεωργικές συνθήκες του εδάφους ενός κράτους μέλους 

ενδέχεται να επιβάλλουν ώστε, κατ’ αίτηση, τα κράτη μέλη να αναγνωρίζουν την άδεια 

που έχει εκδώσει άλλο κράτος μέλος, να την τροποποιούν ή να μην αδειοδοτούν το 

φυτοπροστατευτικό προϊόν στο έδαφός τους, εάν αυτό δικαιολογείται λόγω ειδικών 

γεωργικών συνθηκών ή εάν δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί το υψηλό επίπεδο προστασίας, 

τόσο της υγείας των ανθρώπων και των ζώων όσο και του περιβάλλοντος, που 

προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.

(28) Το οικονομικό κίνητρο της βιομηχανίας όσον αφορά την υποβολή αίτησης για άδεια είναι 

περιορισμένο για ορισμένες χρήσεις. Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι η διαφοροποίηση 

της γεωργίας και της λαχανοκομίας δεν κινδυνεύει από την έλλειψη διάθεσης 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, θα πρέπει να θεσπισθούν ειδικοί κανόνες για ήσσονος 

σημασίας χρήσεις.
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(29) Για την περίπτωση που πανομοιότυπα φυτοπροστατευτικά προϊόντα αδειοδοτούνται σε 

πλείονα κράτη μέλη, θα πρέπει να προβλεφθεί στον παρόντα κανονισμό απλουστευμένη 

διαδικασία για τη χορήγηση άδειας παράλληλου εμπορίου, προκειμένου να διευκολύνεται 

το εμπόριο αυτών των προϊόντων μεταξύ των κρατών μελών.

(30) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να χορηγούν άδεια 

σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με τους όρους που 

προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, όταν τούτο είναι ανάγκη να το πράξουν λόγω 

κινδύνου ή απειλής στην φυτική παραγωγή που δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με κανέναν 

άλλο τρόπο. Οι άδειες αυτές θα πρέπει να επανεξετάζονται σε κοινοτικό επίπεδο.

(31) Η κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τους σπόρους προβλέπει ελεύθερη κυκλοφορία των 

σπόρων εντός της Κοινότητας, αλλά δεν περιέχει ειδική διάταξη σχετικά με τους σπόρους 

που δέχονται επέμβαση με φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Μια τέτοια διάταξη θα πρέπει, 

επομένως, να περιληφθεί στον παρόντα κανονισμό. Εάν οι σπόροι που έχουν δεχθεί 

επέμβαση αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή για το 

περιβάλλον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν μέτρα 

προστασίας.

(32) Για την προαγωγή της καινοτομίας, θα πρέπει να θεσπισθούν ειδικοί κανόνες που θα 

επιτρέπουν τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε πειράματα, ακόμα και αν δεν 

έχουν ακόμα αδειοδοτηθεί.
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(33) Προκειμένου να εξασφαλισθεί υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων και 

του περιβάλλοντος, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 

σωστά λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 

οργανισμών. Το Συμβούλιο θα πρέπει να συμπεριλάβει τις αρχές της ολοκληρωμένης 

διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών καθώς και την ορθή πρακτική φυτοπροστασίας στην 

κανονιστική απαίτηση διαχείρισης που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1782/2003, του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, για τη θέσπιση 

κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής 

πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς8.

(34) Επιπροσθέτως του παρόντος κανονισμού, έχουν εγκριθεί μια θεματική στρατηγική για την 

ορθολογική χρήση φυτοφαρμάκων και η οδηγία 2008/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της …, για τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής 

δράσης με σκοπό την επίτευξη αειφόρου χρήσης των φυτοφαρμάκων9*. Για να επιτευχθεί 

συνοχή μεταξύ των εν λόγω πράξεων, ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει από την ετικέτα 

του προϊόντος πού, πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα 

φυτοπροστατευτικό προϊόν.

(35) Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών. Τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να θέτουν στη διάθεση των άλλων κρατών μελών, της Επιτροπής και της Αρχής τα 

στοιχεία και την επιστημονική τεκμηρίωση που υποβάλλονται μαζί με τις αιτήσεις για τη 

χορήγηση αδείας κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

(36) Τα πρόσθετα μπορούν να χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας 

ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος. Η διάθεσή τους στην αγορά ή η χρήση τους θα 

πρέπει να απαγορεύεται όταν περιέχουν βοηθητικό που έχει απαγορευτεί. Θα πρέπει να 

θεσπισθούν οι τεχνικοί κανόνες που είναι απαραίτητοι για την άδεια.

                                               

8 ΕΕ L 270, 21.10.2003, σ. 1.
9 ΕΕ L
* ΕΕ: Παρεμβάλλονται ο αριθμός, η ημερομηνία και τα στοιχεία δημοσίευσης της οδηγίας.
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(37) Οι μελέτες αποτελούν μεγάλη επένδυση. Η επένδυση αυτή θα πρέπει να προστατεύεται 

ώστε να παρακινείται η έρευνα. Για τον λόγο αυτό, οι μελέτες που υποβάλλονται από έναν 

αιτούντα προς ένα κράτος μέλος θα πρέπει να προστατεύονται ώστε να μην 

χρησιμοποιούνται από άλλον αιτούντα. Ωστόσο, η προστασία αυτή θα πρέπει να είναι 

χρονικά περιορισμένη για να επιτρέπεται ο ανταγωνισμός. Θα πρέπει επίσης να 

περιορίζεται σε μελέτες που είναι απολύτως αναγκαίες για κανονιστικούς σκοπούς, ώστε 

να αποφεύγονται οι αιτήσεις που παρατείνουν τεχνητά την περίοδο προστασίας μέσω της 

υποβολής νέων μελετών που δεν είναι αναγκαίες.

(38) Θα πρέπει να θεσπισθούν κανόνες για την αποφυγή της επανάληψης δοκιμών και μελετών. 

Ειδικότερα, θα πρέπει να απαγορεύεται η επανάληψη μελετών σε σπονδυλωτά. Σε αυτό το 

πλαίσιο, θα πρέπει να υπάρχει η υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε μελέτες σε 

σπονδυλωτά με λογικούς όρους. Προκειμένου να μπορούν οι χρήστες να γνωρίζουν ποιες 

μελέτες έχουν διεξαχθεί από άλλους, τα κράτη μέλη θα πρέπει να τηρούν κατάλογο με 

τέτοιες μελέτες, ακόμα και όταν δεν καλύπτονται από το προαναφερόμενο σύστημα 

υποχρεωτικής πρόσβασης.

(39) Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη, η Επιτροπή και η Αρχή εφαρμόζουν διαφορετικούς κανόνες 

όσον αφορά την πρόσβαση και την εμπιστευτικότητα των εγγράφων, είναι σκόπιμο να 

αποσαφηνισθούν οι διατάξεις όσον αφορά την πρόσβαση στις πληροφορίες που 

περιέχονται στα έγγραφα που κατέχουν οι αρχές καθώς και την εμπιστευτικότητα των 

εγγράφων αυτών.
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(40) Η οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης 

Μαΐου 1999, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 

διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση 

των επικίνδυνων παρασκευασμάτων10 εφαρμόζεται στην ταξινόμηση, συσκευασία και 

σήμανση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Ωστόσο, για την περαιτέρω βελτίωση της 

προστασίας των χρηστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, των καταναλωτών φυτών και 

φυτικών προϊόντων και του περιβάλλοντος, χρειάζονται επιπλέον ειδικοί κανόνες οι οποίοι 

να λαμβάνουν υπόψη τους ειδικούς όρους χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

(41) Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι διαφημίσεις δεν παραπλανούν τους χρήστες 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, είναι σκόπιμο να θεσπισθούν κανόνες για τη διαφήμιση 

των προϊόντων αυτών.

(42) Θα πρέπει να θεσπισθούν διατάξεις για την τήρηση αρχείων και για την ενημέρωση 

σχετικά με τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αυξηθεί το 

επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων και των ζώων καθώς και του 

περιβάλλοντος, διασφαλίζοντας την ιχνηλασιμότητα πιθανής έκθεσης, να αυξηθεί η 

αποδοτικότητα της παρακολούθησης και του ελέγχου και να μειωθεί το κόστος της 

παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων.

(43) Οι διατάξεις για τις ρυθμίσεις ελέγχου και επιθεώρησης όσον αφορά την εμπορία και τη 

χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ορθή, ασφαλή 

και εναρμονισμένη εφαρμογή των απαιτήσεων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό,. 

με σκοπό την επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας των ανθρώπων και των 

ζώων καθώς και του περιβάλλοντος.

                                               

10 ΕΕ L 200, 30.7.1999, σ. 1.
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(44) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 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 ζώων11 προβλέπει μέτρα ελέγχου για τη χρήση φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων σε κάθε στάδιο της παραγωγής τροφίμων καθώς και την τήρηση αρχείων για τη 

χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Παρόμοιοι κανόνες παρακολούθησης και ελέγχου 

σχετικοί με την αποθήκευση και τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων που δεν 

καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004, θα πρέπει να θεσπισθούν από την 

Επιτροπή.

(45) Θα πρέπει να εξασφαλισθεί στενός συντονισμός με τη λοιπή κοινοτική νομοθεσία, ιδίως 

με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων 

φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής 

προέλευσης12, και με την κοινοτική νομοθεσία για την προστασία των εργαζομένων και 

των ατόμων που σχετίζονται με τη περιορισμένη χρήση και τη σκόπιμη απελευθέρωση στο 

περιβάλλον των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών.

(46) Είναι αναγκαίο να καθορισθούν διαδικασίες για τη θέσπιση έκτακτων μέτρων σε 

περιπτώσεις κατά τις οποίες δραστική ουσία, ένα προστατευτικό, ένα συνεργιστικό ή ένα 

φυτοπροστατευτικό προϊόν που έχει εγκριθεί είναι πιθανό να παρουσιάσει σοβαρό κίνδυνο 

για την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή για το περιβάλλον.

(47) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες για τις κυρώσεις που εφαρμόζονται σε 

περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και να λαμβάνουν όλα τα 

αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν την εφαρμογή των κανόνων αυτών.

(48) Η γενική αστική και ποινική ευθύνη θα πρέπει να εξακολουθήσει να εφαρμόζεται στα 

κράτη μέλη όσον αφορά τον παρασκευαστή και, κατά περίπτωση, τον αρμόδιο για τη 

διάθεση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στην αγορά ή για τη χρήση του.

                                               

11 ΕΕ L 165, 30.4.2004, σ. 1 (διορθωμένη έκδοση στην ΕΕ L 191, 28.5.2004, σ. 1). 
12 ΕΕ L 70, 16.3.2005, σ. 1.
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(49) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ανακτούν το κόστος για διαδικασίες 

που συνδέονται με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού από τους φορείς που 

επιδιώκουν να διαθέσουν, ή διαθέτουν, φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή πρόσθετα στην 

αγορά και από τους αιτούντες έγκριση για δραστικές ουσίες, αντιφυτοτοξικά ή 

συνεργιστικά.

(50) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν τις δέουσες αρμόδιες εθνικές αρχές.

(51) Η Επιτροπή θα πρέπει να διευκολύνει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Συνεπώς, 

είναι σκόπιμο να προβλεφθούν οι αναγκαίοι χρηματοοικονομικοί πόροι και η δυνατότητα 

τροποποίησης ορισμένων διατάξεων του παρόντος κανονισμού βάσει της πείρας ή της 

εκπόνησης τεχνικών εγγράφων καθοδήγησης.

(52) Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να θεσπισθούν 

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 

Επιτροπή13.

                                               

13 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.
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(53) Ειδικότερα, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδώσει κανονισμούς σχετικά με 

τις απαιτήσεις σήμανσης, ελέγχων και κανόνων για τα πρόσθετα, με τον καθορισμό 

προγράμματος εργασίας για τα αντιφυτοτοξικά και τα συνεργιστικά, 

συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για τα δεδομένα τους, με την αναβολή της λήξης 

της περιόδου της έγκρισης, με την παράταση της ημερομηνίας των προσωρινών αδειών 

και με καθορισμό απαιτήσεων ενημέρωσης σχετικά με το παράλληλο εμπόριο, τον 

συνυπολογισμό των βοηθητικών καθώς και με τις τροποποιήσεις των κανονισμών σχετικά 

με τις απαιτήσεις για τα δεδομένα και τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την 

αδειοδότηση και των Παραρτημάτων . Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής 

εμβέλειας και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 

παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων δια συμπληρώσεώς του με νέα μη ουσιώδη στοιχεία, 

θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο 

άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(54) Για λόγους αποτελεσματικότητας, οι συνήθεις προθεσμίες που ισχύουν στο πλαίσιο της 

κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο θα πρέπει να συντομευθούν για τη θέσπιση ενός 

κανονισμού αναβάλλοντας τη λήξη της περιόδου της έγκρισης για επαρκές διάστημα 

μέχρις ότου εξετασθεί η αίτηση.

(55) Επιπλέον, είναι σκόπιμο να μεταφερθούν ορισμένες ισχύουσες διατάξεις που περιέχονται 

ήδη στα Παραρτήματα της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ σε χωριστές νομικές πράξεις που θα 

θεσπισθούν από την Επιτροπή εντός 18 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισμού. Δεδομένου ότι αυτές οι ισχύουσες διατάξεις θα πρέπει, ως πρώτο βήμα, να 

μεταφερθούν σε νέες νομικές πράξεις και να θεσπισθούν χωρίς ουδεμία ουσιαστική 

τροποποίηση, η συμβουλευτική διαδικασία φαίνεται ως η πλέον ενδεικνυόμενη.

(56) Είναι επίσης σκόπιμο να γίνεται χρήση της συμβουλευτικής διαδικασίας προκειμένου να 

θεσπίζονται μερικά καθαρά τεχνικού χαρακτήρα μέτρα, ιδίως τεχνικές κατευθυντήριες 

γραμμές δεδομένου ότι έχουν μη δεσμευτικό χαρακτήρα.
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(57) Ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ θα πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται 

στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για την αδειοδότηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε 

εμπορική μορφή καθώς και για τη διάθεσή τους στην αγορά, τη χρήση τους και τον έλεγχό τους 

μέσα στην Κοινότητα.

Ο παρών κανονισμός ορίζει κανόνες για την έγκριση των δραστικών ουσιών, των αντιφυτοτοξικών 

και των συνεργιστικών που περιέχουν τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή από τις οποίες 

αποτελούνται καθώς και κανόνες για τα πρόσθετα και τα βοηθητικά.
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Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε προϊόντα, με τη μορφή με την οποία παραδίδονται 

στον χρήστη, που αποτελούνται από δραστικές ουσίες, αντιφυτοτοξικά ή συνεργιστικά ή 

περιέχουν τέτοιες ουσίες, και προορίζονται για μία από τις ακόλουθες χρήσεις:

α) να προστατεύουν τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα από κάθε είδους επιβλαβείς 

οργανισμούς ή να προλαμβάνουν τη δράση των οργανισμών αυτών, εκτός αν τα 

προϊόντα αυτά θεωρείται ότι χρησιμοποιούνται για λόγους υγιεινής και όχι για την 

προστασία των φυτών ή των φυτικών προϊόντων,

β) να επηρεάζουν τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, όπως τις ουσίες που 

επηρεάζουν την ανάπτυξή τους, εκτός αν πρόκειται για θρεπτικά στοιχεία,,

γ) να διατηρούν τα φυτικά προϊόντα, εκτός εάν πρόκειται για ουσίες ή προϊόντα που 

υπόκεινται σε ειδικές κοινοτικές διατάξεις σχετικά με τα συντηρητικά,

δ) να καταστρέφουν ανεπιθύμητα φυτά ή μέρη φυτών, εκτός από τα φύκη, εκτός αν τα 

προϊόντα χρησιμοποιούνται στο έδαφος ή το νερό για να προστατεύουν τα φυτά.

ε) να επιβραδύνουν ή να προλαμβάνουν την ανεπιθύμητη ανάπτυξη φυτών, εκτός από 

τα φύκη, εκτός αν τα προϊόντα χρησιμοποιούνται στο έδαφος ή το νερό για να 

προστατεύουν τα φυτά.

Αυτά τα προϊόντα καλούνται στο εξής «φυτοπροστατευτικά προϊόντα».
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2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των 

μικροοργανισμών, που έχουν γενική ή ειδική δράση προστασίας από επιβλαβείς 

οργανισμούς ή επί φυτών, μερών φυτών ή φυτικών προϊόντων, εφεξής καλούμενες 

«δραστικές ουσίες».

3. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα ακόλουθα:

α) ουσίες ή σκευάσματα που προστίθενται σε φυτοπροστατευτικό προϊόν για την 

εξάλειψη ή τη μείωση των φυτοτοξικών επιδράσεων του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος σε ορισμένα φυτά, εφεξής καλούμενα «αντιφυτοτοξικά»,

β) ουσίες ή σκευάσματα τα οποία, αν και δεν παρουσιάζουν καμία ή μόνο ασθενή 

δράση, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, μπορούν να ενισχύσουν τη δράση της ή 

των δραστικών ουσιών φυτοπροστατευτικού προϊόντος, εφεξής καλούμενα 

«συνεργιστικά»,

γ) ουσίες ή σκευάσματα τα οποία χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να 

χρησιμοποιηθούν σε φυτοπροστατευτικό προϊόν ή πρόσθετο, αλλά δεν είναι ούτε 

δραστικές ουσίες ούτε αντιφυτοτοξικά ούτε συνεργιστικά, εφεξής καλούμενα

«βοηθητικά»,

δ) ουσίες ή σκευάσματα που αποτελούνται από βοηθητικά ή σκευάσματα που 

περιέχουν ένα ή περισσότερα βοηθητικά, με τη μορφή με την οποία παραδίδονται 

στο χρήστη και διατίθενται στην αγορά, τα οποία αναμειγνύει ο χρήστης με 

φυτοπροστατευτικό προϊόν και τα οποία ενισχύουν την αποτελεσματικότητά του ή 

τις λοιπές φυτοφαρμακευτικές του ιδιότητες, εφεξής καλούμενα «πρόσθετα».
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Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1) «υπολείμματα»

Μία ή περισσότερες ουσίες, παρούσες μέσα ή πάνω σε φυτά ή σε φυτικά προϊόντα, 

βρώσιμα ζωικά προϊόντα, πόσιμο νερό ή αλλού στο περιβάλλον, προερχόμενες από τη 

χρήση φυτοπροστατευτικού προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολιτών τους και 

των προϊόντων διάσπασης ή αντίδρασής τους,

2) «ουσίες»

Τα χημικά στοιχεία και οι ενώσεις τους, όπως απαντώνται στη φύση ή παρασκευάζονται, 

συμπεριλαμβανομένων τυχόν προσμείξεων που προκύπτουν αναπόφευκτα κατά τη 

διαδικασία παρασκευής,

3) «σκευάσματα»

Μείγματα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερες ουσίες που προορίζονται να 

χρησιμοποιηθούν ως φυτοπροστατευτικό προϊόν ή πρόσθετο.

4) «ανησυχητική ουσία»

Κάθε ουσία που έχει την εγγενή ικανότητα να προκαλεί δυσμενή επίδραση στους 

ανθρώπους, τα ζώα ή το περιβάλλον και είναι παρούσα ή παράγεται σε 

φυτοπροστατευτικό προϊόν σε επαρκή συγκέντρωση ώστε να αποτελεί τέτοιο κίνδυνο.
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Στις ουσίες αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ουσίες που ανταποκρίνονται στα 

κριτήρια ώστε να ταξινομούνται ως επικίνδυνες σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ, του 

Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1967, περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών 

και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση 

των επικίνδυνων ουσιών14 και είναι παρούσες σε φυτοπροστατευτικό προϊόν σε 

συγκέντρωση που δικαιολογεί το χαρακτηρισμό «επικίνδυνο» κατά την έννοια του άρθρου 

3 της οδηγίας 1999/45/ΕΚ,

5) «Φυτά»

Τα ζωντανά φυτά και τα ζωντανά μέρη φυτών, συμπεριλαμβανομένων των νωπών 

οπωροκηπευτικών και των σπόρων προς σπορά,

6) «φυτικά προϊόντα»

Τα μη μεταποιημένα προϊόντα ή τα προϊόντα που έχουν υποστεί μόνον απλή 

προπαρασκευή, όπως άλεση, ξήρανση ή πίεση, τα οποία προέρχονται από φυτά, αλλά 

εξαιρουμένων των φυτών ,

7) «επιβλαβείς οργανισμοί»

Κάθε είδος, στέλεχος ή βιότυπος του φυτικού ή ζωικού βασιλείου ή παθογόνος 

παράγοντας που είναι επιβλαβής για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα,

                                               

14 ΕΕ L 196, 16.8.1967, σ. 1.
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8) «διάθεση στην αγορά»

Η κατοχή με σκοπό την πώληση εντός της Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της 

προσφοράς για πώληση ή οποιασδήποτε άλλης μορφής μεταβίβασης, είτε αυτή γίνεται 

δωρεάν είτε όχι, και η ίδια η πώληση, η διανομή και οι άλλες μορφές μεταβίβασης, εκτός 

της επιστροφής στον προηγούμενο πωλητή. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, 

η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στο έδαφος της Κοινότητας αποτελεί διάθεση στην 

αγορά,

9) «άδεια/ αδειοδότηση φυτοπροστατευτικού προϊόντος»

Διοικητική πράξη με την οποία η αρμόδια αρχή κράτους μέλους επιτρέπει τη διάθεση 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος στην αγορά εντός της επικράτειάς του,

10) «παραγωγός»

Πρόσωπο που παρασκευάζει φυτοπροστατευτικά προϊόντα, δραστικές ουσίες, 

αντιφυτοτοξικά, συνεργιστικά, βοηθητικά, ή πρόσθετα μόνο του, ή που αναθέτει την 

παρασκευή τους σε τρίτον, ή πρόσωπο που ορίζεται από τον παρασκευαστή ως μοναδικός 

εκπρόσωπός του για το σκοπό της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό,

11) «επιστολή πρόσβασης»

Πρωτότυπο έγγραφο με το οποίο ο ιδιοκτήτης των προστατευόμενων δυνάμει του 

παρόντος κανονισμού δεδομένων, συμφωνεί με τη χρήση των δεδομένων αυτών σύμφωνα 

με τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις από την αρμόδια αρχή για τους σκοπούς της 

χορήγησης άδειας σε φυτοπροστατευτικό προϊόν ή της έγκρισης δραστικής ουσίας, 

συνεργιστικού ή προστατευτικού προς όφελος άλλου αιτούντος,
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12) «περιβάλλον»

Τα ύδατα (συμπεριλαμβανομένων των υπόγειων, των επιφανειακών, των μεταβατικών, 

των παράκτιων και των θαλάσσιων υδάτων), τα ιζήματα, το έδαφος, ο αέρας, η γη, η άγρια 

πανίδα και χλωρίδα, καθώς και κάθε αλληλεπίδρασή μεταξύ τους και κάθε σχέση τους με 

άλλους ζωντανούς οργανισμούς,

13) «μικροοργανισμοί»

Κάθε μικροβιολογική οντότητα, μεταξύ άλλων οι κατώτεροι μύκητες και ιοί, κυτταρική ή 

μη, η οποία μπορεί να αντιγράφεται ή να μεταφέρει γενετικό υλικό.

14) «γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί»

Οργανισμοί των οποίων το γενετικό υλικό έχει τροποποιηθεί κατά την έννοια του άρθρου 

2 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς 

τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον15.

15) «ζώνη»

Ομάδα κρατών μελών, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Ι,

Για χρήση σε θερμοκήπια ή μετασυλλεκτική εφαρμογή, ή για επεμβάσεις σε κενούς 

αποθηκευτικούς χώρους και επεμβάσεις σε σπόρους, ως ζώνη νοούνται όλες οι ζώνες που 

ορίζονται στο Παράρτημα Ι.

                                               

15 ΕΕ L 106, 17.4.2001, σ. 1.
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16) «ορθή πρακτική φυτοπροστασίας»

Πρακτική κατά την οποία η επέμβαση με φυτοπροστατευτικά προϊόντα εφαρμόζεται σε 

συγκεκριμένα φυτά ή φυτικά προϊόντα, σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης χρήσης, 

επιλέγεται, υπολογίζεται η δοσολογία και διευθετείται ο χρόνος επέμβασης με τρόπο 

τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται αποδεκτή αποτελεσματικότητα με την ελάχιστη αναγκαία 

ποσότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες και τις δυνατότητες για 

καλλιεργητικό και βιολογικό έλεγχο.

17) «ορθή εργαστηριακή πρακτική»

Πρακτική του σημείου 2.1 του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2004/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για την προσέγγιση των 

νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των 

αρχών ορθής εργαστηριακής πρακτικής και τον έλεγχο της εφαρμογής τους κατά τις 

δοκιμές των χημικών ουσιών (κωδικοποιημένη έκδοση) 16.

18) «ορθή πειραματική πρακτική»

Πρακτική σύμφωνα με τις διατάξεις των κατευθυντήριων γραμμών 181 και 152 της 

Ευρωπαϊκής και Μεσογειακής Οργάνωσης για την Προστασία των Φυτών (EPPO) .

19) «προστασία δεδομένων»

Το προσωρινό δικαίωμα του ιδιοκτήτη μιας έκθεσης δοκιμής ή μελέτης να παρεμποδίζει 

τη χρήση της προς όφελος άλλου αιτούντος,

                                               

16 ΕΕ L 50, 20.2.2004, σ. 44.
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20) «κάτοχος άδειας »

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει άδεια/ αδειοδότηση φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος.

21) «επαγγελματίας χρήστης»

Επαγγελματίας χρήστης όπως ορίζεται στην οδηγία 2008/…/ΕΚ*.

22) «χρήση ήσσονος σημασίας»

Χρήση φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε συγκεκριμένο κράτος μέλος σε φυτά ή φυτικά 

προϊόντα τα οποία:

α) δεν καλλιεργούνται ευρέως στο εν λόγω κράτος μέλος, ή

β) καλλιεργούνται ευρέως αλλά υπάρχει εξαιρετική ανάγκη φυτοπροστασίας.

23) «θερμοκήπιο»

Ευρύχωρη, σταθερή, κλειστή κατασκευή για την καλλιέργεια φυτών, συνήθως με 

ημιδιαφανές εξωτερικό τοίχωμα, η οποία επιτρέπει την ελεγχόμενη ανταλλαγή υλικών και 

ενέργειας με τον περιβάλλοντα χώρο και αποτρέπει την απελευθέρωση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο περιβάλλον.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, κλειστοί χώροι παραγωγής φυτών όπου το 

εξωτερικό τοίχωμα δεν είναι ημιδιαφανές (π.χ. για την παραγωγή μανιταριών ή witloof) 

θεωρούνται επίσης θερμοκήπια,

                                               

* ΕΕ: Παρεμβάλλεται ο αριθμός της οδηγίας της αιτιολογίας (34).
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24) «μετασυλλεκτική εφαρμογή »

Επέμβαση σε φυτά ή φυτικά προϊόντα μετά τη συγκομιδή σε απομονωμένο χώρο από τον 

οποίον δεν είναι δυνατή η απορροή, π.χ. σε αποθήκη.

25) «βιοποικιλότητα»

Ποικιλομορφία των ζώντων οργανισμών από όλες τις πηγές στις οποίες 

συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα επίγεια, τα θαλάσσια και άλλα υδατικά 

οικοσυστήματα και τα οικολογικά συμπλέγματα των οποίων αποτελούν τμήμα· Στην 

ποικιλομορφία αυτή μπορεί να περιλαμβάνεται η ποικιλότητα εντός ενός είδους, μεταξύ 

των ειδών και των οικοσυστημάτων.

26) «αρμόδια αρχή»

Κάθε αρχή κράτους μέλους που είναι υπεύθυνη για τη εκτέλεση των καθηκόντων που 

ορίζονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

27) «διαφήμιση»

Μέσο προώθησης της πώλησης ή της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων (σε 

οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον κάτοχο της άδειας, το πρόσωπο που διαθέτει το 

φυτοπροστατευτικό προϊόν στην αγορά και τους αντιπροσώπους τους) με έντυπα ή 

ηλεκτρονικά μέσα.
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28) « μεταβολίτης»

Μεταβολίτης ή προϊόν διάσπασης δραστικής ουσίας, αντιφυτοτοξικού ή συνεργιστικού, 

που σχηματίζεται είτε στους οργανισμούς είτε στο περιβάλλον.

Ένας μεταβολίτης θεωρείται σχετικός εάν υπάρχουν λόγοι να πιστεύεται ότι έχει 

συγκρίσιμες εγγενείς ιδιότητες με τη μητρική ουσία όσον αφορά τη στοχευόμενη 

βιολογική δραστικότητά του, ή ότι ενέχει, για τους οργανισμούς, κίνδυνο μεγαλύτερο ή 

συγκρίσιμο με τον κίνδυνο της μητρικής ουσίας, ή ότι έχει ορισμένες τοξικολογικές 

ιδιότητες που θεωρούνται μη αποδεκτές. Ο μεταβολίτης αυτός είναι σχετικός για τη γενική 

απόφαση έγκρισης ή για τον καθορισμό των μέτρων άμβλυνσης του κινδύνου.

29) «πρόσμειξη»

Συστατικό, πλην της καθαρής δραστικής ουσίας ή/και παραλλαγής της, το οποίο υπάρχει 

στο τεχνικό υλικό (συμπεριλαμβανομένων των συστατικών που προέρχονται από τη 

διαδικασία παρασκευής ή από διάσπαση κατά την αποθήκευση).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΑΝΤΙΦΥΤΟΤΟΞΙΚΑ,

ΣΥΝΕΡΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ

ΤΜΗΜΑ 1

ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

Άρθρο 4

Κριτήρια για την έγκριση δραστικών ουσιών

1. Μια δραστική ουσία εγκρίνεται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ όταν είναι δυνατόν να 

αναμένεται, σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, ότι, με βάση 

τα κριτήρια για την έγκριση που ορίζονται στα σημεία 2 και 3 του εν λόγω Παραρτήματος, 

τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την εν λόγω δραστική ουσία πληρούν τις 

απαιτήσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3.

Από την αξιολόγηση της δραστικής ουσίας καθορίζεται κατ’ αρχάς εάν πληρούνται τα 

κριτήρια έγκρισης που προβλέπονται στα σημεία 3.6.2 έως 3.6.4 και 3.7 του 

Παραρτήματος ΙΙ. Εφόσον πληρούνται αυτά τα κριτήρια, η αξιολόγηση καθορίζει στη 

συνέχεια εάν πληρούνται και τα λοιπά κριτήρια έγκρισης που προβλέπονται στα σημεία 2 

και 3 του Παραρτήματος ΙΙ.
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2. Τα υπολείμματα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τα οποία προκύπτουν από 

εφαρμογή σύμφωνα με την ορθή πρακτική φυτοπροστασίας και σε ρεαλιστικές συνθήκες 

χρήσης, πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) δεν έχουν επιβλαβείς επιδράσεις στην υγεία των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων 

των ευπαθών ομάδων, ή στην υγεία των ζώων, λαμβάνοντας υπόψη γνωστές 

συσωρευτικές και συνεργιστικές επιδράσεις όπου έχουν συμφωνηθεί μέθοδοι 

αξιολόγησης των επιδράσεων αυτών, ή στα υπόγεια ύδατα,

β) δεν έχουν μη αποδεκτή επίδραση στο περιβάλλον,

Για τα υπολείμματα που είναι σημαντικά από τοξικολογική, οικοτοξικολογική ή 

περιβαλλοντική άποψη ή αφορούν το πόσιμο ύδωρ, υπάρχουν μέθοδοι γενικής χρήσης για 

τη μέτρησή τους. Τα αναλυτικά πρότυπα πρέπει να είναι ευκόλως διαθέσιμα.

3. Το φυτοπροστατευτικό προϊόν, εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με την ορθή πρακτική 

φυτοπροστασίας και σε ρεαλιστικές συνθήκες χρήσης, πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) είναι επαρκώς αποτελεσματικό,

β) δεν έχει άμεσες ή με καθυστέρηση επιβλαβείς επιδράσεις ή μελλοντική βλαβερή 

επίδραση στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων, άμεσα ή μέσω του πόσιμου νερού 

(λαμβάνοντας υπόψη τις ουσίες που δημιουργούνται από την επεξεργασία του 

ύδατος), των τροφίμων, των ζωοτροφών ή του αέρα, ή συνέπειες στο χώρο εργασίας 

ή άλλες έμμεσες επιδράσεις, λαμβάνοντας υπόψη γνωστές συσωρευτικές και 

συνεργιστικές επιδράσεις όταν έχουν συμφωνηθεί μέθοδοι αξιολόγησης των 

επιδράσεων αυτών, ή στα υπόγεια ύδατα,
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γ) δεν έχει μη αποδεκτή επίδραση στα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα,

δ) δεν προκαλεί αδικαιολόγητους πόνους και ταλαιπωρίες στα σπονδυλωτά που πρέπει 

να ελεγχθούν,

ε) δεν έχει μη αποδεκτές επιδράσεις στο περιβάλλον, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τα 

ακόλουθα:

i) την πορεία της και τη διάχυση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο 

περιβάλλον, ιδίως δε τη μόλυνση των επιφανειακών υδάτων, 

συμπεριλαμβανομένων των υδάτων των εκβολών ποταμών και των παράκτιων 

υδάτων, των υπόγειων υδάτων, του αέρα και του εδάφους,

ii) την επίδρασή της σε μη στοχευόμενα είδη,

iii) την επίδρασή της στη βιοποικιλότητα.

4. Οι απαιτήσεις των παραγράφων 2 και 3 αξιολογούνται σύμφωνα με ενιαίες αρχές, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 29, παράγραφος 6.

5. Για την έγκριση μιας δραστικής ουσίας, θεωρείται ότι πληρούνται τα κριτήρια που 

αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 όταν έχουν ληφθεί υπόψη μία ή περισσότερες 

αντιπροσωπευτικές χρήσεις ενός τουλάχιστον φυτοπροστατευτικού προϊόντος που περιέχει 

την εν λόγω δραστική ουσία.
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6. Σχετικά με την υγεία των ανθρώπων, κανένα δεδομένο σχετικά με άνθρωπο δεν 

χρησιμοποιείται με σκοπό να μειωθούν τα περιθώρια ασφάλειας που έχουν καθορισθεί 

από δοκιμές ή μελέτες σε ζώα.

7. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, όταν βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων μια δραστική 

ουσία είναι απαραίτητη για τον έλεγχο σοβαρού κινδύνου για την υγεία των φυτών που 

δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με άλλα διαθέσιμα μέσα, η δραστική αυτή ουσία δύναται να 

εγκρίνεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ακόμη και 

αν δεν πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στα σημεία 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 ή 3.8.2 του 

Παραρτήματος ΙΙ, εφόσον η χρήση της δραστικής ουσίας υπόκειται σε μέτρα άμβλυνσης 

του κινδύνου για να εξασφαλισθεί η ελαχιστοποίηση της έκθεσης ανθρώπων και 

περιβάλλοντος. Για τις ουσίες αυτές, τα ανώτατα όρια υπολλειμμάτων καθορίζονται 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

Η παρέκκλιση αυτή δεν εφαρμόζεται σε δραστικές ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ή 

οφείλουν να ταξινομηθούν, σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ, ως καρκινογόνες 

κατηγορίας 1 ή ως τοξικές για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1.

Άρθρο 5

Πρώτη έγκριση

Η πρώτη έγκριση ισχύει για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη.
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Άρθρο 6

Όροι και περιορισμοί

Η έγκριση μπορεί να υπόκειται σε όρους και περιορισμούς μεταξύ των οποίων :

α) ο ελάχιστος βαθμός καθαρότητας της δραστικής ουσίας,

β) η μέγιστη περιεκτικότητα σε ορισμένες προσμείξεις και η φύση τους,

γ) οι περιορισμοί που προκύπτουν από την αξιολόγηση των πληροφοριών που αναφέρονται 

στο άρθρο 8, λαμβάνοντας υπόψη τις γεωργικές, φυτοϋγειονομικές και περιβαλλοντικές 

συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των κλιματικών,

δ) ο τύπος του σκευάσματος,

ε) ο τρόπος και οι όροι εφαρμογής,

στ) η υποβολή περαιτέρω επιβεβαιωτικών πληροφοριών στα κράτη μέλη, στην Επιτροπή και 

στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, εφεξής αποκαλούμενη «η 

Αρχή», όταν καθορίζονται νέες απαιτήσεις κατά τη διαδικασία αξιολόγησης ή βάσει νέων 

επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων,

ζ) ο χαρακτηρισμός κατηγοριών των χρηστών, όπως επαγγελματίες και μη επαγγελματίες,

η) ο προσδιορισμός περιοχών όπου η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν 

τη δραστική ουσία δεν μπορεί να επιτραπεί ή όπου η χρήση μπορεί να επιτραπεί υπό 

ειδικές προϋποθέσεις,
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θ) η ανάγκη επιβολής μέτρων για την άμβλυνση του κινδύνου και παρακολούθησης μετά τη 

χρήση,

ι) άλλοι ειδικοί όροι που απορρέουν από την αξιολόγηση των πληροφοριών που εκτίθενται 

στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

Άρθρο 7

Αίτηση

1. Η αίτηση για την έγκριση μιας δραστικής ουσίας ή για την τροποποίηση των όρων μιας 

έγκρισης υποβάλλεται από τον παραγωγό της δραστικής ουσίας σε ένα κράτος μέλος 

(εφεξής καλούμενο «κράτος μέλος- εισηγητής»), συνοδευόμενη από συνοπτικό και πλήρη 

φάκελο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2, ή μια επιστημονικά 

τεκμηριωμένη αιτιολόγηση για τη μη προσκόμιση ορισμένων μερών των εν λόγω 

φακέλων, με τον οποίον αποδεικνύεται ότι η δραστική ουσία πληροί τα κριτήρια έγκρισης 

που προβλέπονται στο άρθρο 4.

Συλλογική αίτηση μπορεί να υποβάλλεται από ένωση παραγωγών η οποία ορίζεται από 

τους παραγωγούς για τον σκοπό της συμμόρφωσης προς τον παρόντα κανονισμό.

Η αίτηση εξετάζεται από το κράτος μέλος το οποίο προτείνει ο αιτών, εκτός εάν ένα άλλο

κράτος μέλος συμφωνήσει να την εξετάσει.
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2. Κατά την υποβολή της αίτησής του, ο αιτών μπορεί να ζητήσει να τηρηθούν εμπιστευτικές 

ορισμένες πληροφορίες, μεταξύ άλλων ορισμένα τμήματα του φακέλου, σύμφωνα με το 

άρθρο 63 παράγραφος 3, και διαχωρίζει ιδιοχείρως τις πληροφορίες αυτές.

Τα κράτη μέλη αξιολογούν τα αιτήματα που αφορούν την εμπιστευτικότητα. Σε 

περίπτωση αιτήματος πρόσβασης σε πληροφορίες, το κράτος μέλος-εισηγητής αποφασίζει 

ποιες πληροφορίες θα τηρηθούν εμπιστευτικές.

3. Κατά την υποβολή της αίτησής του, ο αιτών υποβάλλει ταυτόχρονα πλήρη κατάλογο των 

δοκιμών και μελετών που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 2 και 

κατάλογο τυχόν αξιώσεων για την προστασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 59.

4. Κατά την αξιολόγηση της αίτησης, το κράτος μέλος-εισηγητής μπορεί ανά πάσα στιγμή να 

συμβουλευτεί την Αρχή.

Άρθρο 8

Φάκελοι

1. Ο συνοπτικός φάκελος περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α) πληροφορίες σχετικά με μία ή περισσότερες αντιπροσωπευτικές χρήσεις σε ευρέως 

καλλιεργούμενη καλλιέργεια σε κάθε ζώνη ενός τουλάχιστον φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος που περιέχει τη δραστική ουσία, οι οποίες αποδεικνύουν ότι πληρούνται 

τα κριτήρια έγκρισης του άρθρου 4· όταν οι υποβαλλόμενες πληροφορίες δεν 

καλύπτουν όλες τις ζώνες ή αφορούν φυτό που δεν καλλιεργείται ευρέως,

αιτιολόγηση της προσέγγισης αυτής,
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β) για κάθε σημείο των απαιτήσεων για δεδομένα σχετικά με τη δραστική ουσία, τις 

περιλήψεις και τα αποτελέσματα δοκιμών και μελετών, το όνομα του ιδιοκτήτη τους 

και του προσώπου ή του ινστιτούτου που διεξήγαγε τις δοκιμές και μελέτες,

γ) για κάθε σημείο των απαιτήσεων για δεδομένα σχετικά με το φυτοπροστατευτικό 

προϊόν, τις περιλήψεις και τα αποτελέσματα δοκιμών και μελετών, το όνομα του 

ιδιοκτήτη τους και του προσώπου ή του ινστιτούτου που διεξήγαγε τις δοκιμές και 

μελέτες σχετικά με την αξιολόγηση των κριτηρίων που αναφέρονται στο άρθρο 4 

παράγραφοι 2 και 3 για ένα ή περισσότερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που είναι 

αντιπροσωπευτικά των χρήσεων που αναφέρονται στο στοιχείο α), λαμβάνοντας 

υπόψη το γεγονός ότι ελλείψεις δεδομένων στο φάκελο, όπως προβλέπεται στην 

παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, οι οποίες οφείλονται στο περιορισμένο εύρος 

των προτεινόμενων αντιπροσωπευτικών χρήσεων της δραστικής ουσίας, μπορούν να 

οδηγήσουν σε περιορισμούς στην έγκριση,

δ) κατάλογο σημείων προς έλεγχο ο οποίος να αποδεικνύει ότι ο φάκελος που 

προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου είναι πλήρης όσον αφορά τις 

αιτούμενες χρήσεις,

ε) τους λόγους για τους οποίους οι υποβαλλόμενες εκθέσεις δοκιμής και μελέτης είναι 

απαραίτητες για την πρώτη έγκριση της δραστικής ουσίας ή για τροποποιήσεις των 

όρων της έγκρισης,

στ) εφόσον απαιτείται, αντίγραφο της αίτησης για ανώτατο όριο υπολειμμάτων, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, ή αιτιολογία της μη 

προσκόμισης αυτών των πληροφοριών,

ζ) αξιολόγηση όλων των υποβαλλόμενων πληροφοριών.
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2. Ο πλήρης φάκελος περιλαμβάνει το πλήρες κείμενο των επιμέρους εκθέσεων δοκιμής και 

μελέτης για το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ) της 

παραγράφου 1. Δεν περιλαμβάνει εκθέσεις δοκιμών ή μελετών κατά τις οποίες 

χορηγήθηκε σκοπίμως η δραστική ουσία ή το φυτοπροστατευτικό προϊόν σε ανθρώπους.

3. Η μορφή του συνοπτικού και του πλήρους φακέλου καθορίζεται με τη συμβουλευτική 

διαδικασία του άρθρου 79, παράγραφος 2.

4. Οι απαιτήσεις για δεδομένα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 περιλαμβάνουν 

τις απαιτήσεις για τις δραστικές ουσίες και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα όπως 

αναφέρεται στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ και ορίζονται στους 

κανονισμούς που εκδίδονται με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 79, παράγραφος 

2, χωρίς ουσιαστικές τροποποιήσεις. Οι επόμενες τροποποιήσεις των εν λόγω κανονισμών 

θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 78, παράγραφος 1, στοιχείο β).

Άρθρο 9

Παραδεκτό της αίτησης

1. Εντός 45 ημερών από την παραλαβή της αίτησης, το κράτος μέλος - εισηγητής αποστέλλει 

στον αιτούντα γραπτή βεβαίωση στην οποία αναφέρεται η ημερομηνία παραλαβής και 

εξετάζει αν ο φάκελος που υποβλήθηκε με την αίτηση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που 

προβλέπονται στο άρθρο 8 χρησιμοποιώντας τον κατάλογο των σημείων προς έλεγχο που 

αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο δ). Εξετάζει επίσης τις απαιτήσεις για 

εμπιστευτικότητα, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, και τους πλήρεις 

καταλόγους μελετών και δοκιμών που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 

2.
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2. Όταν λείπει ένα ή περισσότερα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 8, το κράτος μέλος-

εισηγητής ενημερώνει τον αιτούντα ορίζοντας ταυτόχρονα προθεσμία για την υποβολή 

τους. Η προθεσμία αυτή δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες.

Αν, κατά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, ο αιτών δεν έχει υποβάλει τα ελλείποντα 

στοιχεία, το κράτος μέλος- εισηγητής ενημερώνει τον αιτούντα, τα λοιπά κράτη μέλη και 

την Επιτροπή ότι η αίτηση δεν είναι αποδεκτή.

Μια νέα αίτηση για την ίδια ουσία μπορεί να υποβληθεί ανά πάσα στιγμή.

3. Όταν οι φάκελοι που υποβάλλονται με την αίτηση περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία του 

άρθρου 8, το κράτος μέλος εισηγητής κοινοποιεί στον αιτούντα, στα λοιπά κράτη μέλη, 

στην Επιτροπή και στην Αρχή ότι η αίτηση είναι αποδεκτή και αρχίζει την αξιολόγηση της 

δραστικής ουσίας.

Μετά την παραλαβή της κοινοποίησης, ο αιτών διαβιβάζει αμέσως τους φακέλους, όπως 

προβλέπονται στο άρθρο 8, στα λοιπά κράτη μέλη, στην Αρχή και στην Επιτροπή, 

περιλαμβάνοντας πληροφορίες σχετικά με τα μέρη των φακέλων για τα οποία έχει ζητηθεί 

εμπιστευτικότητα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7, παράγραφος 2.
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Άρθρο 10

Πρόσβαση στο συνοπτικό φάκελο

Η Αρχή δημοσιοποιεί αμελλητί το συνοπτικό φάκελο που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1, 

χωρίς τις πληροφορίες για τις οποίες έχει ζητηθεί και αιτιολογηθεί εμπιστευτική μεταχείριση 

δυνάμει του άρθρου 63, εκτός εάν η αποκάλυψή τους υπαγορεύεται από ανώτερο δημόσιο 

συμφέρον.

Άρθρο 11

Σχέδιο της έκθεσης αξιολόγησης

1. Μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 9 

παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, το κράτος μέλος-εισηγητής προετοιμάζει και υποβάλλει 

στην Επιτροπή, με αντίγραφο για την Αρχή, έκθεση ,στο εξής «σχέδιο της έκθεσης 

αξιολόγησης», στην οποία εκτιμά αν μπορεί να αναμένεται ότι η δραστική ουσία πληροί 

τα κριτήρια έγκρισης του άρθρου 4.

2. Το σχέδιο της έκθεσης αξιολόγησης περιλαμβάνει επίσης, εφόσον απαιτείται, πρόταση για 

τον ορισμό ανώτατων ορίων υπολειμμάτων. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος-

εισηγητής διαβιβάζει την αίτηση, την έκθεση αξιολόγησης και τον φάκελο υποστήριξης 

που αναφέρονται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, στην Επιτροπή, το 

αργότερο έξι μήνες μετά την ημερομηνία κοινοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 9, 

παράγραφος 3,. πρώτο εδάφιο - του παρόντος κανονισμού..

Το κράτος μέλος-εισηγητής διενεργεί ανεξάρτητη, αντικειμενική και διαφανή αξιολόγηση, 

με βάση τις τελευταίες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις.
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Εάν, δυνάμει του άρθρου 4, παράγραφος 1, κατά την αξιολόγηση διαπιστωθεί ότι δεν 

πληρούνται τα κριτήρια έγκρισης που προβλέπονται στα σημεία 3.6.2 έως 3.6.4 και 3.7. 

του Παραρτήματος ΙΙ, το σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης καλύπτει μόνο αυτά τα μέρη της 

αξιολόγησης.

3. Εάν το κράτος μέλος-εισηγητής χρειάζεται πρόσθετες μελέτες ή πληροφορίες, ορίζει στον 

αιτούντα προθεσμία για την προσκόμισή τους. Στην περίπτωση αυτή, η δωδεκάμηνη 

προθεσμία παρατείνεται κατά το επιπλέον χρονικό διάστημα που χορηγείται από το 

κράτος μέλος-εισηγητή. Το επιπλέον χρονικό διάστημα δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες και 

λήγει κατά την παραλαβή των συμπληρωματικών πληροφοριών από το κράτος μέλος-

εισηγητή. Το κράτος μέλος-εισηγητής ενημερώνει την Επιτροπή και την Αρχή σχετικώς.

Αν, κατά τη λήξη του επιπλέον χρονικού διαστήματος, ο αιτών δεν έχει υποβάλει τις 

πρόσθετες μελέτες ή πληροφορίες, το κράτος μέλος-εισηγητής ενημερώνει τον αιτούντα, 

την Επιτροπή και την Αρχή και αναφέρει τα ελλείποντα στοιχεία της αξιολόγησης που 

περιλαμβάνονται στο σχέδιο της έκθεσης αξιολόγησης.

4. Η μορφή του σχεδίου έκθεσης αξιολόγησης καθορίζεται με τη συμβουλευτική διαδικασία 

του άρθρου 79, παράγραφος 2.
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Άρθρο 12

Συμπεράσματα της Αρχής

1. Η Αρχή διανέμει το σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης που έλαβε από το κράτος μέλος-

εισηγητή στον αιτούντα και στα λοιπά κράτη μέλη το αργότερο εντός 30 ημερών από την 

παραλαβή του. Καλεί τον αιτούντα να διαβιβάσει ενημερωμένη μορφή του φακέλου, όπου 

αυτό είναι εφαρμόσιμο, στα κράτη μέλη, στην Επιτροπή και στην Αρχή.

Η Αρχή δημοσιοποιεί το σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης αφού παράσχει στον αιτούντα 

διάστημα δύο εβδομάδων κατά το οποίο ο αιτών μπορεί να ζητήσει, σύμφωνα με το άρθρο 

63, να τηρηθούν εμπιστευτικά ορισμένα μέρη του σχεδίου έκθεσης αξιολόγησης.

Η Αρχή προβλέπει περίοδο 60 ημερών για την υποβολή γραπτών σχολίων.

2. Η Αρχή, ανάλογα με την περίπτωση, διοργανώνει διαβούλευση με εμπειρογνώμονες, 

συμπεριλαμβανομένων εμπειρογνωμόνων από το κράτος μέλος-εισηγητή.

Εντός 120 ημερών από το τέλος της περιόδου υποβολής γραπτών σχολίων, η Αρχή 

υιοθετεί συμπεράσματα βάσει των σύγχρονων επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων 

χρησιμοποιώντας κατευθυντήρια έγγραφα που είναι διαθέσιμα κατά την υποβολή της 

αίτησης σχετικά με το αν η δραστική ουσία μπορεί να αναμένεται ότι πληροί τα κριτήρια 

έγκρισης του άρθρου 4 και γνωστοποιεί τα συμπεράσματα στον αιτούντα, στα κράτη μέλη 

και στην Επιτροπή και τα δημοσιοποιεί.

Η Αρχή, ανάλογα με την περίπτωση, αναφέρει στα συμπεράσματά της τα μέτρα 

άμβλυνσης του κινδύνου που περιέχονται στο σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης.
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3. Εάν η Αρχή χρειάζεται πρόσθετες πληροφορίες, ορίζει στον αιτούντα προθεσμία έως 90 

ημερών για την προσκόμισή τους στα κράτη μέλη, στην Επιτροπή και στην Αρχή.

Το κράτος μέλος-εισηγητής αξιολογεί τις συμπληρωματικές πληροφορίες και τις 

υποβάλλει στην Αρχή αμελλητί και το αργότερο εντός 60 ημερών από την παραλαβή των 

πρόσθετων πληροφοριών. Στην περίπτωση αυτή, η περίοδος των 120 ημερών που 

προβλέπεται στην παράγραφο 2 παρατείνεται για περίοδο η οποία λήγει κατά την 

παραλαβή της συμπληρωματικής αξιολόγησης από την Αρχή.

Η Αρχή μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να συμβουλευθεί ένα κοινοτικό εργαστήριο 

αναφοράς, το οποίο έχει ορισθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004, για να 

επαληθεύσει αν η αναλυτική μέθοδος για τον καθορισμό των υπολειμμάτων που προτείνει 

ο αιτών είναι ικανοποιητική και αν πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 29, παράγραφος 1, 

στοιχείο στ) του παρόντος κανονισμού. Ο αιτών, αν το ζητήσει το κοινοτικό εργαστήριο 

αναφοράς, παρέχει δείγματα και αναλυτικά πρότυπα.

4. Τα συμπεράσματα της Αρχής περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για τη διαδικασία αξιολόγησης 

και τις ιδιότητες της συγκεκριμένης δραστικής ουσίας.

5. Η Αρχή καθορίζει τη μορφή των συμπερασμάτων της στα οποία περιλαμβάνονται 

λεπτομέρειες για τη διαδικασία αξιολόγησης και τις ιδιότητες της εν λόγω δραστικής 

ουσίας.
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6. Οι προθεσμίες για τη γνωμοδότηση της Αρχής επί των αιτήσεων που αφορούν μέγιστα 

όρια υπολειμμάτων και που αναφέρονται στο άρθρο 11 και για τις αποφάσεις επί των 

αιτήσεων που αφορούν μέγιστα όρια υπολειμμάτων και που αναφέρονται στο άρθρο 14 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, ισχύουν υπό την επιφύλαξη των προθεσμιών που 

αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 13

Κανονισμός έγκρισης

1. Εντός έξι μηνών από την παραλαβή των συμπερασμάτων της Αρχής, η Επιτροπή 

υποβάλλει έκθεση ,εφεξής καλούμενη «έκθεση ανασκόπησης», και σχέδιο κανονισμού 

στην επιτροπή του άρθρου 79, παράγραφος 1, λαμβάνοντας υπόψη το σχέδιο έκθεσης 

αξιολόγησης του κράτους μέλους-εισηγητή και τα συμπεράσματα της Αρχής.

Ο αιτών έχει τη δυνατότητα να υποβάλει σχόλια σχετικά με την έκθεση ανασκόπησης.

2. Με βάση την έκθεση ανασκόπησης, άλλους θεμιτούς παράγοντες που σχετίζονται με το 

υπό εξέταση θέμα και την αρχή της προφύλαξης όταν εφαρμόζονται οι όροι του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, άρθρο 7, παράγραφος 1, εκδίδεται κανονισμός σύμφωνα 

με την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 79, παράγραφος 3, εφόσον:

α) η δραστική ουσία εγκρίνεται, με τους όρους και τους περιορισμούς που αναφέρονται 

στο άρθρο 6, ανάλογα με την περίπτωση,

β) δεν εγκρίνεται η δραστική ουσία· ή

γ) τροποποιούνται οι όροι της έγκρισης.
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3. Σε περίπτωση που η έγκριση προβλέπει την υποβολή συμπληρωματικών επιβεβαιωτικών 

πληροφοριών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6, στοιχείο στ), ο κανονισμός παρέχει το 

χρονικό όριο υποβολής των πληροφοριών στα κράτη μέλη, την Επιτροπή και την Αρχή.

Το κράτος μέλος-εισηγητής αξιολογεί τις συμπληρωματικές πληροφορίες και υποβάλλει 

την αξιολόγησή του στα άλλα κράτη μέλη, στην Επιτροπή και την Αρχή, αμελλητί και το 

αργότερο εντός εξαμήνου από την παραλαβή των πρόσθετων πληροφοριών.

4. Οι εγκεκριμένες δραστικές ουσίες περιλαμβάνονται στον κανονισμό που αναφέρεται στο 

άρθρο 78, παράγραφος 3 που περιέχει τον κατάλογο των ήδη εγκεκριμένων δραστικών 

ουσιών. Η Επιτροπή τηρεί κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, διαθέσιμο για 

το κοινό, σε ηλεκτρονική μορφή.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ

Άρθρο 14

Ανανέωση της έγκρισης

1. Κατόπιν αίτησης, η έγκριση μιας δραστικής ουσίας ανανεώνεται εφόσον αποδεικνύεται ότι 

πληρούνται τα κριτήρια έγκρισης που αναφέρονται στο άρθρο 4.
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Το άρθρο 4 θεωρείται ότι ικανοποιείται όταν αυτό αποδεικνύεται για μία ή περισσότερες 

αντιπροσωπευτικές χρήσεις τουλάχιστον ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος που περιέχει 

τη δραστική ουσία.

Η ανανέωση της έγκρισης μπορεί να περιέχει όρους και περιορισμούς, όπως αναφέρεται 

στο άρθρο 6.

2. Η ανανέωση της έγκρισης ισχύει για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε έτη. Η 

ανανέωση της έγκρισης δραστικών ουσιών που εμπίπτουν στο άρθρο 4 παράγραφος 7 

ισχύει για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη.

Άρθρο 15

Αίτηση για ανανέωση

1. Η αίτηση που προβλέπεται στο άρθρο 14 υποβάλλεται από τον παραγωγό της δραστικής 

ουσίας σε ένα κράτος μέλος, με αντίγραφο στα λοιπά κράτη μέλη, στην Επιτροπή και στην 

Αρχή, το αργότερο τρία έτη πριν από τη λήξη της πρώτης έγκρισης.

2. Κατά την υποβολή της αίτησης ανανέωσης, ο αιτών προσδιορίζει τα νέα δεδομένα που 

προτίθεται να υποβάλει και αποδεικνύει ότι αυτά είναι αναγκαία, είτε λόγω απαιτήσεων 

για δεδομένα ή κριτηρίων που δεν εφαρμόζονταν στην πρώτη έγκριση της δραστικής 

ουσίας είτε επειδή η αίτησή του αφορά τροποποίηση της έγκρισης. Παράλληλα, υποβάλλει 

χρονοδιάγραμμα τυχόν νέων και σε εξέλιξη μελετών.
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Ο αιτών προσδιορίζει, με την κατάλληλη αιτιολόγηση, τα μέρη των υποβαλλόμενων 

πληροφοριών που ζητά να τηρηθούν εμπιστευτικά σύμφωνα με το άρθρο 63 και 

ταυτόχρονα τυχόν αξιώσεις για την προστασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 59.

Άρθρο 16

Πρόσβαση στις πληροφορίες για ανανέωση

Η Αρχή δημοσιοποιεί αμελλητί τις πληροφορίες που υποβάλλει ο αιτών δυνάμει του άρθρου 15, 

εκτός από τις πληροφορίες για τις οποίες έχει ζητηθεί και αιτιολογηθεί εμπιστευτική μεταχείριση 

δυνάμει του άρθρου 63, εκτός εάν η αποκάλυψη τους υπαγορεύεται από ανώτερο δημόσιο 

συμφέρον.

Άρθρο 17

Παράταση της περιόδου έγκρισης κατά τη διαδικασία

Όταν, για λόγους που δεν μπορεί να ελέγξει ο αιτών, κρίνεται ότι η έγκριση είναι πιθανόν να λήξει 

πριν ληφθεί απόφαση για ανανέωση, εκδίδεται απόφαση με την κανονιστική διαδικασία του 

άρθρου 79 παράγραφος 3, για την αναβολή της λήξης της περιόδου έγκρισης για τον εν λόγω 

αιτούντα για διάστημα που επαρκεί για την εξέταση της αίτησης.
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Κανονισμός για την αναβολή της λήξης για διάστημα που επαρκεί για την εξέταση της αίτησης 

εκδίδεται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 79 παράγραφος 5 όταν οι 

αιτών δεν μπορεί να τηρήσει την υποχρέωση τριετούς προειδοποίησης όπως απαιτείται από το 

άρθρο 15 παράγραφος 1, επειδή η δραστική ουσία περιλήφθηκε στο Παράρτημα Ι της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ για περίοδο που εκπνέει πριν από τις …*.

Η διάρκεια της εν λόγω περιόδου καθορίζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα:

α) το χρόνο που απαιτείται για την υποβολή των απαιτούμενων πληροφοριών,

β) το χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας,

γ) κατά περίπτωση, την ανάγκη εξασφάλισης της θέσπισης συνεκτικού προγράμματος 

εργασίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18.

Άρθρο 18

Πρόγραμμα εργασίας

Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει πρόγραμμα εργασίας στο οποίο συγκεντρώνονται παρόμοιες 

δραστικές ουσίες, θέτοντας προτεραιότητες βάσει λόγων ασφαλείας για την υγεία των ανθρώπων 

και των ζώων ή για το περιβάλλον και λαμβάνοντας υπόψη, κατά το δυνατόν, την ανάγκη 

αποτελεσματικής διαχείρισης του ελέγχου και της ανθεκτικότητας των στοχευόμενων επιβλαβών 

οργανισμών. Το πρόγραμμα μπορεί να επιβάλλει στα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλλουν όλα τα 

απαιτούμενα δεδομένα στα κράτη μέλη, την Επιτροπή και την Αρχή, εντός προθεσμίας που ορίζει 

το ίδιο το πρόγραμμα.

                                               

* ΕΕ: 54 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
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Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής:

α) τις διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων για την ανανέωση των 

εγκρίσεων,

β) τα δεδομένα που πρέπει να υποβληθούν,

γ) τις προθεσμίες για την υποβολή των δεδομένων αυτών,

δ) τους κανόνες υποβολής νέων πληροφοριών,

ε) το χρονικό διάστημα αξιολόγησης και λήψης αποφάσεων,

στ) την ανάθεση των αξιολογήσεων των δραστικών ουσιών στα κράτη μέλη, λαμβάνοντας 

υπόψη ισορροπία όσον αφορά τις ευθύνες και την εργασία ανάμεσα στα κράτη μέλη που 

ενεργούν ως εισηγητές.

Άρθρο 19

Μέτρα εφαρμογής

Σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 79 παράγραφος 3, εκδίδεται κανονισμός ο 

οποίος θεσπίζει τις αναγκαίες διατάξεις για την εφαρμογή της διαδικασίας ανανέωσης, 

συμπεριλαμβανομένης, ανάλογα με την περίπτωση, της υλοποίησης προγράμματος εργασίας, όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 18.



11119/8/08 REV 8 GA/sa 47
DG B 2B EL

Άρθρο 20

Κανονισμός ανανέωσης

1. Σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 79 παράγραφος 3, εκδίδεται 

κανονισμός ο οποίος ορίζει ότι:

α) ανανεώνεται η έγκριση μιας δραστικής ουσίας, όπου ενδείκνυται, με όρους και 

περιορισμούς· ή

β) η έγκριση μιας δραστικής ουσίας δεν ανανεώνεται.

2. Όταν το επιτρέπουν οι λόγοι της μη ανανέωσης της έγκρισης, ο κανονισμός που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1 προβλέπει περίοδο χάριτος που δεν υπερβαίνει το ένα έτος 

για τη διάθεση στην αγορά και, επιπροσθέτως, το πολύ ένα έτος για την τελική διάθεση , 

την αποθήκευση, και τη χρήση των υφιστάμενων αποθεμάτων των συγκεκριμένων 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Σε περίπτωση ανάκλησης της έγκρισης ή μη ανανέωσής της, λόγω άμεσης ανησυχίας για

την υγεία των ανθρώπων και των ζώων ή για το περιβάλλον, τα υπό εξέταση 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα αποσύρονται αμέσως από την αγορά.

3. Εφαρμόζεται το άρθρο 13 παράγραφος 4.
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Άρθρο 21

Επανεξέταση της έγκρισης

1. Η Επιτροπή μπορεί να επανεξετάσει την έγκριση μιας δραστικής ουσίας ανά πάσα στιγμή. 

Μπορεί να λάβει υπόψη το αίτημα κράτους μέλους να επανεξετασθεί η έγκριση μιας 

δραστικής ουσίας.

Σε περίπτωση που, με βάση τις νέες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, κρίνει ότι 

υπάρχουν ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες η ουσία δεν πληροί πλέον τα κριτήρια έγκρισης 

του άρθρου 4, ή όταν δεν έχουν υποβληθεί οι απαιτούμενες συμπληρωματικές 

πληροφορίες όπως προβλέπεται στο άρθρο 6, στοιχείο στ), η Επιτροπή ενημερώνει τα 

κράτη μέλη, την Αρχή και τον παραγωγό της δραστικής ουσίας και ορίζει προθεσμία εντός 

της οποίας ο παραγωγός πρέπει να υποβάλει τα σχόλιά του.

2. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει τη γνώμη ή την επιστημονική ή τεχνική βοήθεια των 

κρατών μελών και της Αρχής. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να υποβάλουν τα σχόλιά 

τους στην Επιτροπή εντός τριμήνου μετά την υποβολή του αιτήματος. Η Αρχή θα 

υποβάλει τη γνώμη της ή τα αποτελέσματα των εργασιών της στην Επιτροπή εντός τριών 

μηνών από την υποβολή του αιτήματος.

3. Σε περίπτωση που η Επιτροπή συμπεραίνει ότι δεν πληρούνται πλέον τα κριτήρια 

έγκρισης που αναφέρονται στο άρθρο 4, ή ότι δεν έχουν προσκομισθεί οι απαιτούμενες 

πρόσθετες πληροφορίες βάσει του άρθρου 6 στοιχείο στ), εκδίδεται κανονισμός για την 

ανάκληση ή την τροποποίηση της έγκρισης με την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 79 

παράγραφος 3.

Εφαρμόζονται το άρθρο 13, παράγραφος 4, και το άρθρο 20, παράγραφος 2.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

Άρθρο 22

Δραστικές ουσίες χαμηλού κινδύνου

1. Μια δραστική ουσία που πληροί τα κριτήρια του άρθρου 4 εγκρίνεται για περίοδο που δεν 

υπερβαίνει τα 15 έτη κατά παρέκκλιση του άρθρου 5, στην περίπτωση που αυτή θεωρείται 

δραστική ουσία χαμηλού κινδύνου και όταν μπορεί να αναμένεται ότι τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την εν λόγω ουσία παρουσιάζουν μόνο 

χαμηλό κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων και για το περιβάλλον, όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 47, παράγραφος 1.

2. Εφαρμόζονται το άρθρο 4,τα άρθρα 6 έως 21 και το Τμήμα 5 του Παραρτήματος ΙΙ. Οι 

δραστικές ουσίες χαμηλού κινδύνου παρατίθενται χωριστά στον κανονισμό που 

αναφέρεται στο άρθρο 13, παράγραφος 4.

3. Η Επιτροπή μπορεί να επανεξετάζει και, αν χρειαστεί, να καθορίζει νέα κριτήρια έγκρισης 

μιας δραστικής ουσίας ως δραστικής ουσίας χαμηλού κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 78, 

παράγραφος 1, στοιχείο α).
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Άρθρο 23

Κριτήρια για την έγκριση βασικών ουσιών

1. Οι βασικές ουσίες εγκρίνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 6. Κατά παρέκκλιση 

του άρθρου 5, η έγκριση ισχύει για απεριόριστο χρονικό διάστημα.

Για τους σκοπούς των παραγράφων 2 έως 6 του παρόντος άρθρου, βασική ουσία νοείται η 

δραστική ουσία η οποία:

α) δεν είναι ανησυχητική ουσία, και

β) δεν χρησιμοποιείται κυρίως για σκοπούς φυτοπροστασίας αλλά παρόλα αυτά είναι 

χρήσιμη για την προστασία των φυτών, είτε απευθείας είτε ενσωματωμένη σε προϊόν 

που αποτελείται από την ουσία και ένα απλό διαλύτη, και

γ) δεν διατίθεται στην αγορά ως φυτοπροστατευτικό προϊόν.

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4, μια βασική ουσία εγκρίνεται όταν οι σχετικές 

αξιολογήσεις που διενεργούνται βάσει άλλων κοινοτικών νομοθετικών πράξεων και 

αφορούν τη ρύθμιση της χρήσης της εν λόγω ουσίας για σκοπούς που δεν συνδέονται με 

το φυτοπροστατευτικό προϊόν, δεικνύουν ότι η ουσία δεν εμφανίζει άμεσες ή με 

καθυστέρηση επιβλαβείς επιδράσεις στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ούτε έχει μη 

αποδεκτή επίδραση στο περιβάλλον.

3. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7, η αίτηση για την έγκριση μιας βασικής ουσίας 

υποβάλλεται στην Επιτροπή από ένα κράτος μέλος ή από τον οιονδήποτε ενδιαφερόμενο.
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Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής έγγραφα:

α) αξιολογήσεις των πιθανών επιδράσεών της στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή 

στο περιβάλλον οι οποίες διενεργούνται σύμφωνα με άλλες κοινοτικές νομοθετικές 

πράξεις που διέπουν τη χρήση της ουσίας, και

β) άλλες σχετικές πληροφορίες όσον αφορά στις πιθανές επιδράσεις ς της στην υγεία 

των ανθρώπων ή των ζώων ή στο περιβάλλον.

4. Η Επιτροπή μπορεί να ζητεί από την Αρχή τη γνώμη της ή επιστημονική ή τεχνική 

βοήθεια. Η Αρχή υποβάλει τη γνώμη της ή τα αποτελέσματα των εργασιών της στην 

Επιτροπή εντός τριών μηνών από την υποβολή του αιτήματος.

5. Εφαρμόζονται τα άρθρα 6 και 13. Οι βασικές ουσίες παρατίθενται χωριστά στον 

κανονισμό που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 4.

6. Η Επιτροπή μπορεί να επανεξετάσει την έγκριση μιας βασικής ουσίας, ανά πάσα στιγμή. 

Μπορεί να λάβει υπόψη το αίτημα κράτους μέλους να επανεξετασθεί η έγκριση.

Όταν η Επιτροπή κρίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι η ουσία δεν πληροί πλέον τα κριτήρια 

των παραγράφων 1 έως 3, ενημερώνει τα κράτη μέλη, την Αρχή και το ενδιαφερόμενο 

μέρος και ορίζει προθεσμία για την υποβολή των σχολίων τους.
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Η Επιτροπή μπορεί να ζητεί από την Αρχή τη γνώμη της ή επιστημονική ή τεχνική 

βοήθεια. Η Αρχή υποβάλει τη γνώμη της ή τα αποτελέσματα των εργασιών της στην 

Επιτροπή εντός τριών μηνών από την υποβολή του αιτήματος.

Όταν η Επιτροπή συμπεραίνει ότι τα κριτήρια της παραγράφου 1 δεν πληρούνται πλέον, 

εκδίδεται κανονισμός για την ανάκληση ή την τροποποίηση της έγκρισης σύμφωνα με την 

κανονιστική διαδικασία του άρθρου 79 παράγραφος 3.

Άρθρο 24

Ουσίες υποψήφιες για υποκατάσταση

1. Μια δραστική ουσία που πληροί τα κριτήρια του άρθρου 4 εγκρίνεται ως υποψήφια για 

υποκατάσταση εφόσον αυτή πληροί ένα ή περισσότερα από τα συμπληρωματικά κριτήρια 

του σημείου 4 του Παραρτήματος ΙΙ. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 14, παράγραφος 2, η 

έγκριση μπορεί να ανανεώνεται μία ή περισσότερες φορές για περίοδο που δεν υπερβαίνει 

τα δέκα έτη.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 έως 21. Οι υποψήφιες για 

υποκατάσταση ουσίες παρατίθενται χωριστά στον κανονισμό που αναφέρεται στο άρθρο 

13, παράγραφος 4.
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ΤΜΗΜΑ 2

ΑΝΤΙΦΥΤΟΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΙΣΤΙΚΑ

Άρθρο 25

Έγκριση αντιφυτοτοξικών και συνεργιστικών

1. Ένα αντιφυτοτοξικό ή συνεργιστικό εγκρίνεται όταν τηρείται το άρθρο 4.

2. Εφαρμόζονται τα άρθρα 5 έως 21.

3. Παρόμοιες απαιτήσεις για δεδομένα με αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 

καθορίζονται για τα αντιφυτοτοξικά και τα συνεργιστικά σύμφωνα με την κανονιστική 

διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 79 παράγραφος 4.

Άρθρο 26

Αντιφυτοτοξικά και συνεργιστικά που διατίθενται ήδη στην αγορά

Μέχρι τις ……*, εκδίδεται κανονισμός, με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 79 

παράγραφος 4, για τη θέσπιση προγράμματος εργασίας με σκοπό τη βαθμιαία επανεξέταση των 

συνεργιστικών και των αντιφυτοτοξικών που διατίθενται στην αγορά όταν ο εν λόγω κανονισμός 

αρχίζει να ισχύει. Ο κανονισμός προβλέπει διαδικασίες κοινοποίησης, εκτίμησης, αξιολόγησης και 

λήψης αποφάσεων. Απαιτεί από τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα 

δεδομένα στα κράτη μέλη, στην Επιτροπή και στην Αρχή, εντός καθορισμένης προθεσμίας.

                                               

* ΕΕ: 60 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
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ΤΜΗΜΑ 3

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ

Άρθρο 27

Βοηθητικά

1. Ένα βοηθητικό δεν επιτρέπεται να περιέχεται σε φυτοπροστατευτικό προϊόν όταν έχει 

αποδειχθεί ότι:

α) τα υπολείμματά του, εφόσον χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την ορθή πρακτική 

φυτοπροστασίας και σε ρεαλιστικές συνθήκες χρήσης, έχουν επιβλαβείς επιδράσεις 

για την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή για τα υπόγεια ύδατα ή έχουν μη 

αποδεκτή επίδραση στο περιβάλλον, ή

β) η χρήση του, εφόσον είναι σύμφωνη με την ορθή πρακτική φυτοπροστασίας και σε 

ρεαλιστικές συνθήκες χρήσης, έχει επιβλαβείς επιδράσεις στην υγεία των ανθρώπων 

ή των ζώων ή μη αποδεκτή επίδραση στα φυτά, στα φυτικά προϊόντα ή στο 

περιβάλλον.

2. Τα βοηθητικά που δεν επιτρέπεται να περιέχονται σε φυτοπροστατευτικό προϊόν βάσει της 

παραγράφου 1 περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ σύμφωνα με την κανονιστική 

διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 79 παράγραφος 4.

3. Η Επιτροπή μπορεί να επανεξετάζει τα βοηθητικά ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να λαμβάνει 

υπόψη τις σχετικές πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη.
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4. Εφαρμόζεται το άρθρο 81 παράγραφος 2.

5. Οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του παρόντος άρθρου μπορούν να θεσπισθούν σύμφωνα 

με την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 79 παράγραφος 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα

ΤΜΗΜΑ 1

ΑΔΕΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Άρθρο 28

Άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση

1. Ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν δεν διατίθεται στην αγορά ούτε χρησιμοποιείται αν δεν 

έχει αδειοδοτοθεί στο οικείο κράτος μέλος σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
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2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, δεν απαιτείται άδεια στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) χρήση προϊόντων που περιέχουν αποκλειστικά μία ή περισσότερες βασικές ουσίες,

β) διάθεση στην αγορά και χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για 

ερευνητικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 54,

γ) παραγωγή, αποθήκευση ή μετακίνηση φυτοπροστατευτικού προϊόντος που 

προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε άλλο κράτος μέλος, εφόσον το προϊόν έχει λάβει 

άδεια από το εν λόγω κράτος μέλος και το κράτος μέλος παραγωγής, αποθήκευσης ή 

μετακίνησης έχει θεσπίσει απαιτήσεις επιθεώρησης ώστε να εξασφαλίσει ότι το 

φυτοπροστατευτικό προϊόν δεν χρησιμοποιείται στην επικράτειά του.

δ) παραγωγή, αποθήκευση ή μετακίνηση φυτοπροστατευτικού προϊόντος που 

προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε τρίτη χώρα, εφόσον το κράτος μέλος παραγωγής,

αποθήκευσης ή μετακίνησης έχει θεσπίσει απαιτήσεις επιθεώρησης για να 

εξασφαλίζει ότι το φυτοπροστατευτικό προϊόν εξάγεται από την επικράτειά του,

ε) διάθεση στην αγορά και χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τα οποία έχει 

χορηγηθεί άδεια παράλληλου εμπορίου σύμφωνα με το άρθρο 52.
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Άρθρο 29

Απαιτήσεις για την άδεια διάθεσης στην αγορά

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 50, χορηγείται άδεια σε φυτοπροστατευτικό προϊόν μόνον 

όταν, σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 6, συμμορφώνεται 

με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) οι δραστικές ουσίες, τα αντιφυτοτοξικά και τα συνεργιστικά που περιέχει έχουν 

εγκριθεί,

β) όταν η δραστική ουσία, το αντιφυτοτοξικό ή το συνεργιστικό του παράγονται από 

διαφορετική πηγή ή από την ίδια πηγή με αλλαγή στη διαδικασία παρασκευής ή/και 

στο χώρο παρασκευής

i) η προδιαγραφή βάσει του άρθρου 38 δεν παρεκκλίνει ουσιαστικά από την 

προδιαγραφή που προβλέπεται στον κανονισμό έγκρισης της εν λόγω ουσίας, 

αντιφυτοτοξικού ή συνεργιστικού, και

ii) η δραστική ουσία, το αντιφυτοτοξικό ή το συνεργιστικό δεν έχει περισσότερες 

επιβλαβείς επιδράσεις κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφοι 2 και 3, 

λόγω των προσμείξεών του, από ό,τι αν είχε παραχθεί σύμφωνα με τη 

διαδικασία παρασκευής που ορίζεται στο φάκελο υποστήριξης της έγκρισης,

γ) τα βοηθητικά του δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ,
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δ) βάσει των σύγχρονων επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων, συμμορφώνεται με τις 

απαιτήσεις του άρθρου 4 παράγραφος 3,

ε) μπορούν να προσδιορίζονται με κατάλληλες μεθόδους η φύση και η ποσότητα των 

δραστικών ουσιών, των αντιφυτοτοξικών και των συνεργιστικών και, ανάλογα με 

την περίπτωση, των σχετικών από τοξικολογική, οικοτοξικολογική και 

περιβαλλοντική άποψη προσμείξεων και βοηθητικών που περιέχει,

στ) τα υπολείμματά του τα οποία προκύπτουν από εγκεκριμένες χρήσεις και τα οποία 

έχουν σημασία από τοξικολογική, οικοτοξικολογική και περιβαλλοντική άποψη, 

μπορούν να προσδιορίζονται με κατάλληλες μεθόδους γενικής χρήσης,

ζ) οι φυσικές και χημικές ιδιότητές του έχουν προσδιοριστεί και έχουν κριθεί 

κατάλληλες για την ενδεδειγμένη χρήση και για την αποθήκευσή του προϊόντος ,

η) για φυτά ή φυτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφές ή τρόφιμα, 

ανάλογα με την περίπτωση, τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων για τα γεωργικά 

προϊόντα που επηρεάζονται από τη χρήση που αναφέρεται στην άδεια, έχουν 

καθορισθεί ή τροποποιηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

2. Ο αιτών αποδεικνύει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου 1, στοιχεία α) έως ζ).
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3. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παραγράφου 1, στοιχείο β) και στοιχεία δ) έως ζ) 

αποδεικνύεται με επίσημες ή επίσημα αναγνωρισμένες δοκιμές και αναλύσεις που 

διεξάγονται από επίσημες ή επίσημα αναγνωρισμένες μονάδες υπό γεωργικές, 

φυτοϋγειονομικές και περιβαλλοντικές συνθήκες που είναι σχετικές με τη χρήση του εν 

λόγω φυτοπροστατευτικού προϊόντος και αντιπροσωπευτικές των συνθηκών που 

επικρατούν στη ζώνη στην οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το προϊόν.

4. Αναφορικά με την παράγραφο 1, στοιχείο ε), μπορούν να θεσπίζονται εναρμονισμένες 

μέθοδοι με την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 79 παράγραφος 3.

5. Εφαρμόζεται το άρθρο 81.

6. Οι ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων περιέχουν τις απαιτήσεις του Παραρτήματος VI της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, και 

ορίζονται στους κανονισμούς που εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία 

του άρθρου 79 παράγραφος 2, χωρίς ουσιαστικές τροποποιήσεις. Οι επόμενες 

τροποποιήσεις των εν λόγω κανονισμών θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 78, 

παράγραφος 1, στοιχείο γ).
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Άρθρο 30

Προσωρινές άδειες

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 29, παράγραφος 1, στοιχείο α), τα κράτη μέλη μπορούν να 

αδειοδοτούν για μεταβατική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, τη διάθεση στην 

αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία περιέχουν δραστική ουσία που δεν έχει 

ακόμα εγκριθεί, υπό τον όρο ότι:

α) η απόφαση για την έγκριση δεν ήταν δυνατόν να οριστικοποιηθεί εντός χρονικού 

διαστήματος 30μηνών από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης, παρατεταμένου 

με κάθε επιπρόσθετο χρονικό διάστημα που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 9, 

παράγραφος 2, το άρθρο 11, παράγραφος 3 ή το άρθρο 12, παράγραφος 3, και

β) βάσει του άρθρου 9, ο φάκελος για τη δραστική ουσία είναι αποδεκτός όσον αφορά 

τις προτεινόμενες χρήσεις, και

γ) το κράτος μέλος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η δραστική ουσία είναι ικανή να 

καλύψει τις απαιτήσεις του άρθρου 4 παράγραφοι 2 και 3 και ότι το 

φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να αναμένεται να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του 

άρθρου 29, παράγραφος 1, στοιχεία β) έως ζ), και

δ) έχουν καθορισθεί ανώτατα όρια υπολειμμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 396/2005.

2. Στις περιπτώσεις αυτές, το κράτος μέλος ενημερώνει αμέσως τα άλλα κράτη μέλη και την 

Επιτροπή σχετικά με την αξιολόγηση του φακέλου και τους όρους της άδειας, παρέχοντας 

τουλάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 57, παράγραφος 1.
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3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν έως τις….**. Αν χρειασθεί, το εν λόγω 

διάστημα μπορεί να παρατείνεται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 

προβλέπεται στο άρθρο 79 παράγραφος 4.

Άρθρο 31

Περιεχόμενο των αδειών

1. Στην άδεια ορίζονται τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και οι μη γεωργικές περιοχές (π.χ. 

σιδηρόδρομοι, δημόσιοι χώροι, αποθηκευτικοί χώροι) και οι σκοποί για τους οποίους 

μπορεί να χρησιμοποιείται το φυτοπροστατευτικό προϊόν.

2. Στην άδεια ορίζονται οι απαιτήσεις που σχετίζονται με τη διάθεση στην αγορά και τη 

χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος. Οι απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνουν 

τουλάχιστον τους όρους χρήσης που απαιτούνται για να τηρούνται οι όροι και οι 

απαιτήσεις που προβλέπονται στον κανονισμό για την έγκριση των δραστικών ουσιών, 

των αντιφυτοτοξικών και των συνεργιστικών.

Η άδεια περιλαμβάνει ταξινόμηση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος για τους σκοπούς 

της οδηγίας 1999/45/ΕΚ. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ότι οι κάτοχοι αδείας 

ταξινομούν ή ενημερώνουν την ετικέτα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά από κάθε 

αλλαγή της ταξινόμησης και σήμανσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος σύμφωνα με 

την οδηγία 1999/45/ΕΚ. Στην περίπτωση αυτή, ενημερώνουν αμέσως την αρμόδια αρχή 

σχετικά .

                                               

* ΕΕ: 78 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
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3. Οι απαιτήσεις της παραγράφου 2 μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

α) περιορισμό όσον αφορά τη διανομή και τη χρήση του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που επιβάλλουν άλλες κοινοτικές 

διατάξεις για την προστασία της υγείας των εμπλεκομένων διανομέων, χρηστών, 

παρευρισκομένων και εργαζομένων και του περιβάλλοντος·παρόμοιος περιορισμός, 

αναγράφεται στην ετικέτα,

β) υποχρέωση ενημέρωσης, πριν από τη χρήση του προϊόντος, τυχόν γειτόνων που 

ενδέχεται να εκτεθούν στο νέφος ψεκασμού και οι οποίοι έχουν ζητήσει να 

ενημερωθούν,

γ) χαρακτηρισμό κατηγοριών των χρηστών, όπως επαγγελματίες και μη επαγγελματίες,

δ) εγκεκριμένη ετικέτα,

ε) μέγιστη δόση ανά εκτάριο σε κάθε εφαρμογή,

στ) μέγιστο αριθμό εφαρμογών ετησίως και το διάστημα μεταξύ εφαρμογών,

ζ) το διάστημα μεταξύ της τελευταίας εφαρμογής και της κατανάλωσης του φυτικού 

προϊόντος εφόσον είναι σκόπιμο,

η) το διάστημα πριν από τη συγκομιδή, εφόσον είναι σκόπιμο,

θ) το διάστημα επανεισόδου,

ι) το μέγεθος και τα υλικά της συσκευασίας.
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Άρθρο 32

Διάρκεια

1. Η διάρκεια ισχύος της άδειας ορίζεται στην άδεια.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44, η διάρκεια της αδείας δεν υπερβαίνει το ένα έτος από 

την ημερομηνία λήξης της έγκρισης των δραστικών ουσιών, των αντιφυτοτοξικών και των 

συνεργιστικών που περιλαμβάνονται στο φυτοπροστατευτικό προϊόν και εν συνεχεία για 

όσο διάστημα ισχύει η έγκριση όλων των δραστικών ουσιών, των αντιφυτοτοξικών και 

των συνεργιστικών που περιέχονται στο φυτοπροστατευτικό προϊόν.

Η εν λόγω διάρκεια ισχύος επιτρέπει τη διενέργεια της εξέτασης που προβλέπεται στο 

άρθρο 43.

2. Οι άδειες μπορεί να χορηγούνται για μικρότερες περιόδους ώστε να συγχρονίζεται η 

επαναξιολόγηση παρόμοιων προϊόντων με τη συγκριτική αξιολόγηση των προϊόντων που 

περιέχουν ουσίες υποψήφιες για υποκατάσταση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 50.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Άρθρο 33

Αίτηση άδειας ή τροποποίηση άδειας

1. Ο αιτών που επιθυμεί να διαθέσει ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν στην αγορά υποβάλλει 

αίτηση αδείας ή τροποποίησης αδείας, αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπου του, σε κάθε 

κράτος μέλος στην αγορά του οποίου πρόκειται να διατεθεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν.

2. Η αίτηση περιλαμβάνει τα εξής:

α) κατάλογο προβλεπόμενων χρήσεων σε κάθε ζώνη όπως δηλώνεται στο Παράρτημα Ι 

και των κρατών μελών στα οποία ο αιτών έχει υποβάλει ή προτίθεται να υποβάλει 

αίτηση,

β) πρόταση σχετικά με το κράτος μέλος από το οποίο ο αιτών αναμένει να αξιολογηθεί 

η αίτηση στη συγκεκριμένη ζώνη. Σε περίπτωση αίτησης για χρήση σε θερμοκήπια ή 

μετασυλλεκτική εφαρμογή, ή για επεμβάσεις σε κενούς αποθηκευτικούς χώρους και 

για επεμβάσεις σε σπόρους, προτείνεται μόνον ένα κράτος μέλος το οποίο αξιολογεί 

την αίτηση λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ζώνες. Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών 

αποστέλλει το συνοπτικό ή πλήρη φάκελο όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 στα λοιπά 

κράτη μέλη κατόπιν αιτήματος.
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γ) εφόσον απαιτείται, αντίγραφο τυχόν αδειών που έχουν ήδη χορηγηθεί για το 

συγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν σε κράτος μέλος,

δ) εφόσον απαιτείται, αντίγραφο των τυχόν συμπερασμάτων του κράτους μέλους που 

αξιολογεί την ισοδυναμία όπως αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 2.

3. Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής:

α) για το οικείο φυτοπροστατευτικό προϊόν, πλήρη και συνοπτικό φάκελο για κάθε 

σημείο των απαιτήσεων δεδομένων σχετικά με το φυτοπροστατευτικό προϊόν,

β) για κάθε δραστική ουσία, αντιφυτοτοξικό και συνεργιστικό που περιέχεται στο 

φυτοπροστατευτικό προϊόν, πλήρη και συνοπτικό φάκελο για κάθε σημείο των 

απαιτήσεων δεδομένων σχετικά με τη δραστική ουσία, το προστατευτικό και το 

συνεργιστικό·και

γ) για κάθε δοκιμή ή μελέτη σε σπονδυλωτά, αιτιολόγηση των μέτρων που 

λαμβάνονται για να αποφευχθούν περιττές δοκιμές,

δ) τους λόγους για τους οποίους οι υποβαλλόμενες εκθέσεις δοκιμών και μελετών είναι 

απαραίτητες για τη χορήγηση της πρώτης άδειας ή για την τροποποίηση των όρων 

άδειας,

ε) εφόσον απαιτείται, αντίγραφο της αίτησης για ανώτατο όριο υπολειμμάτων, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 ή αιτιολογία της μη 

προσκόμισης αυτών των πληροφοριών,
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στ) εφόσον απαιτείται για τροποποίηση άδειας, αξιολόγηση όλων των πληροφοριών που 

υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο ζ),

ζ) σχέδιο ετικέτας.

4. Κατά την υποβολή της αίτησης, ο αιτών μπορεί να ζητεί να τηρηθούν εμπιστευτικές 

ορισμένες πληροφορίες, μεταξύ άλλων ορισμένα τμήματα του φακέλου, σύμφωνα με το 

άρθρο 63, και διαχωρίζει ιδιοχείρως τις πληροφορίες.

Ο αιτών υποβάλλει ταυτόχρονα πλήρη κατάλογο των μελετών που υποβάλλονται 

σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 και κατάλογο των εκθέσεων δοκιμών και μελετών 

για τις οποίες υφίστανται αξιώσεις για την προστασία δεδομένων σύμφωνα με το 

άρθρο 59.

Σε περίπτωση αιτήματος πρόσβασης σε πληροφορίες, το κράτος μέλος που εξετάζει την 

αίτηση, αποφασίζει ποιες πληροφορίες θα τηρηθούν εμπιστευτικές.

5. Εφόσον το ζητεί το κράτος μέλος, ο αιτών υποβάλλει την αίτησή του στις εθνικές ή τις 

επίσημες γλώσσες του εν λόγω κράτους μέλους ή σε μία από αυτές τις γλώσσες.

6. Κατόπιν αιτήματος, ο αιτών υποβάλλει στο κράτος μέλος δείγματα του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος και αναλυτικά πρότυπα των συστατικών του.
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Άρθρο 34

Απαλλαγή από την υποβολή μελετών

1. Οι αιτούντες απαλλάσσονται από την υποβολή των εκθέσεων δοκιμών και μελετών που 

αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 3, εάν το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται η 

αίτηση διαθέτει τις εκθέσεις δοκιμών και μελετών και οι αιτούντες αποδεικνύουν ότι 

έλαβαν πρόσβαση σύμφωνα με τα άρθρα 59, 61 ή 62 ή ότι έχει λήξει τυχόν περίοδος 

προστασίας των δεδομένων.

2. Ωστόσο, οι αιτούντες που εμπίπτουν στην παράγραφο 1 υποβάλλουν τις ακόλουθες 

πληροφορίες:

α) όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους σύνθεσής του, καθώς και δήλωση ότι 

δεν χρησιμοποιούνται μη αποδεκτά βοηθητικά,

β) τα απαραίτητα στοιχεία για να ταυτοποιηθεί η δραστική ουσία, το αντιφυτοτοξικό 

και το συνεργιστικό, εφόσον έχουν εγκριθεί, και για να εκτιμηθεί κατά πόσον 

πληρούνται οι όροι έγκρισης και συνάδουν με το άρθρο 29, παράγραφος 1, στοιχείο 

β), ανάλογα με την περίπτωση,

γ) κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, τα απαιτούμενα στοιχεία 

που αποδεικνύουν ότι το φυτοπροστατευτικό προϊόν έχει συγκρίσιμα αποτελέσματα 

με το φυτοπροστατευτικό προϊόν για το οποίο παρέχουν πρόσβαση στα 

προστατευόμενα δεδομένα.
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Άρθρο 35

Κράτος μέλος που εξετάζει την αίτηση

Η αίτηση εξετάζεται από το κράτος μέλος το οποίο προτείνει ο αιτών, εκτός εάν ένα άλλο κράτος 

μέλος της ίδιας ζώνης συμφωνήσει να την εξετάσει. Το κράτος μέλος που θα εξετάσει την αίτηση, 

ενημερώνει τον αιτούντα.

Κατόπιν αιτήματος του κράτους μέλους που εξετάζει την αίτηση, τα άλλα κράτη μέλη της ίδιας 

ζώνης στα οποία υποβλήθηκε αίτηση, συνεργάζονται, προκειμένου να εξασφαλισθεί δίκαιη 

κατανομή του φόρτου εργασίας.

Τα άλλα κράτη μέλη της ζώνης στα οποία υποβλήθηκε αίτηση απέχουν από την περαιτέρω 

διερεύνηση του φακέλου, εν αναμονή της αξιολόγησης από το κράτος μέλος που εξετάζει την 

αίτηση.

Σε περίπτωση που μια αίτηση έχει υποβληθεί σε περισσότερες από μία ζώνες, τα κράτη μέλη που 

αξιολογούν την αίτηση συμφωνούν σχετικά με την αξιολόγηση των δεδομένων που δεν συνδέονται 

με τις περιβαλλοντικές και γεωργικές συνθήκες.

Άρθρο 36

Εξέταση για αδειοδότηση

1. Το κράτος μέλος που εξετάζει την αίτηση, διενεργεί ανεξάρτητη, αντικειμενική και 

διαφανή αξιολόγηση, με βάση τις τελευταίες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις 

χρησιμοποιώντας κατευθυντήρια έγγραφα που είναι διαθέσιμα κατά το χρόνο υποβολής 

της αίτησης. Παρέχει σε όλα τα κράτη μέλη στην ίδια ζώνη τη δυνατότητα να υποβάλουν 

παρατηρήσεις οι οποίες εξετάζονται κατά την αξιολόγηση.
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Εφαρμόζει τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 6, 

προκειμένου, κατά το δυνατόν, να διαπιστωθεί κατά πόσον το φυτοπροστατευτικό προϊόν 

πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 29 στην ίδια ζώνη, όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με το 

άρθρο 55 και σε ρεαλιστικές συνθήκες χρήσης.

Το κράτος μέλος που εξετάζει την αίτηση καθιστά διαθέσιμη την αξιολόγησή του στα 

άλλα κράτη μέλη της ίδιας ζώνης. Η μορφή της έκθεσης αξιολόγησης καθορίζεται με τη 

συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 79 παράγραφος 2.

2. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη χορηγούν ή αρνούνται να χορηγήσουν άδειες βάσει των 

συμπερασμάτων της αξιολόγησης του κράτους μέλους που εξέτασε την αίτηση, όπως 

προβλέπεται στα άρθρα 31 και 32.

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 και με την επιφύλαξη του κοινοτικού δικαίου, 

είναι δυνατόν να επιβάλλονται κατάλληλοι όροι όσον αφορά τις απαιτήσεις του άρθρου 31 

παράγραφος 3, στοιχεία α) και β) και τα λοιπά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου που 

απορρέουν από ειδικές συνθήκες χρήσης.

Όταν οι ανησυχίες ενός κράτους μέλους όσον αφορά την υγεία των ανθρώπων, των ζώων 

ή το περιβάλλον δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με τη θέσπιση των εθνικών μέτρων 

άμβλυνσης του κινδύνου που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, το κράτος μέλος δύναται, 

ως έσχατη λύση, να αρνηθεί να χορηγήσει άδεια στο φυτοπροστατευτικό προϊόν στο 

έδαφός του εάν, λόγω των άκρως ειδικών περιβαλλοντικών ή γεωργικών συνθηκών, έχει 

αιτιολογημένους λόγους να πιστεύει ότι το υπό εξέταση προϊόν παρουσιάζει σοβαρούς 

κινδύνους για την υγεία των ανθρώπων, και των ζώων ή για το περιβάλλον.
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Ενημερώνει αμέσως το αιτούντα και την Επιτροπή για την απόφασή του και παρέχει 

σχετική τεχνική ή επιστημονική αιτιολόγηση.

Τα κράτη μέλη προβλέπουν τη δυνατότητα προσβολής της απόφασης απόρριψης της 

αδειοδότησης του προϊόντος ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων ή άλλων οργάνων 

προσφυγής .

Άρθρο 37

Προθεσμία εξέτασης

1. Το κράτος μέλος που εξετάζει την αίτηση αποφασίζει εντός δώδεκα μηνών από την 

παραλαβή της κατά πόσον πληρούνται οι απαιτήσεις αδειοδότησης.

Εάν το κράτος μέλος χρειάζεται συμπληρωματικές πληροφορίες, ορίζει στον αιτούντα 

προθεσμία για την υποβολή τους. Στην περίπτωση αυτή, η δωδεκάμηνη προθεσμία 

παρατείνεται κατά το επιπλέον χρονικό διάστημα που χορηγείται από το κράτος μέλος. Το 

επιπλέον χρονικό διάστημα δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες και λήγει κατά την παραλαβή των 

πρόσθετων πληροφοριών από το κράτος μέλος. Αν, κατά τη λήξη της προθεσμίας, ο αιτών 

δεν έχει υποβάλει τα ελλείποντα στοιχεία, το κράτος μέλος ενημερώνει τον αιτούντα ότι η 

αίτηση δεν είναι αποδεκτή.

2. Οι προθεσμίες της παραγράφου 1 παρατείνονται όταν εφαρμόζεται η διαδικασία του 

άρθρου 38.
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3. Όσον αφορά αίτηση αδειοδότησης φυτοπροστατευτικού προϊόντος που περιέχει δραστική 

ουσία η οποία δεν έχει ακόμα εγκριθεί, το κράτος μέλος που εξετάζει την αίτηση αρχίζει 

την αξιολόγηση μόλις λάβει το σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 12 

παράγραφος 1. Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά το ίδιο φυτοπροστατευτικό προϊόν και 

τις ίδιες χρήσεις που περιλαμβάνονται στο φάκελο που αναφέρεται στο άρθρο 8, το κράτος 

μέλος αποφασίζει σχετικά με την αίτηση το αργότερο εντός έξι μηνών από την έγκριση 

της δραστικής ουσίας.

4. Τα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη αποφασίζουν σχετικά με την αίτηση, το αργότερο 

εντός 90 ημερών, από την παραλαβή της έκθεσης αξιολόγησης και του αντιγράφου της 

άδειας του κράτους μέλους που εξετάζει την αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 36 

παράγραφοι 2 και 3.

Άρθρο 38

Αξιολόγηση της ισοδυναμίας σύμφωνα με το άρθρο 29, παράγραφος 1, στοιχείο β)

1. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί, όσον αφορά δραστική ουσία, 

αντιφυτοτοξικό ή συνεργιστικό, κατά πόσον μια διαφορετική πηγή ή, για την ίδια πηγή, 

μια αλλαγή στη διαδικασία παρασκευής ή/και στο χώρο παρασκευής, συμμορφώνεται 

προς το άρθρο 29, παράγραφος 1, στοιχείο β), η σχετική αξιολόγηση πραγματοποιείται 

από το κράτος μέλος που ενήργησε ως εισηγητής για τη δραστική ουσία, το 

αντιφυτοτοξικό ή το συνεργιστικό όπως προβλέπεται στο άρθρο 7, παράγραφος 1, εκτός 

αν το κράτος μέλος που εξετάζει την αίτηση όπως αναφέρεται στο άρθρο 35 συμφωνεί να

αξιολογήσει την ισοδυναμία. Ο αιτών υποβάλλει όλα τα απαραίτητα στοιχεία στο κράτος 

μέλος που αξιολογεί την ισοδυναμία.
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2. Αφού παράσχει στον αιτούντα την ευκαιρία να υποβάλει τα σχόλιά του, τα οποία ο αιτών 

γνωστοποιεί επίσης στο κράτος μέλος-εισηγητή ή στο κράτος μέλος το οποίο εξετάζει την 

αίτηση, ανάλογα με την περίπτωση, το κράτος μέλος που αξιολογεί την ισοδυναμία 

εκπονεί έκθεση σχετικά με την ισοδυναμία εντός 60 ημερών από την παραλαβή της 

αίτησης και την γνωστοποιεί στην Επιτροπή, τα λοιπά κράτη μέλη και τον αιτούντα.

3. Σε περίπτωση θετικού συμπεράσματος για την ισοδυναμία και όταν δεν έχουν προβληθεί 

αντιρρήσεις για το εν λόγω συμπέρασμα, θεωρείται ότι έχει τηρηθεί το άρθρο 29, 

παράγραφος 1, στοιχείο β). Εντούτοις, όταν το κράτος μέλος που εξετάζει την αίτηση δεν 

συμφωνεί με τα συμπεράσματα του κράτους μέλους- εισηγητή ή αντιστρόφως, ενημερώνει 

τον αιτούντα, τα λοιπά κράτη μέλη και την Επιτροπή, αναφέροντας τους σχετικούς 

λόγους.

Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη προσπαθούν να καταλήξουν σε συμφωνία για το κατά 

πόσον έχει τηρηθεί το άρθρο 29, παράγραφος 1, στοιχείο β). Παρέχουν στον αιτούντα τη 

δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του.

4. Όταν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη δεν καταλήξουν σε συμφωνία εντός 45 ημερών, το 

κράτος μέλος που αξιολογεί την ισοδυναμία υποβάλλει το θέμα στην Επιτροπή. Η 

απόφαση για το εάν πληρούνται οι όροι του άρθρου 29, παράγραφος 1, στοιχείο β) 

λαμβάνεται με την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 76 παράγραφος 3. Η περίοδος 45 

ημερών αρχίζει την ημερομηνία κατά την οποία το κράτος μέλος που εξετάζει την αίτηση 

άδειας ενημερώνει το κράτος μέλος- εισηγητή ή αντιστρόφως, ότι δεν συμφωνεί με τα 

συμπεράσματά του, σύμφωνα με την παράγραφο 3.
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Πριν ληφθεί η απόφαση αυτή, η Επιτροπή μπορεί να ζητά από την Αρχή να γνωμοδοτήσει 

ή να παράσχει επιστημονική ή τεχνική βοήθεια, η οποία πρέπει να παρέχεται εντός τριών 

μηνών από την υποβολή του αιτήματος.

5. Λεπτομερείς κανόνες και διαδικασίες για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 4 

θεσπίζονται με την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 79, παράγραφος 3, κατόπιν 

διαβουλεύσεων με την Αρχή.

Άρθρο 39

Υποβολή εκθέσεων και ανταλλαγή πληροφοριών

σχετικά με τις αιτήσεις έγκρισης

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν φάκελο για κάθε αίτηση. Κάθε φάκελος περιλαμβάνει τα 

εξής:

α) αντίγραφο της αίτησης,

β) έκθεση με στοιχεία για την αξιολόγηση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και την 

απόφαση που λαμβάνεται επ' αυτού η μορφή έκθεσης καθορίζεται με τη 

συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 79 παράγραφος 2,

γ) αρχείο των διοικητικών αποφάσεων που ελήφθησαν από το κράτος μέλος σχετικά με 

την αίτηση και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 33 παράγραφος 3 και το 

άρθρο 34, καθώς και περίληψή τους.

δ) την εγκεκριμένη ετικέτα, εφόσον απαιτείται.
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2. Κατόπιν αιτήματος, τα κράτη μέλη θέτουν αμελλητί στη διάθεση των άλλων κρατών 

μελών, της Επιτροπής και της Αρχής φάκελο που περιλαμβάνει τα έγγραφα που 

προβλέπονται στην παράγραφο 1, στοιχεία α), έως δ).

3. Κατόπιν αιτήματος, οι αιτούντες προσκομίζουν στα κράτη μέλη, στην Αρχή και στην 

Επιτροπή αντίγραφο των εγγράφων που υποβάλλονται ταυτόχρονα με την αίτηση 

σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 3 και το άρθρο 34.

4. Λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής των παραγράφων 2 και 3 μπορούν να θεσπίζονται 

σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 79 παράγραφος 3.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ

Άρθρο 40

Αμοιβαία αναγνώριση

1. Ο κάτοχος άδειας που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 29 μπορεί να υποβάλει αίτηση 

άδειας για το ίδιο φυτοπροστατευτικό προϊόν, για την ίδια χρήση και υπό συγκρίσιμες 

γεωργικές πρακτικές σε άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο της διαδικασίας αμοιβαίας 

αναγνώρισης που προβλέπεται στην παρούσα ενότητα,. στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) η άδεια χορηγήθηκε από κράτος μέλος (κράτος μέλος αναφοράς) που ανήκει στην 

ίδια ζώνη,
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β) η άδεια χορηγήθηκε από κράτος μέλος (κράτος μέλος αναφοράς) που ανήκει σε 

διαφορετική ζώνη, υπό τον όρο ότι η άδεια για την οποία υποβλήθηκε η αίτηση δεν 

χρησιμοποιείται με σκοπό την αμοιβαία αναγνώριση σε άλλο κράτος μέλος της ίδιας 

ζώνης,

γ) η άδεια χορηγήθηκε από κράτος μέλος για χρήση σε θερμοκήπια ή μετασυλλεκτική 

εφαρμογή μετά τη συγκομιδή, ή για επεμβάσεις σε κενούς χώρους ή αποθηκευτικούς 

χώρους που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση φυτών ή φυτικών προϊόντων ή

για επεμβάσεις σε σπόρους, ανεξάρτητα από τη ζώνη στην οποία ανήκει το κράτος 

μέλος αναφοράς.

2. Όταν φυτοπροστατευτικό προϊόν δεν έχει αδειοδοτηθεί σε ένα κράτος μέλος επειδή δεν 

έχει υποβληθεί αίτηση αδειοδότησης σε αυτό το κράτος μέλος, επίσημοι ή επιστημονικοί 

φορείς που δραστηριοποιούνται στον γεωργικό τομέα ή επαγγελματικές αγροτικές 

οργανώσεις μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αδειοδότησης, με τη συγκατάθεση του 

κατόχου αδείας, για το ίδιο φυτοπροστατευτικό προϊόν, την ίδια χρήση και υπό τις ίδιες 

γεωργικές πρακτικές στο εν λόγω κράτος μέλος δυνάμει της διαδικασίας αμοιβαίας 

αναγνώρισης που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών πρέπει να 

αποδεικνύει ότι η χρήση αυτού του φυτοπροστατευτικού προϊόντος είναι γενικού 

ενδιαφέροντος για το κράτος μέλος εισαγωγής.

Σε περίπτωση που ο κάτοχος αδείας αρνείται να δώσει τη συγκατάθεσή του, η αρμόδια 

αρχή του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους μπορεί να δέχεται την αίτηση για λόγους 

δημοσίου συμφέροντος.
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Άρθρο 41

Άδεια

1. Το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται αίτηση δυνάμει του άρθρου 40, αδειοδοτεί το 

σχετικό φυτοπροστατευτικό προϊόν με τους ίδιους όρους με το κράτος μέλος που εξετάζει 

την αίτηση εκτός όταν ισχύει το άρθρο 36 παράγραφος 3.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, το κράτος μέλος μπορεί να χορηγεί άδεια στο 

φυτοπροστατευτικό προϊόν εφόσον:

α) υποβληθεί αίτηση άδειας δυνάμει του άρθρου 40 παράγραφος 1 στοιχείο β).

β) περιέχει υποψήφια προς υποκατάσταση ουσία,

γ) έχει εφαρμοσθεί το άρθρο 30, ή

δ) περιέχει ουσία που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 7.

Άρθρο 42

Διαδικασία

1. Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής:

α) αντίγραφο της άδειας που χορηγείται από το κράτος μέλος αναφοράς, καθώς και 

μετάφραση της άδειας σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους που λαμβάνει την 

αίτηση,
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β) επίσημη δήλωση ότι το φυτοπροστατευτικό προϊόν είναι πανομοιότυπο με το 

φυτοπροστατευτικό προϊόν που αδειοδοτείται από το κράτος μέλος αναφοράς,

γ) πλήρη ή συνοπτικό φάκελο, όπως απαιτείται από το άρθρο 33, παράγραφος 3, εάν το 

ζητήσει το κράτος μέλος,

δ) έκθεση αξιολόγησης του κράτους μέλους αναφοράς με στοιχεία για την αξιολόγηση 

του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και την απόφαση που λαμβάνεται επ' αυτού.

2. Το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται αίτηση δυνάμει του άρθρου 40 αποφασίζει 

σχετικά με την αίτηση εντός 90 ημερών.

3. Κατόπιν σχετικού αιτήματος του κράτους μέλους, ο αιτών υποβάλλει την αίτησή του στις 

εθνικές ή τις επίσημες γλώσσες του εν λόγω κράτους μέλους ή σε μία από αυτές τις 

γλώσσες.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

ΑΝΑΝΕΩΣΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ

Άρθρο 43

Ανανέωση της άδειας

1. Η άδεια ανανεώνεται κατόπιν σχετικής αίτησης του κατόχου της, εφόσον εξακολουθούν 

να πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 29.
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2. Εντός τριών μηνών από την ανανέωση της έγκρισης μιας δραστικής ουσίας, 

αντιφυτοτοξικού ή συνεργιστικού που περιέχεται στο φυτοπροστατευτικό προϊόν, ο αιτών 

υποβάλλει τα εξής πληροφορίες :

α) αντίγραφο της άδειας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος,

β) οποιαδήποτε νέα πληροφορία που απαιτείται λόγω τροποποίησης των απαιτήσεων 

δεδομένων ή των κριτηρίων,

γ) τους λόγους για τους οποίους τα υποβαλλόμενα νέα δεδομένα απορρέουν από 

απαιτήσεις δεδομένων ή κριτήρια που δεν ίσχυαν όταν χορηγήθηκε η άδεια του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος ή δεν απαιτούνταν για να τροποποιηθούν οι όροι της 

έγκρισης,

δ) οποιαδήποτε πληροφορία κρίνεται απαραίτητη για να αποδειχθεί ότι το 

φυτοπροστατευτικό προϊόν πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα 

κανονισμό όσον αφορά την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας, του 

αντιφυτοτοξικού ή του συνεργιστικού που περιέχεται σε αυτό,

ε) έκθεση σχετικά με τις πληροφορίες της παρακολούθησης, εφόσον η άδεια αποτελεί 

αντικείμενο παρακολούθησης.

3. Τα κράτη μέλη ελέγχουν τη συμμόρφωση όλων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 

περιέχουν τη συγκεκριμένη δραστική ουσία, αντιφυτοτοξικό ή συνεργιστικό προς τους 

τυχόν όρους και περιορισμούς που προβλέπονται στον κανονισμό για την ανανέωση της 

έγκρισης δυνάμει του άρθρου 20.
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Το κράτος μέλος που αναφέρεται στο άρθρο 35 σε κάθε ζώνη συντονίζει τη διενέργεια του 

ελέγχου συμμόρφωσης και την αξιολόγηση των πληροφοριών που υποβάλλονται για όλα 

τα κράτη μέλη της συγκεκριμένης ζώνης.

4. Οι κατευθυντήριες οδηγίες για την άδεια ελέγχων συμμόρφωσης μπορούν να 

καταρτίζονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 79 παράγραφος 2.

5. Τα κράτη μέλη αποφασίζουν σχετικά με την ανανέωση της άδειας φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος το αργότερο δώδεκα μήνες μετά την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής 

ουσίας, του αντιφυτοτοξικού ή του συνεργιστικού που περιέχεται στο προϊόν.

6. Σε περίπτωση που, για λόγους ανεξάρτητους από τη βούληση του κατόχου της άδειας, δεν 

ληφθεί απόφαση σχετικά με την ανανέωση της άδειας πριν από τη λήξη της, το 

συγκεκριμένο κράτος μέλος παρατείνει την άδεια κατά το χρονικό διάστημα που 

απαιτείται για την εξέταση και τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανανέωση.

Άρθρο 44

Ανάκληση ή τροποποίηση άδειας

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να αναθεωρούν μια άδεια οποτεδήποτε υπάρχουν ενδείξεις ότι 

δεν πληρούνται πλέον οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 29.
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Ένα κράτος μέλος αναθεωρεί την άδεια σε περίπτωση που κρίνει ότι δεν μπορούν να 

επιτευχθούν οι στόχοι του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο α), σημείο iv) και στοιχείο 

β), σημείο i), καθώς και του άρθρου 7, παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη 

θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων17.

2. Όταν ένα κράτος μέλος προτίθεται να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει μια άδεια, 

ενημερώνει τον κάτοχο της άδειας και του παρέχει τη δυνατότητα να υποβάλει σχόλια ή 

περαιτέρω πληροφοριακά στοιχεία.

3. Το κράτος μέλος ανακαλεί ή τροποποιεί την άδεια, ανάλογα με την περίπτωση, όταν:

α) δεν πληρούνται ή έχουν παύσει να πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 29,

β) υποβλήθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία σχετικά με τα πραγματικά 

περιστατικά, βάσει των οποίων χορηγήθηκε η άδεια,

γ) δεν τηρήθηκε όρος που περιλαμβανόταν στην άδεια, ή

δ) ο κάτοχος της άδειας δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις του που απορρέουν 

από τον παρόντα κανονισμό.

                                               

17 ΕΕ L 327, 22.12.2000, σ. 1.
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4. Όταν ένα κράτος μέλος ανακαλεί ή τροποποιεί μια άδεια σύμφωνα με την παράγραφο 3, 

ενημερώνει αμέσως τον κάτοχο της άδειας, τα άλλα κράτη μέλη, την Επιτροπή και την 

Αρχή. Τα άλλα κράτη μέλη που ανήκουν στην ίδια ζώνη ανακαλούν ή τροποποιούν την 

άδεια ανάλογα, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες και τα μέτρα άμβλυνσης του 

κινδύνου, εκτός των περιπτώσεων όπου έχουν εφαρμοσθεί το δεύτερο και το τέταρτο 

εδάφιο του άρθρου 36 παράγραφος 3. Το άρθρο 46 εφαρμόζεται, ανάλογα με την 

περίπτωση.

Άρθρο 45

Ανάκληση ή τροποποίηση άδειας κατόπιν αιτήματος του κατόχου της

1. Η άδεια μπορεί να ανακαλείται ή να τροποποιείται κατόπιν σχετικού αιτήματος του 

κατόχου της, ο οποίος πρέπει να αιτιολογεί το αίτημά του.

2. Οι τροποποιήσεις μπορούν να χορηγούνται μόνον εφόσον διαπιστώνεται ότι οι απαιτήσεις 

του άρθρου 29 εξακολουθούν να πληρούνται.

3. Το άρθρο 46 εφαρμόζεται, ανάλογα με την περίπτωση.

Άρθρο 46

Περίοδος χάριτος

Εάν ένα κράτος μέλος ανακαλεί ή τροποποιεί άδεια ή δεν την ανανεώνει, μπορεί να χορηγεί 

περίοδο χάριτος για την τελική διάθεση, την αποθήκευση, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση των 

υφιστάμενων αποθεμάτων.
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Εάν οι λόγοι ανάκλησης, τροποποίησης ή μη ανανέωσης της άδειας το επιτρέπουν, η περίοδος 

χάριτος είναι περιορισμένη και δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες για τη διάθεση στην αγορά και ένα 

ακόμα έτος κατ’ ανώτατο όριο για την τελική διάθεση, την αποθήκευση και τη χρήση των 

υφιστάμενων αποθεμάτων των συγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 5

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Άρθρο 47

Διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων

χαμηλού κινδύνου

1. Σε περίπτωση που όλες οι δραστικές ουσίες που περιέχονται στο φυτοπροστατευτικό 

προϊόν είναι δραστικές ουσίες χαμηλού κινδύνου που αναφέρονται στο άρθρο 22, το εν 

λόγω προϊόν αδειοδοτείται ως φυτοπροστατευτικό προϊόν χαμηλού κινδύνου, υπό τον όρο 

ότι δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου μετά από εκτίμηση του 

κινδύνου. Το εν λόγω φυτοπροστατευτικό προϊόν πληροί επίσης τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) οι δραστικές ουσίες χαμηλού κινδύνου, τα αντιφυτοτοξικά και τα συνεργιστικά,που 

περιέχονται σε αυτό, έχουν εγκριθεί δυνάμει του Κεφαλαίου II,

β) δεν περιέχει ουσία που προκαλεί ανησυχία,

γ) είναι επαρκώς αποτελεσματικό,
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δ) δεν προκαλεί αδικαιολόγητους πόνους και ταλαιπωρίες στα σπονδυλωτά που 

πρόκειται να ελεγχθούν,

ε) συμμορφώνεται με το άρθρο 29, παράγραφος 1, στοιχεία β), γ) και ε) έως η).

Τα προϊόντα αυτά καλούνται στο εξής «φυτοπροστατευτικά προϊόντα χαμηλού κινδύνου».

2. Ο αιτών άδεια για φυτοπροστατευτικό προϊόν χαμηλού κινδύνου αποδεικνύει ότι 

πληρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου 1 και συνοδεύει την αίτηση με πλήρη και 

συνοπτικό φάκελο για κάθε σημείο των απαιτήσεων δεδομένων σχετικά με τη δραστική 

ουσία και το φυτοπροστατευτικό προϊόν.

3. Το κράτος μέλος αποφασίζει εντός 120 ημερών την έγκριση ή την απόρριψη μιας αίτησης 

άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος χαμηλού κινδύνου.

Εάν το κράτος μέλος χρειάζεται πρόσθετες πληροφορίες, ορίζει στον αιτούντα προθεσμία 

για την υποβολή τους. Στην περίπτωση αυτή, η οριζόμενη προθεσμία παρατείνεται κατά το 

επιπλέον χρονικό διάστημα που χορηγείται από το κράτος μέλος.

Το επιπλέον χρονικό διάστημα δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες και λήγει κατά την παραλαβή 

των πρόσθετων πληροφοριών από το κράτος μέλος. Αν, κατά τη λήξη της προθεσμίας, ο 

αιτών δεν έχει υποβάλει τα ελλείποντα στοιχεία, το κράτος μέλος ενημερώνει τον αιτούντα 

ότι η αίτηση δεν είναι αποδεκτή.

4. Εάν δεν ορίζεται άλλως, εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού που 

αφορούν τις άδειες.
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Άρθρο 48

Διάθεση στην αγορά και χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν

γενετικώς τροποποιημένο οργανισμό

1. Ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν το οποίο περιέχει οργανισμό που εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής της οδηγίας 2001/18/ΕΚ εξετάζεται ως προς τη γενετική τροποποίηση 

σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία, παράλληλα με την αξιολόγηση που προβλέπεται στο 

παρόν Κεφάλαιο.

Δεν χορηγείται άδεια δυνάμει του παρόντος κανονισμού σε αυτό το φυτοπροστατευτικό

προϊόν, εκτός εάν έχει χορηγηθεί γραπτή συγκατάθεση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 19 

της οδηγίας 2001/18/ΕΚ.

2. Εάν δεν ορίζεται άλλως, εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού που 

αφορούν τις άδειες.

Άρθρο 49

Διάθεση στην αγορά σπόρων που έχουν υποστεί επέμβαση

1. Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση σπόρων που έχουν 

υποστεί επέμβαση με φυτοπροστατευτικά προϊόντα αδειοδοτηθέντα για αυτή τη χρήση σε 

τουλάχιστον ένα κράτος μέλος.
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2. Εάν υφίστανται βάσιμες ανησυχίες ότι σπόροι που έχουν υποστεί επέμβαση, όπως 

αναφέρεται στην παράγραφο 1, είναι πιθανό να αποτελέσουν σοβαρό κίνδυνο για την 

υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή για το περιβάλλον και ότι αυτός ο κίνδυνος δεν μπορεί 

να αντιμετωπισθεί ικανοποιητικά με τα μέτρα που λαμβάνουν το ενδιαφερόμενο ή τα 

ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, λαμβάνονται αμέσως μέτρα για τον περιορισμό ή την 

απαγόρευση της χρήσης και/ή της πώλησης των εν λόγω σπόρων, σύμφωνα με την 

κανονιστική διαδικασία του άρθρου 79, παράγραφος 3. Πριν από τη λήψη αυτών των 

μέτρων, η Επιτροπή εξετάζει τα διαθέσιμα στοιχεία και μπορεί να ζητεί τη γνώμη της 

Αρχής. Η Επιτροπή μπορεί να καθορίζει προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να εκδίδεται η 

εν λόγω γνώμη.

3. Εφαρμόζονται τα άρθρα 70 και 71.

4. Με την επιφύλαξη της λοιπής κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την σήμανση των 

σπόρων, η ετικέτα/ και τα έγγραφα που συνοδεύουν τους σπόρους που έχουν υποστεί 

επέμβαση περιλαμβάνουν την ονομασία του φυτοπροστατευτικού προϊόντος με το οποίο 

έχουν υποστεί επέμβαση οι σπόροι, την ή τις ονομασίες της ή των δραστικών ουσιών στο 

εν λόγω προϊόν, τυποποιημένες εκφράσεις για τις προφυλάξεις ασφαλείας όπως 

προβλέπεται στην οδηγία 1999/45/ΕΚ,. και μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου που ορίζονται 

στην άδεια του εν λόγω προϊόντος, ανάλογα με την περίπτωση.
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Άρθρο 50

Συγκριτική αξιολόγηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων

που περιέχουν ουσίες υποψήφιες για υποκατάσταση

1. Τα κράτη μέλη διενεργούν συγκριτική αξιολόγηση όταν αξιολογούν αίτηση αδειοδότησης 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος που περιέχει δραστική ουσία η οποία έχει εγκριθεί ως 

ουσία υποψήφια για υποκατάσταση. Τα κράτη μέλη δεν αδειοδοτούν ή περιορίζουν τη 

χρήση φυτοπροστατευτικού προϊόντος που περιέχει ουσία υποψήφια για υποκατάσταση, 

εφόσον η συγκριτική αξιολόγηση, η οποία σταθμίζει τους κινδύνους και τα οφέλη, όπως 

ορίζεται στο Παράρτημα IV, αποδεικνύει ότι:

α) για τις χρήσεις που καθορίζονται στην αίτηση υπάρχει ήδη αδειοδοτηθέν 

φυτοπροστατευτικό προϊόν ή μη χημική μέθοδος καταπολέμησης ή πρόληψης, που 

παρουσιάζει σαφώς μεγαλύτερη ασφάλεια για την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων 

ή για το περιβάλλον· και

β) το φυτοπροστατευτικό προϊόν ή η μη χημική μέθοδος καταπολέμησης ή πρόληψης 

που αναφέρονται στο στοιχείο α) δεν παρουσιάζουν σημαντικά οικονομικά ή 

πρακτικά μειονεκτήματα· και

γ) η χημική ποικιλομορφία των δραστικών ουσιών είναι επαρκής για την 

ελαχιστοποίηση της εμφάνισης ανθεκτικότητας στον οργανισμό-στόχο· και

δ) λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις στις άδειες για χρήσεις ήσσονος σημασίας.
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2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 36, παράγραφος 2, τα κράτη μέλη δύνανται σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις να εφαρμόζουν επίσης τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, 

όταν αξιολογούν αίτηση αδειοδότησης φυτοπροστατευτικού προϊόντος που δεν περιέχει 

ουσία υποψήφια για υποκατάσταση ή δραστική ουσία χαμηλού κινδύνου, εάν υπάρχει μη 

χημική μέθοδος καταπολέμησης ή πρόληψης για την ίδια χρήση και είναι σε γενική χρήση 

στο εν λόγω κράτος μέλος.

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν που περιέχει 

ουσία υποψήφια για υποκατάσταση αδειοδοτείται χωρίς συγκριτική αξιολόγηση σε 

περίπτωση που είναι απαραίτητο να αποκτηθεί πείρα μέσω της χρησιμοποίησης του εν 

λόγω προϊόντος στην πράξη.

Οι άδειες αυτές χορηγούνται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη.

4. Όσον αφορά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν ουσία υποψήφια για 

υποκατάσταση, τα κράτη μέλη διενεργούν την προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 

συγκριτική αξιολόγηση τακτικά και το αργότερο κατά την ανανέωση ή την τροποποίηση 

της άδειας.

Βάσει των αποτελεσμάτων της εν λόγω συγκριτικής αξιολόγησης, τα κράτη μέλη 

διατηρούν, ανακαλούν ή τροποποιούν την άδεια.

5. Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίζει να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει μια άδεια σύμφωνα 

με την παράγραφο 4, η εν λόγω ανάκληση ή τροποποίηση αρχίζει να ισχύει πέντε έτη μετά 

την απόφαση του κράτους μέλους ή κατά το πέρας της περιόδου έγκρισης της υποψήφιας 

για υποκατάσταση ουσίας, εάν η περίοδος αυτή είναι συντομότερη.

6. Εάν δεν ορίζεται άλλως, εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού που 

αφορούν τις άδειες.
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Άρθρο 51

Διεύρυνση αδειών για χρήσεις ήσσονος σημασίας

1. Ο κάτοχος άδειας, οι επίσημοι ή επιστημονικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στον 

γεωργικό τομέα, οι επαγγελματικές γεωργικές οργανώσεις ή οι επαγγελματίες χρήστες 

μπορούν να ζητούν επέκταση της άδειας ήδη εγκεκριμένου φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος στο συγκεκριμένο κράτος μέλος σε χρήσεις ήσσονος σημασίας που δεν 

καλύπτονται ακόμα από την εν λόγω άδεια.

2. Τα κράτη μέλη διευρύνουν την άδεια εάν:

α) η επιδιωκόμενη χρήση είναι ήσσονος σημασίας,

β) πληρούνται οι όροι του άρθρου 4, παράγραφος 3, στοιχεία β), δ) και ε) και οι όροι 

του άρθρου 29, παράγραφος 1, στοιχείο η),

γ) η διεύρυνση εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, και

δ) τα έγγραφα και οι πληροφορίες που στηρίζουν τη διεύρυνση της χρήσης έχουν 

υποβληθεί από τα πρόσωπα ή φορείς της παραγράφου 1, ιδίως δεδομένα σχετικά με 

την ποσότητα υπολειμμάτων και, εφόσον απαιτείται, σχετικά με την εκτίμηση 

κινδύνου για τους χρήστες, τους εργαζόμενους και τους παρισταμένους.

3. Η διεύρυνση μπορεί να λαμβάνει τη μορφή τροποποίησης της υφιστάμενης άδειας ή 

χορήγησης χωριστής άδειας, σύμφωνα με τις διοικητικές διαδικασίες του ενδιαφερόμενου 

κράτους μέλους.



11119/8/08 REV 8 GA/sa 89
DG B 2B EL

4. Όταν τα κράτη μέλη χορηγούν διεύρυνση άδειας για χρήση ήσσονος σημασίας, 

ενημερώνουν, εφόσον απαιτείται, τον κάτοχο της άδειας και του ζητούν να αλλάξει, 

ανάλογα τη σήμανση.

Σε περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας αρνηθεί, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

χρήστες να είναι πλήρως και ειδικά ενήμεροι όσον αφορά τις οδηγίες χρήσης, μέσω 

επίσημης δημοσίευσης ή επίσημου δικτυακού τόπου.

Η επίσημη δημοσίευση ή, ενδεχομένως, η ετικέτα περιλαμβάνει αναφορά στην ευθύνη του 

προσώπου που χρησιμοποιεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν σε σχέση με τις αποτυχίες 

όσον αφορά την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα του προϊόντος για το οποίο 

χορηγήθηκε η άδεια για χρήση ήσσονος σημασίας. Η διεύρυνση της χρήσης ήσσονος 

σημασίας επισημαίνεται χωριστά στην ετικέτα.

5. Οι αιτούντες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν επίσης να υποβάλλουν αίτηση 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος για χρήσεις ήσσονος σημασίας σύμφωνα με το άρθρο 40 

παράγραφος 1, με την προϋπόθεση ότι το φυτοπροστατευτικό προϊόν είναι αδειοδοτημένο 

στο εν λόγω κράτος μέλος. Τα κράτη μέλη αδειοδοτούν τις χρήσεις αυτές σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 41 υπό τον όρο ότι οι χρήσεις θεωρούνται ήσσονος σημασίας και 

από τα κράτη μέλη εφαρμογής.

6. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και ενημερώνουν τακτικά κατάλογο των χρήσεων ήσσονος 

σημασίας.

7. Εάν δεν ορίζεται άλλως, εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού που 

αφορούν τις άδειες.



11119/8/08 REV 8 GA/sa 90
DG B 2B EL

Άρθρο 52

Παράλληλο εμπόριο

1. Ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν που έχει αδειοδοτηθεί σε ένα κράτος μέλος (κράτος μέλος 

καταγωγής) μπορεί, εφόσον έχει χορηγηθεί άδεια παράλληλου εμπορίου, να εισάγεται, να 

διατίθεται στην αγορά ή να χρησιμοποιείται σε άλλο κράτος μέλος (κράτος μέλος 

εισαγωγής), εάν αυτό το κράτος μέλος καθορίζει ότι το φυτοπροστατευτικό προϊόν είναι 

πανομοιότυπο ως προς τη σύνθεση με φυτοπροστατευτικό προϊόν το οποίο έχει ήδη 

αδειοδοτηθεί στο έδαφός του (προϊόν αναφοράς). Η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια 

αρχή του κράτους μέλους εισαγωγής .

2. Η άδεια παράλληλου εμπορίου χορηγείται με απλουστευμένη διαδικασία εντός 45 

εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του πλήρους φακέλου αίτησης, εάν το 

φυτοπροστατευτικό προϊόν που πρόκειται να εισέλθει στην αγορά είναι πανομοιότυπο 

σύμφωνα με την παράγραφο 3. Τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν, κατόπιν σχετικού 

αιτήματος, τις πληροφορίες που απαιτούνται προκειμένου να αξιολογηθεί εάν πρόκειται 

για πανομοιότυπα προϊόντα εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του 

αιτήματος. Η διαδικασία για τη χορήγηση άδειας παράλληλου εμπορίου διακόπτεται από 

την ημέρα κατά την οποία το αίτημα για πληροφορίες αποστέλλεται στην αρμόδια αρχή 

του κράτους μέλους καταγωγής, μέχρις ότου η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 

εισαγωγής λάβει τις πλήρεις ζητούμενες πληροφορίες.

3. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα θεωρούνται πανομοιότυπα με τα προϊόντα αναφοράς 

εφόσον:

α) έχουν παρασκευασθεί από την ίδια επιχείρηση ή από συνδεόμενη επιχείρηση ή 

κατόπιν αδείας με την ίδια διαδικασία παρασκευής.
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β) είναι πανομοιότυπα ως προς την προδιαγραφή και την περιεκτικότητα δραστικών 

ουσιών, αντιφυτοτοξικών και συνεργιστικών και ως προς τον τύπο του 

σκευάσματος, και

γ) είναι είτε όμοια είτε ισοδύναμα στα υπάρχοντα βοηθητικά και στο μέγεθος, το υλικό 

ή τη μορφή της συσκευασίας, όσον αφορά στην ενδεχόμενη ανεπιθύμητη επίδραση 

του προϊόντος επί της ασφάλειας, σε σχέση με την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων 

ή το περιβάλλον.

4. Η αίτηση αδείας παράλληλου εμπορίου περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες:

α) ονομασία και αριθμός μητρώου του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο κράτος 

μέλος καταγωγής, 

β) κράτος μέλος καταγωγής,

γ) ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του κατόχου άδειας στο κράτος μέλος καταγωγής,

δ) το πρωτότυπο της ετικέτας και των οδηγιών χρήσης με τις οποίες το προς εισαγωγή 

φυτοπροστατευτικό προϊόν διανέμεται στο κράτος μέλος καταγωγής, εφόσον 

κρίνεται αναγκαίο για την εξέταση από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 

εισαγωγής. Η αρμόδια αρχή μπορεί να απαιτεί μετάφραση των σχετικών μερών του 

πρωτότυπου των οδηγιών χρήσης.

ε) ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του αιτούντα,

στ) ονομασία που δίδεται στο φυτοπροστατευτικό προϊόν που πρόκειται να διανεμηθεί 

στο κράτος μέλος εισαγωγής, 
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ζ) σχέδιο ετικέτας για το προϊόν που προορίζεται να διατεθεί στην αγορά, 

η) δείγμα του προς εισαγωγή προϊόντος εφόσον κρίνεται αναγκαίο από την αρμόδια 

αρχή του κράτους μέλους εισαγωγής,

θ) ονομασία και αριθμός μητρώου του προϊόντος αναφοράς.

Οι απαιτούμενες πληροφορίες μπορούν να τροποποιούνται ή να συμπληρώνονται και 

θεσπίζονται περαιτέρω λεπτομέρειες και ειδικές απαιτήσεις στην περίπτωση υποβολής 

αίτησης για φυτοπροστατευτικό προϊόν για το οποίο έχει ήδη χορηγηθεί άδεια 

παράλληλου εμπορίου και στην περίπτωση υποβολής αίτησης για φυτοπροστατευτικό 

προϊόν για προσωπική χρήση σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του 

άρθρου 79 παράγραφος 4.

5. Ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια παράλληλου εμπορίου 

πρέπει να διατίθεται στην αγορά και να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της 

άδειας του προϊόντος αναφοράς. Για να διευκολύνονται η παρακολούθηση και οι έλεγχοι, 

η Επιτροπή ορίζει ειδικές απαιτήσεις ελέγχου για το προς εισαγωγή προϊόν σε κανονισμό 

που αναφέρεται στο άρθρο 68.

6. Η άδεια παράλληλου εμπορίου ισχύει για τη διάρκεια ισχύος της άδειας του προϊόντος 

αναφοράς. Εάν ο κάτοχος άδειας του προϊόντος αναφοράς υποβάλει αίτηση για ανάκληση 

της άδειας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και εάν εξακολουθούν να τηρούνται οι 

απαιτήσεις του άρθρου 29, η ισχύς της άδειας παράλληλου εμπορίου λήγει κατά την 

ημερομηνία κατά την οποία θα είχε λήξει κανονικά η άδεια του προϊόντος αναφοράς.
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7. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων του παρόντος άρθρου, τα άρθρα 44, 45, 46 και 55 

και 56 παράγραφος 4 και τα Κεφάλαια VI έως - X εφαρμόζονται στα φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο παράλληλου εμπορίου.

8. Με την επιφύλαξη του άρθρου 44, μια άδεια παράλληλου εμπορίου μπορεί να ανακληθεί 

εάν η άδεια του εισαχθέντος φυτοπροστατευτικού προϊόντος ανακληθεί στο κράτος μέλος 

καταγωγής για λόγους ασφαλείας ή αποτελεσματικότητας.

9. Σε περίπτωση που το προϊόν δεν είναι πανομοιότυπο, κατά την έννοια της παραγράφου 3, 

με το προϊόν αναφοράς, το κράτος μέλος εισαγωγής μπορεί να χορηγεί την άδεια διάθεσης 

στην αγορά και χρήσης δυνάμει του άρθρου 29.

10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα τα 

οποία αδειοδοτούνται στο κράτος μέλος καταγωγής σύμφωνα με το άρθρο 53 ή 54.

ΕΝΟΤΗΤΑ 6

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

Άρθρο 53

Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 28, σε ειδικές περιπτώσεις ένα κράτος μέλος μπορεί να 

αδειοδοτήσει, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 120 ημέρες, τη διάθεση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση, σε 

περίπτωση που το μέτρο αυτό κρίνεται αναγκαίο λόγω κινδύνου, ο οποίος δεν μπορεί να 

αντιμετωπισθεί με άλλα εύλογα μέσα.
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Το συγκεκριμένο κράτος μέλος ενημερώνει αμέσως τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή 

σχετικά με τα λαμβανόμενα μέτρα, παρέχοντας αναλυτικές πληροφορίες για την 

κατάσταση και τα τυχόν μέτρα που ελήφθησαν προκειμένου να εξασφαλισθεί η ασφάλεια 

των καταναλωτών.

2. Η Επιτροπή μπορεί να ζητεί τη γνώμη ή την επιστημονική ή τεχνική βοήθεια της Αρχής.

Η Αρχή γνωστοποιεί τη γνώμη της ή τα αποτελέσματα των εργασιών της στην Επιτροπή 

εντός ενός μηνός από την υποβολή του αιτήματος.

3. Εφόσον απαιτείται, λαμβάνεται απόφαση με την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 79 

παράγραφος 3, όσον αφορά το πότε, εάν και υπό ποιες προϋποθέσεις το κράτος μέλος:

α) μπορεί ή δεν μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια του μέτρου ή να το επαναλάβει, ή

β) πρέπει να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει το εν λόγω μέτρο.

4. Οι παράγραφοι 1 έως 3 δεν εφαρμόζονται στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν 

γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς ή αποτελούνται από τέτοιους οργανισμούς, 

εκτός εάν αυτή η απελευθέρωση αυτών έχει γίνει δεκτή δυνάμει της οδηγίας 2001/18/ΕΚ.
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Άρθρο 54

Έρευνα και ανάπτυξη

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 28, μπορούν να διενεργούνται πειράματα ή δοκιμές για 

σκοπούς έρευνας ή ανάπτυξης που περιλαμβάνουν την απελευθέρωση μη αδειοδοτηθέντος 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο περιβάλλον ή τη μη εγκεκριμένη χρήση 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος, εάν το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου πρόκειται να 

πραγματοποιηθεί το πείραμα ή η δοκιμή έχει αξιολογήσει τα διαθέσιμα δεδομένα και έχει 

χορηγήσει άδεια για τη διενέργεια δοκιμών. Η άδεια μπορεί να περιορίζει τις ποσότητες 

που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και τις περιοχές στις οποίες πρόκειται να εφαρμοσθεί 

το φυτοπροστατευτικό προϊόν. Επιπλέον, μπορεί να επιβάλλει πρόσθετους όρους 

προκειμένου να προλαμβάνονται τυχόν επιβλαβείς επιδράσεις για την υγεία των 

ανθρώπων ή των ζώων ή οποιαδήποτε μη αποδεκτή ανεπιθύμητη επίδραση στο 

περιβάλλον, όπως η ανάγκη να προληφθεί η είσοδος ζωοτροφών και τροφίμων που 

περιέχουν υπολείμματα στην τροφική αλυσίδα, εκτός εάν έχει ήδη θεσπισθεί σχετική 

διάταξη δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

Το κράτος μέλος μπορεί να επιτρέψει πρόγραμμα πειραμάτων ή δοκιμών εκ των προτέρων 

ή να απαιτεί άδεια για κάθε πείραμα ή δοκιμή.

2. Υποβάλλεται αίτηση στο κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου θα πραγματοποιηθεί το 

πείραμα ή η δοκιμή, μαζί με φάκελο που περιλαμβάνει όλα τα διαθέσιμα δεδομένα, ώστε 

να καθίσταται εφικτή η εκτίμηση των πιθανών επιδράσεων στην υγεία των ανθρώπων ή 

των ζώων ή του πιθανού αντικτύπου στο περιβάλλον.

3. Άδεια για τη διενέργεια δοκιμών δεν χορηγείται για την πραγματοποίηση πειραμάτων ή 

δοκιμών που συνεπάγονται, μεταξύ άλλων, την απελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένου 

οργανισμού στο περιβάλλον, εκτός εάν αυτή η απελευθέρωση έχει γίνει δεκτή δυνάμει της 

οδηγίας 2001/18/ΕΚ.



11119/8/08 REV 8 GA/sa 96
DG B 2B EL

4. Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που το κράτος μέλος έχει χορηγήσει στον 

ενδιαφερόμενο το δικαίωμα διεξαγωγής ορισμένων πειραμάτων και δοκιμών και έχει 

καθορίσει τους όρους υπό τους οποίους πρέπει να διεξάγονται τα εν λόγω πειράματα και 

δοκιμές.

5. Σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 79, παράγραφος 3, μπορούν να 

θεσπίζονται λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, και, ιδίως, τις 

μέγιστες ποσότητες φυτοπροστατευτικών προϊόντων που μπορούν να απελευθερώνονται 

κατά τη διάρκεια πειραμάτων ή δοκιμών, καθώς και τα ελάχιστα στοιχεία που πρέπει να 

υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 2.

ΤΜΗΜΑ 2

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Άρθρο 55

Χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται ορθά.

Η ορθή χρήση περιλαμβάνει την εφαρμογή των αρχών ορθής πρακτικής φυτοπροστασίας και την 

τήρηση των όρων που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 31 και καθορίζονται στη σήμανση. 

Συμμορφώνεται επίσης με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/…/ΕΚ* και, ιδίως, με τις γενικές αρχές 

ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 και το 

Παράρτημα ΙΙΙ της εν λόγω οδηγίας, που εφαρμόζεται το αργότερο από 1ης Ιανουαρίου 2014.

                                               

* ΕΕ: Παρεμβάλλεται ο αριθμός της οδηγίας της αιτιολογίας (34).
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Άρθρο 56

Ενημέρωση για δυνητικά επιβλαβείς ή μη αποδεκτές επιδράσεις

1. Ο κάτοχος άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος κοινοποιεί αμέσως στα κράτη μέλη που 

χορήγησαν άδεια κάθε νέα πληροφορία σχετικά με το εκάστοτε φυτοπροστατευτικό 

προϊόν, τη δραστική ουσία, τους μεταβολίτες της, αντιφυτοτοξικό, συνεργιστικό ή 

βοηθητικό που περιέχεται στο φυτοπροστατευτικό προϊόν, σύμφωνα με τις οποίες το 

προϊόν δεν συμμορφώνεται πλέον με τα κριτήρια των άρθρων 29 και 4, αντίστοιχα.

Ειδικότερα, κοινοποιούνται οι δυνητικά επιβλαβείς επιδράσεις του συγκεκριμένου 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος ή των υπολειμμάτων δραστικής ουσίας, των μεταβολιτών 

της, ενός αντιφυτοτοξικού, συνεργιστικού ή βοηθητικού που περιέχονται σε αυτό,. στην 

υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή στα υπόγεια ύδατα, ή οι δυνητικά μη αποδεκτές 

ανεπιθύμητες επιδράσεις στα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή το περιβάλλον.

Για το σκοπό αυτό, ο κάτοχος άδειας καταγράφει και γνωστοποιεί όλες τις πιθανές 

ανεπιθύμητες αντιδράσεις στον άνθρωπο, οι οποίες σχετίζονται με τη χρήση του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος.

Η υποχρέωση κοιντοποίησης καλύπτει τις πληροφορίες που αφορούν αποφάσεις ή 

αξιολογήσεις από διεθνείς οργανισμούς ή δημόσιους φορείς που αδειοδοτούν 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή δραστικές ουσίες σε τρίτες χώρες.




