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2. Η κοινοποίηση συνοδεύεται από αξιολόγηση κατά πόσον και με ποιον τρόπο οι νέες 

πληροφορίες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το φυτοπροστατευτικό προϊόν ή η δραστική 

ουσία, οι μεταβολίτες της, το αντιφυτοτοξικό ή το συνεργιστικό ή το βοηθητικό δεν 

τηρούν πλέον τις απαιτήσεις των άρθρων 29 και 4 ή του άρθρου 27, αντίστοιχα.

3. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος του κράτους μέλους να θεσπίζει προσωρινά μέτρα 

προστασίας, το κράτος μέλος που πρώτο χορήγησε άδεια εντός κάθε ζώνης αξιολογεί τις 

λαμβανόμενες πληροφορίες και ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη της ίδιας ζώνης εάν 

αποφασίσει να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει την άδεια δυνάμει του άρθρου 44.

Το εν λόγω κράτος μέλος ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή εάν κρίνει ότι 

οι όροι έγκρισης της δραστικής ουσίας, του αντιφυτοτοξικού ή του συνεργιστικού που 

περιέχεται στο φυτοπροστατευτικό προϊόν δεν πληρούνται πλέον ή εάν, όσον αφορά ένα 

βοηθητικό, έχει θεωρηθεί μη αποδεκτό και προτείνει την ανάκληση της έγκρισης ή την 

τροποποίηση των όρων.

4. Ο κάτοχος άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος αναφέρει ετησίως στις αρμόδιες αρχές 

των κρατών μελών που αδειοδότησαν το φυτοπροστατευτικό προϊόν του, εάν έχει τυχόν 

διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την απώλεια της αναμενόμενης αποτελεσματικότητας, 

την ανάπτυξη ανθεκτικότητας και τυχόν απρόβλεπτες επιδράσεις στα φυτά, τα φυτικά 

προϊόντα ή το περιβάλλον.
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Άρθρο 57

Υποχρέωση διαθεσιμότητας των πληροφοριών

1. Τα κράτη μέλη διατηρούν διαθέσιμες για το κοινό, σε ηλεκτρονική μορφή, τις 

πληροφορίες σχετικά με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που αδειοδοτούνται ή 

αποσύρονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, οι οποίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον 

τα εξής:

α) το ονοματεπώνυμο ή την εταιρική επωνυμία του κατόχου της άδειας και τον αριθμό 

της άδειας,

β) την εμπορική ονομασία του προϊόντος,

γ) τη μορφή του σκευάσματος,

δ) την ονομασία και την ποσότητα κάθε δραστικής ουσίας, αντιφυτοτοξικού ή 

συνεργιστικού που περιέχει,

ε) την ταξινόμηση, τις φράσεις για τους κινδύνους και τις προφυλάξεις σύμφωνα με 

την οδηγία 1999/45/EK και τον κανονισμό που αναφέρεται στο άρθρο 65,

στ) τη χρήση ή τις χρήσεις για τις οποίες αδειοδοτήθηκε,

ζ) τους λόγους ανάκλησης μιας άδειας εάν σχετίζονται με λόγους ασφαλείας.

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να είναι ευχερώς 

προσβάσιμες και να ενημερώνονται τουλάχιστον μία φορά ανά τρίμηνο.

3. Σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 79 παράγραφος 3, είναι δυνατόν να 

θεσπίζεται σύστημα πληροφόρησης σχετικά με τις άδειες, προκειμένου να διευκολύνεται η 

εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Άρθρο 58

Διάθεση στην αγορά και χρήση προσθέτων

1. Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά ή η χρήση προσθέτων, εκτός αν έχουν αδειοδοτηθεί 

στο οικείο κράτος μέλος σύμφωνα με τους όρους που θεσπίζονται στον κανονισμό που 

αναφέρεται στην παράγραφο 2.

2. Αναλυτικοί κανόνες σχετικά με την αδειοδότηση των προσθέτων, καθώς και με τις 

απαιτήσεις για δεδομένα, την κοινοποίηση, την αξιολόγηση και τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων, θεσπίζονται με κανονισμό που θα εκδοθεί σύμφωνα με την κανονιστική 

διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 79 παράγραφος 4.

3. Εφαρμόζεται το άρθρο 81, παράγραφος 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 59

Προστασία των δεδομένων

1. Οι εκθέσεις δοκιμών και μελετών επωφελούνται από την προστασία δεδομένων υπό τους 

όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
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Η προστασία καλύπτει τις εκθέσεις δοκιμών και μελετών που αφορούν τη δραστική ουσία, 

το αντιφυτοτοξικό ή το συνεργιστικό, τα πρόσθετα και το φυτοπροστατευτικό προϊόν που 

αναφέρονται στο άρθρο 8, παράγραφος 2, όταν υποβάλλονται σε ένα κράτος μέλος από 

τον αιτούντα άδεια δυνάμει του παρόντος κανονισμού, στο εξής «ο πρώτος αιτών», υπό 

τον όρο ότι οι εν λόγω εκθέσεις δοκιμών και μελετών:

α) ήταν απαραίτητες για τη χορήγηση ή την τροποποίηση άδειας, προκειμένου να 

επιτραπεί η χρήση σε άλλη καλλιέργεια, και

β) έχουν πιστοποιηθεί ως σύμφωνες προς τις αρχές ορθής εργαστηριακής πρακτικής ή 

ορθής πειραματικής πρακτικής.

Όταν μια έκθεση προστατεύεται, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το κράτος μέλος που 

την παρέλαβε προς όφελος άλλων αιτούντων άδεια φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 

αντιφυτοτοξικών, συνεργιστικών ή προσθέτων, εκτός από τις περιπτώσεις που 

προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου,. στο άρθρο 62 ή στο άρθρο 80.

Η περίοδος προστασίας των δεδομένων είναι δεκαετής και αρχίζει να υπολογίζεται από 

την ημερομηνία πρώτης άδειας στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, εκτός από τις 

περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου ή στο άρθρο 62. 

Η περίοδος αυτή παρατείνεται στα 13 έτη για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που 

καλύπτονται από το άρθρο 47.
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Οι περίοδοι αυτές παρατείνονται κατά τρεις μήνες για κάθε επέκταση της άδειας όσον 

αφορά χρήσεις ήσσονος σημασίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 51 παράγραφος 1, εκτός των 

περιπτώσεων που η επέκταση της άδειας βασίζεται σε υπολογισμό από παρεμφερείς 

καλλιέργειες εάν οι αιτήσεις για τις άδειες αυτές υποβληθούν από τον κάτοχο της άδειας 

το αργότερο 5 έτη μετά την ημερομηνία της πρώτης άδειας στο συγκεκριμένο κράτος 

μέλος. Το σύνολο της περιόδου προστασίας των δεδομένων δεν μπορεί επ’ ουδενί να 

υπερβαίνει τα 13 έτη. Για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που καλύπτονται από το άρθρο 

47, το σύνολο της περιόδου προστασίας των δεδομένων δεν μπορεί επ’ ουδενί να 

υπερβαίνει τα 15 έτη.

Οι ίδιοι κανόνες προστασίας των δεδομένων της πρώτης αδειοδότησης ισχύουν επίσης και 

για τις εκθέσεις δοκιμών και μελετών που υποβάλλουν τρίτοι για επέκταση της άδειας για 

χρήσεις ήσσονος σημασίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 51 παράγραφος 1.

Οι μελέτες προστατεύονται επίσης εάν είναι απαραίτητες για την ανανέωση ή την 

επανεξέταση της άδειας. Η περίοδος προστασίας των δεδομένων είναι 30μήνες. Το πρώτο 

έως το τέταρτο εδάφιο εφαρμόζονται με τις δέουσες αλλαγές.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται:

α) σε εκθέσεις δοκιμών και μελετών για τις οποίες ο αιτών υπέβαλε επιστολή 

πρόσβασης, ή

β) σε περίπτωση που έληξε η τυχόν περίοδος προστασίας των δεδομένων που είχε 

χορηγηθεί για τις οικείες εκθέσεις δοκιμών και μελετών σε σχέση με άλλο 

φυτοπροστατευτικό προϊόν.
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3. Η προστασία δεδομένων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 παρέχεται μόνον εάν ο 

πρώτος αιτών αξίωσε προστασία δεδομένων για εκθέσεις δοκιμών και μελετών σχετικά με 

τη δραστική ουσία, το αντιφυτοτοξικό ή το συνεργιστικό, το πρόσθετο και το 

φυτοπροστατευτικό προϊόν κατά την υποβολή του φακέλου και υπέβαλε στο οικείο κράτος 

μέλος, για κάθε έκθεση δοκιμών ή μελετών, τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 

8, παράγραφος 1, στοιχείο ε) και στο άρθρο 33, παράγραφος 3, στοιχείο δ) και 

επιβεβαίωση ότι δεν έχει χορηγηθεί ποτέ περίοδος προστασίας δεδομένων ή δεν έχει λήξει 

η τυχόν περίοδος προστασίας δεδομένων που είχε χορηγηθεί για την έκθεση δοκιμών ή 

μελετών.

Άρθρο 60

Κατάλογος των εκθέσεων δοκιμών και μελετών

1. Για κάθε δραστική ουσία, αντιφυτοτοξικό και συνεργιστικό και πρόσθετο, τα κράτη μέλη -

εισηγητές καταρτίζουν κατάλογο των εκθέσεων δοκιμών και μελετών που απαιτούνται για 

την πρώτη έγκριση, την τροποποίηση των όρων έγκρισης ή την ανανέωση της έγκρισης 

και τον καθιστούν διαθέσιμο για τα κράτη μέλη και την Επιτροπή.

2. Για κάθε φυτοπροστατευτικό προϊόν που αδειοδοτούν, τα κράτη μέλη τηρούν και 

διαθέτουν, κατόπιν αιτήματος, σε κάθε ενδιαφερόμενο:

α) κατάλογο των εκθέσεων δοκιμών και μελετών που αφορούν τη δραστική ουσία, το 

αντιφυτοτοξικό ή το συνεργιστικό, το πρόσθετο και το φυτοπροστατευτικό προϊόν οι 

οποίες απαιτούνται για την πρώτη άδεια, την τροποποίηση των όρων άδειας ή την 

ανανέωση της άδειας, και

β) κατάλογο των εκθέσεων δοκιμών και μελετών για τις οποίες ο αιτών αξίωσε 

προστασία δεδομένων δυνάμει του άρθρου 59, καθώς και τους τυχόν λόγους που 

υποβλήθηκαν σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο.
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3. Οι κατάλογοι που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 περιλαμβάνουν πληροφορίες 

σχετικά με το κατά πόσον είχε πιστοποιηθεί η συμμόρφωση των εν λόγω εκθέσεων 

δοκιμών και μελετών προς τις αρχές της Ορθής εργαστηριακής πρακτικής ή τις αρχές της 

Ορθής πειραματικής πρακτικής.

Άρθρο 61

Γενικοί κανόνες για την αποφυγή

επανάληψης των δοκιμών

1. Με σκοπό την αποφυγή της επανάληψης των δοκιμών, κάθε πρόσωπο που προτίθεται να 

ζητήσει άδεια φυτοπροστατευτικού προϊόντος, πριν διενεργήσει δοκιμές ή μελέτες, 

συμβουλεύεται τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 57 για να πληροφορηθεί εάν 

και σε ποιον έχει ήδη χορηγηθεί άδεια φυτοπροστατευτικού προϊόντος που περιέχει την 

ίδια δραστική ουσία, αντιφυτοτοξικό ή συνεργιστικό ή πρόσθετο . Η αρμόδια αρχή, 

κατόπιν αιτήματος του αιτούντος, του προμηθεύει τον κατάλογο των εκθέσεων δοκιμών 

και μελετών που έχει καταρτισθεί σύμφωνα με το άρθρο 60 για το εν λόγω προϊόν.

Ο υποψήφιος αιτών υποβάλλει όλα τα στοιχεία που αφορούν την ταυτότητα και τις 

προσμείξεις της δραστικής ουσίας την οποία προτίθεται να χρησιμοποιήσει. Η 

πληροφόρηση τεκμηριώνεται με στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο υποψήφιος αιτών 

σκοπεύει να υποβάλει αίτηση άδειας.

2. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, εφόσον πεισθεί ότι ο υποψήφιος αιτών σκοπεύει να 

υποβάλει αίτηση άδειας, του παρέχει το όνομα και τη διεύθυνση του ή των κατόχων των 

προηγούμενων σχετικών αδειών και παρέχει ταυτόχρονα στους κατόχους των αδειών το 

όνομα και τη διεύθυνση του αιτούντος.
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3. Ο υποψήφιος αιτών άδεια και ο ή οι κάτοχοι των σχετικών αδειών λαμβάνουν όλα τα 

απαραίτητα μέτρα ώστε να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με την κοινοχρησία 

οποιωνδήποτε προστατευόμενων σύμφωνα με το άρθρο 59 εκθέσεων δοκιμών και μελετών 

για τις οποίες ζητεί ο αιτών άδεια φυτοπροστατευτικού προϊόντος.

Άρθρο 62

Κοινοχρησία δοκιμών και μελετών

σε σπονδυλωτά

1. Τα κράτη μέλη δεν δέχονται ως συνοδευτικά αιτήσεων άδειας δοκιμές και μελέτες που 

έχουν επαναληφθεί σε σπονδυλωτά ή δοκιμές και μελέτες που διενεργούνται σε 

σπονδυλωτά όταν θα μπορούσαν εύλογα να χρησιμοποιηθούν οι συμβατικές μέθοδοι που 

περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 1999/45/ΕΚ. Κάθε πρόσωπο που σκοπεύει 

να διενεργήσει δοκιμές και μελέτες σε σπονδυλωτά λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να 

επαληθεύσει ότι δεν έχουν ήδη διενεργηθεί ή αρχίσει οι εν λόγω δοκιμές και μελέτες.

2. Ο υποψήφιος αιτών και ο ή οι κάτοχοι των σχετικών αδειών καταβάλλουν κάθε δυνατή 

προσπάθεια για να εξασφαλίζουν ότι χρησιμοποιούν από κοινού δοκιμές και μελέτες σε 

σπονδυλωτά. Το κόστος που συνεπάγεται η κοινοχρησία των εκθέσεων δοκιμών και 

μελετών καθορίζεται με δίκαιο και διαφανή τρόπο, ο οποίος δεν δημιουργεί διακρίσεις. Ο 

υποψήφιος αιτών καλείται μόνον να συμμετέχει στην κάλυψη του κόστους των 

πληροφοριών τις οποίες απαιτείται να υποβάλει, προκειμένου να ικανοποιήσει τις 

απαιτήσεις άδειας.
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3. Εάν ο υποψήφιος αιτών και ο ή οι κάτοχοι των σχετικών αδειών φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων που περιέχουν την ίδια δραστική ουσία, αντιφυτοτοξικό ή συνεργιστικό, ή 

πρόσθετων δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με την κοινοχρησία των 

εκθέσεων δοκιμών και μελετών σε σπονδυλωτά, ο υποψήφιος αιτών ενημερώνει την 

αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που αναφέρεται στο άρθρο 61 παράγραφος 1.

Η αδυναμία συμφωνίας, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2, δεν εμποδίζει την αρμόδια 

αρχή του εν λόγω κράτους μέλους να χρησιμοποιεί τις εκθέσεις δοκιμών και μελετών σε 

σπονδυλωτά για την αίτηση του υποψήφιου αιτούντα.

4. Ο κάτοχος ή οι κάτοχοι των σχετικών αδειών διεκδικούν από τον μελλοντικό αιτούντα ίσο 

μερίδιο των εξόδων που πραγματοποίησε. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους μπορεί να 

κατευθύνει τα ενδιαφερόμενα μέρη να επιλύουν το ζήτημα με επίσημη και δεσμευτική 

διαιτησία δυνάμει του εθνικού δικαίου. Άλλως, τα μέρη μπορούν να επιλύουν το ζήτημα 

μέσω δίκης ενώπιον των δικαστηρίων των κρατών μελών. Οι αποφάσεις από την διαιτησία 

ή τη δίκη λαμβάνουν υπόψη τις αρχές της παραγράφου 2 και είναι εναγώγιμες ενώπιον 

των δικαστηρίων των κρατών μελών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Άρθρο 63

Εμπιστευτικότητα

1. Το πρόσωπο που απαιτεί να τηρηθούν εμπιστευτικές οι πληροφορίες που υποβάλλει 

δυνάμει του παρόντος κανονισμού παρέχει επαληθεύσιμη αιτιολόγηση, η οποία να 

αποδεικνύει ότι η γνωστοποίηση των πληροφοριών αυτών θα έθιγε τα εμπορικά 

συμφέροντά του ή την προστασία της ιδιωτικής ζωής του και της ατομικής ακεραιότητάς 

του.

2. Η γνωστοποίηση των ακόλουθων πληροφοριών θεωρείται κανονικά ότι υπονομεύει την 

προστασία των εμπορικών συμφερόντων ή της ιδιωτικής ζωής και της ακεραιότητας των 

ενδιαφερομένων:

α) η μέθοδος παρασκευής,

β) ο προσδιορισμός της πρόσμειξης της δραστικής ουσίας, με εξαίρεση τις προσμείξεις 

που θεωρούνται σημαντικές από τοξικολογική, οικοτοξικολογική και 

περιβαλλοντική άποψη·

γ) αποτελέσματα παρτίδων παραγωγής της δραστικής ουσίας, συμπεριλαμβανομένων 

των προσμείξεων,

δ) μέθοδοι ανάλυσης προσμείξεων της δραστικής ουσίας, όπως παρασκευάζεται, με 

εξαίρεση τις μεθόδους για τις προσμείξεις που θεωρούνται σημαντικές από 

τοξικολογική, οικοτοξικολογική και περιβαλλοντική άποψη,
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ε) διασυνδέσεις μεταξύ του παραγωγού ή του εισαγωγέα και του αιτούντος ή του 

κατόχου της άδειας,

στ) πληροφορίες σχετικά με την πλήρη σύνθεση ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος,

ζ) ονομασίες και διευθύνσεις των προσώπων που συμμετέχουν στη διενέργεια δοκιμών 

σε σπονδυλωτά ζώα.

3. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της οδηγίας 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του 

κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες18.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΩΝ 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ

Άρθρο 64

Συσκευασία και παρουσίαση

1. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τα πρόσθετα που μπορούν, εσφαλμένα, να 

θεωρηθούν ως τρόφιμα, ποτά ή ζωοτροφές συσκευάζονται κατά τρόπο ώστε να 

ελαχιστοποιείται η πιθανότητα τέτοιου σφάλματος.

2. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τα πρόσθετα που διατίθενται στο ευρύ κοινό και 

μπορούν, εσφαλμένα, να θεωρηθούν ως τρόφιμα, ποτά ή ζωοτροφές περιλαμβάνουν 

συστατικά που αποθαρρύνουν ή αποτρέπουν την κατανάλωσή τους.

3. Το άρθρο 9 της οδηγίας 1999/45/ΕΚ ισχύει επίσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και 

τα πρόσθετα που δεν καλύπτονται από την εν λόγω οδηγία.

                                               

18 ΕΕ L 41, 14.2.2003, σ. 26.
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Άρθρο 65

Σήμανση

1. Η σήμανση φυτοπροστατευτικών προϊόντων περιλαμβάνει τις απαιτήσεις ταξινόμησης, 

σήμανσης και συσκευασίας της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 

οι οποίες ορίζονται σε κανονισμό που θεσπίζεται με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 

του άρθρου 79, παράγραφος 4.

Ο κανονισμός αυτός περιλαμβάνει επίσης τυποποιημένες φράσεις για ειδικούς κινδύνους 

και προληπτικά μέτρα ασφάλειας, που συμπληρώνουν τις φράσεις που παρατίθενται στην 

οδηγία 1999/45/ΕΚ. Ενσωματώνει το κείμενο του άρθρου 16 και το κείμενο των 

Παραρτημάτων IV και V της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ με τυχόν απαραίτητες τροποποιήσεις.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν την υποβολή δειγμάτων ή μακετών της συσκευασίας, 

καθώς και σχεδίων ετικετών και φυλλαδίων πριν από τη χορήγηση της άδειας.

3. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος κρίνει ότι απαιτούνται πρόσθετες φράσεις 

προκειμένου να προστατευθεί η υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή το περιβάλλον, 

απευθύνει αμέσως κοινοποίηση στα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή και διαβιβάζει την 

ή τις πρόσθετες φράσεις, αιτιολογώντας αυτές τις απαιτήσεις.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο προσθήκης των εν λόγω φράσεων στον κανονισμό που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Εν αναμονή αυτής της προσθήκης, το κράτος μέλος μπορεί να απαιτεί τη χρήση της 

πρόσθετης ή των πρόσθετων φράσεων.
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Άρθρο 66

Διαφήμιση

1. Απαγορεύεται η διαφήμιση φυτοπροστατευτικών προϊόντων που δεν είναι αδειοδοτημένα. 

Κάθε διαφήμιση φυτοπροστατευτικού προϊόντος συνοδεύεται από τις προτάσεις: «Τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα 

την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση». Οι προτάσεις 

αυτές είναι ευανάγνωστες και διαχωρίζονται σαφώς από την υπόλοιπη διαφήμιση. Η 

φράση «φυτοπροστατευτικά προϊόντα» μπορεί να αντικαθίσταται από ακριβέστερη 

περιγραφή του τύπου του προϊόντος, όπως μυκητοκτόνο, εντομοκτόνο ή ζιζανιοκτόνο.

2. Η διαφήμιση δεν περιλαμβάνει πληροφορίες υπό μορφή κειμένου ή σχεδίου που θα 

μπορούσαν να είναι παραπλανητικές όσον αφορά πιθανούς κινδύνους για την υγεία των 

ανθρώπων ή των ζώων ή για το περιβάλλον, όπως οι όροι «χαμηλού κινδύνου», «μη 

τοξικό» ή «αβλαβές».

Μόνο στην περίπτωση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων χαμηλού κινδύνου 

επιτρέπεται στη διαφήμιση η χρήση του όρου «εγκρίνεται ως φυτοπροστατευτικό προϊόν 

χαμηλού κινδύνου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. …/2008*». Δεν μπορεί να 

χρησιμοποιείται ως ισχυρισμός στην ετικέτα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος.

3. Όλες οι δηλώσεις που χρησιμοποιούνται στη διαφήμιση πρέπει να μπορούν να 

αιτιολογηθούν τεχνικά.

4. Οι διαφημίσεις δεν περιέχουν οπτική αναπαράσταση δυνητικά επικίνδυνων πρακτικών, 

όπως η ανάμειξη ή η εφαρμογή χωρίς κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, ούτε χρήση 

κοντά σε τρόφιμα ή χρήση από παιδιά ή κοντά τους.

                                               

* ΕΕ: Παρεμβάλλεται ο αριθμός του παρόντος κανονισμού.
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5. Το διαφημιστικό υλικό ή το υλικό προώθησης εφιστά την προσοχή στις δέουσες 

προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως καθορίζονται στη σήμανση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΕΛΕΓΧΟΙ

Άρθρο 67

Τήρηση αρχείων

1. Οι παραγωγοί, οι προμηθευτές, οι διανομείς, οι εισαγωγείς, οι εξαγωγείς και οι 

επαγγελματίες χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων τηρούν αρχεία των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων που παράγουν, εισάγουν, εξάγουν, αποθηκεύουν, 

χρησιμοποιούν ή διαθέτουν στην αγορά για τουλάχιστον 3 έτη.

Οι ανωτέρω καθιστούν τις σχετικές πληροφορίες που περιέχονται στα εν λόγω αρχεία 

διαθέσιμες στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος. Τρίτα μέρη όπως η βιομηχανία πόσιμου 

νερού μπορούν να ζητούν πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες απευθυνόμενα στην 

αρμόδια αρχή.

2. Οι κάτοχοι αδειών υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών όλα τα δεδομένα 

που αφορούν τον όγκο των πωλήσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. …/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

…, για τις στατιστικές σχετικά με τα προϊόντα φυτοπροστασίας19*.

                                               

19 ΕΕ L
* ΕΕ: Παρεμβάλλονται ο αριθμός, η ημερομηνία και τα στοιχεία δημοσίευσης του 

κανονισμού.
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3. Τα μέτρα για την ενιαία εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 θεσπίζονται με την 

κανονιστική διαδικασία του άρθρου 79, παράγραφος 3.

Άρθρο 68

Παρακολούθηση και έλεγχοι

Τα κράτη μέλη διενεργούν επίσημους ελέγχους προκειμένου να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με 

τον παρόντα κανονισμό. Τα κράτη μέλη οριστικοποιούν και διαβιβάζουν στην Επιτροπή έκθεση 

σχετικά με την έκταση και τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων εντός έξι μηνών από το τέλος του 

έτους το οποίο αφορούν οι εκθέσεις.

Εμπειρογνώμονες της Επιτροπής διενεργούν γενικούς και ειδικούς ελέγχους στα κράτη μέλη, με 

σκοπό να επαληθεύσουν τους επίσημους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη.

Σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 79 παράγραφος 4, θεσπίζεται 

κανονισμός ο οποίος ορίζει τις διατάξεις για τους ελέγχους, ιδίως όσον αφορά την παραγωγή, τη 

συσκευασία, τη σήμανση, την αποθήκευση, τη μεταφορά, την εμπορία, την παρασκευή, το 

παράλληλο εμπόριο και τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Περιέχει επίσης διατάξεις για 

τη συλλογή πληροφοριών και την υποβολή εκθέσεων για πιθανές δηλητηριάσεις
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΚATAΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Άρθρο 69

Έκτακτα μέτρα

Εάν είναι σαφές ότι μια εγκεκριμένη ουσία, αντιφυτοτοξικό, συνεργιστικό ή βοηθητικό, ή ένα 

φυτοπροστατευτικό προϊόν που έχει αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό είναι πιθανό 

να συνιστά σοβαρό κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή για το περιβάλλον και ότι 

αυτός ο κίνδυνος δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά με τα μέτρα που λαμβάνουν το ή τα 

οικεία κράτη μέλη, λαμβάνονται αμέσως μέτρα για τον περιορισμό ή την απαγόρευση της χρήσης 

ή/και της πώλησης της εν λόγω ουσίας ή του προϊόντος, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 

του άρθρου 79 παράγραφος 3, είτε με πρωτοβουλία της Επιτροπής είτε κατόπιν αιτήματος κράτους 

μέλους. 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.

Άρθρο 70

Έκτακτα μέτρα σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 69, η Επιτροπή μπορεί, σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης, να 

λαμβάνει προσωρινά έκτακτα μέτρα αφού διαβουλευθεί με το ή τα οικεία κράτη μέλη και 

ενημερώσει τα άλλα κράτη μέλη.
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Το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός 10 εργάσιμων ημερών, τα μέτρα αυτά 

επιβεβαιώνονται, τροποποιούνται, ανακαλούνται ή παρατείνονται, σύμφωνα με την κανονιστική 

διαδικασία του άρθρου 79 παράγραφος 3.

Άρθρο 71

Άλλα έκτακτα μέτρα

1. Όταν ένα κράτος μέλος πληροφορεί επίσημα την Επιτροπή για την ανάγκη λήψης 

έκτακτων μέτρων και δεν έχει αναληφθεί δράση σύμφωνα με το άρθρο 69 ή το άρθρο 70, 

το κράτος μέλος μπορεί να θεσπίσει ενδιάμεσα μέτρα προστασίας. Στην περίπτωση αυτή, 

ενημερώνει αμέσως τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή.

2. Εντός 30 εργάσιμων ημερών η Επιτροπή παραπέμπει το θέμα στην επιτροπή του άρθρου 

79 παράγραφος 1, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 79 παράγραφος 3, 

με σκοπό την παράταση, την τροποποίηση ή την κατάργηση των εθνικών ενδιάμεσων 

μέτρων προστασίας.

3. Το κράτος μέλος μπορεί να διατηρεί τα εθνικά ενδιάμεσα μέτρα προστασίας που έχει 

λάβει έως ότου θεσπισθούν κοινοτικά μέτρα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ X

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 72

Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση 

παράβασης του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την 

εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και 

αποτρεπτικές.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμέσως τις διατάξεις αυτές και κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους 

στην Επιτροπή.

Άρθρο 73

Αστική και ποινική ευθύνη

Η χορήγηση άδειας και οποιαδήποτε άλλα μέτρα συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό 

εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της γενικής αστικής και ποινικής ευθύνης που εφαρμόζεται στα 

κράτη μέλη όσον αφορά τον παραγωγό και, ανάλογα με την περίπτωση, τον υπεύθυνο για τη 

διάθεση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στην αγορά ή για τη χρήση του.
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Άρθρο 74

Τέλη και επιβαρύνσεις

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να ανακτούν τα ποσά που συνδέονται με οποιαδήποτε εργασία 

πραγματοποιούν εντός του πλαισίου του παρόντος κανονισμού, μέσω τελών ή 

επιβαρύνσεων.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα τέλη ή οι επιβαρύνσεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1:

α) να καθορίζονται με διαφάνεια, και

β) να αντιστοιχούν στο πραγματικό κόστος της εργασίας που πραγματοποιήθηκε, εκτός 

αν το δημόσιο συμφέρον υπαγορεύει τη μείωση των τελών ή επιβαρύνσεων.

Τα τέλη ή οι επιβαρύνσεις μπορεί να περιλαμβάνουν κλίμακα πάγιων επιβαρύνσεων βάσει 

του μέσου κόστους των εργασιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 75

Αρμόδια αρχή

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει μία ή περισσότερες αρμόδιες αρχές για την υλοποίηση των 

υποχρεώσεων των κρατών μελών, όπως καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

2. Κάθε κράτος μέλος ορίζει μια συντονιστική εθνική αρχή που συντονίζει και διασφαλίζει 

όλες τις απαραίτητες επαφές με τους αιτούντες, τα άλλα κράτη μέλη, την Επιτροπή και την 

Αρχή.
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3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αρμόδιες αρχές να διαθέτουν επαρκή αριθμό 

κατάλληλα καταρτισμένου και έμπειρου προσωπικού ούτως ώστε οι υποχρεώσεις που 

καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό να εκτελούνται ουσιαστικά και αποτελεσματικά.

4. Κάθε κράτος μέλος παρέχει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την ή τις αρμόδιες εθνικές 

αρχές του στην Επιτροπή, την Αρχή και τις συντονιστικές εθνικές αρχές των άλλων 

κρατών μελών και τις ενημερώνει για τυχόν σχετικές τροποποιήσεις.

5. Η Επιτροπή δημοσιεύει και ενημερώνει στον δικτυακό της τόπο κατάλογο των αρχών που 

αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

Άρθρο 76

Δαπάνες της Επιτροπής

1. Η Επιτροπή μπορεί να πραγματοποιεί δαπάνες για δραστηριότητες που συμβάλλουν στην 

επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της διοργάνωσης 

των εξής:

α) ανάπτυξη εναρμονισμένου συστήματος, συμπεριλαμβανομένης κατάλληλης βάσης 

δεδομένων, για τη συγκέντρωση και την αποθήκευση κάθε πληροφορίας σχετικά με 

δραστικές ουσίες, αντιφυτοτοξικά, συνεργιστικά, βοηθητικά, φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα και πρόσθετα, καθώς και για τη διάθεση αυτών των πληροφοριών στα 

κράτη μέλη, στους παραγωγούς και σε άλλους ενδιαφερομένους,

β) διενέργεια μελετών που απαιτούνται για την εκπόνηση και την ανάπτυξη νομοθεσίας 

σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και 

πρόσθετων,
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γ) διενέργεια μελετών που απαιτούνται για την εναρμόνιση των διαδικασιών, των 

κριτηρίων για τη λήψη αποφάσεων και των απαιτήσεων δεδομένων,

δ) συντονισμός, εάν είναι απαραίτητο με ηλεκτρονικά μέσα, της συνεργασίας μεταξύ 

των κρατών μελών, της Επιτροπής και της Αρχής και εφαρμογή μέτρων για τον 

ευχερέστερο καταμερισμό των εργασιών,

ε) ανάπτυξη και συντήρηση συντονισμένου ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής και 

αξιολόγησης, με στόχο την προώθηση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής εγγράφων και 

του καταμερισμού των εργασιών μεταξύ των αιτούντων, των κρατών μελών, της 

Επιτροπής και της Αρχής,

στ) εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών με σκοπό την ευχερέστερη καθημερινή 

εφαρμογή του παρόντος κανονισμού,

ζ) κάλυψη των οδοιπορικών και των εξόδων διαμονής που συνεπάγεται ο διορισμός 

των εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών από την Επιτροπή για να επικουρήσουν 

τους εμπειρογνώμονές της στο πλαίσιο των ελεγκτικών δραστηριοτήτων που 

προβλέπονται στο άρθρο 68,

η) κατάρτιση του προσωπικού που διενεργεί τους ελέγχους,

θ) χρηματοδότηση άλλων μέτρων που είναι αναγκαία για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή 

του κανονισμού που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 68.

2. Τα κονδύλια που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1 υπόκεινται σε έγκριση από 

την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σε κάθε οικονομικό έτος.
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Άρθρο 77

Έγγραφα κατευθυντήριων γραμμών

Σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 79 παράγραφος 2, η Επιτροπή μπορεί να 

εγκρίνει ή να τροποποιεί τα τεχνικά έγγραφα και κάθε άλλο έγγραφο κατευθυντήριων γραμμών με 

σκοπό την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή μπορεί να ζητεί από την Αρχή να 

συντάξει αυτά τα κείμενα κατευθυντήριων γραμμών ή να συμβάλει στη σύνταξή τους.

Άρθρο 78

Τροποποιήσεις και μέτρα εφαρμογής

1. Τα ακόλουθα μέτρα, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 

του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων με τη συμπλήρωσή του, θεσπίζονται σύμφωνα 

με την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 79 παράγραφος 4.

α) τροποποιήσεις των Παραρτημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες 

επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις,

β) τροποποιήσεις των κανονισμών για τις απαιτήσεις δεδομένων σχετικά με τις 

δραστικές ουσίες και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 

8, παράγραφος 1, στοιχεία β) και γ), λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές 

επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις,

γ) τροποποιήσεις του κανονισμού σχετικά με τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και 

την αδειοδότηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 29 

παράγραφος 6, λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές επιστημονικές και τεχνικές 

γνώσεις,
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δ) κανονισμός για την αναβολή της λήξης της περιόδου έγκρισης που αναφέρεται στο 

άρθρο 17, δεύτερο εδάφιο,

ε) κανονισμός σχετικά με απαιτήσεις για δεδομένα για τα αντιφυτοτοξικά και τα 

συνεργιστικά ,όπως αναφέρεται στο άρθρο 25, παράγραφος 3,

στ) κανονισμός που θεσπίζει πρόγραμμα εργασιών για τα αντιφυτοτοξικά και τα 

συνεργιστικά ,όπως αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος . 3,

ζ) καταχώριση των βοηθητικών στο Παράρτημα ΙΙΙ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 

27,παράγραφος 2,

η) παράταση της ημερομηνίας εφαρμογής του παρόντος κανονισμού στις προσωρινές 

άδειες όπως αναφέρεται στο άρθρο 30,παράγραφος 3,

θ) απαιτούμενες πληροφορίες για το παράλληλο εμπόριο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 

52 παράγραφος 4,

ι) αναλυτικοί κανόνες για τα πρόσθετα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 58 παράγραφος 2,

ια) κανονισμός για τις απαιτήσεις σήμανσης των προϊόντων φυτοπροστασίας, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 65, παράγραφος 1,

ιβ) κανονισμός για τους ελέγχους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 68, τρίτο εδάφιο.

2. Τυχόν περαιτέρω μέτρα που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 

μπορούν να θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 79 

παράγραφος 3.
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3. Σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 79 παράγραφος 2 εκδίδεται 

κανονισμός που περιλαμβάνει τον κατάλογο των δραστικών ουσιών που παρατίθενται στο 

Παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Οι εν λόγω ουσίες λογίζονται εγκεκριμένες 

δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 79

Διαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη Μόνιμη Επιτροπή για την Τροφική Αλυσίδα και την 

Υγεία των Ζώων (η οποία συστάθηκε με το άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

178/2002.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 

και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας 

απόφασης.

3. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 

και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας 

απόφασης.

Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ 

ορίζεται σε τρίμηνη.

4. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται το άρθρο 5α 

παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των 

διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

5. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται το άρθρο 

5α, παράγραφοι 1 έως 4 και 5, στοιχείο β), και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, 

τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.



11119/8/08 REV 8 GA/sa 122
DG B 2B EL

Οι προθεσμίες που καθορίζονται στο άρθρο 5α, παράγραφος 3, στοιχείο γ) και 

παράγραφος 4, στοιχεία β) και ε), της απόφασης 1999/468/ΕΚ καθορίζονται αντίστοιχα σε 

δύο, έναν και δύο μήνες.

Κεφάλαιο ΧΙ

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 80

Μεταβατικά μέτρα

1. Η οδηγία 91/414/ΕΟΚ εξακολουθεί να ισχύει, όσον αφορά τη διαδικασία και τους όρους 

έγκρισης:

α) για τις δραστικές ουσίες για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 

6, παράγραφος 3 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ πριν από την….*, ή

β) για τις δραστικές ουσίες που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 737/200720, ή

γ) για τις δραστικές ουσίες των οποίων η πληρότητα έχει επιβεβαιωθεί βάσει του 

άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 33/200821, ή

δ) για τις δραστικές ουσίες η πληρότητα των οποίων έχει επιβεβαιωθεί βάσει του 

άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 33/2008, πριν από την ….*.

                                               

* ΕΕ: 18 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
20 ΕΕ L 169, 29.6.2003, σ. 10.
21 ΕΕ L 15, 18.1.2008, σ. 5.
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Βάσει της εξέτασης που διενεργείται δυνάμει της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, εκδίδεται 

κανονισμός για την έγκριση της εκάστοτε ουσίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 

του παρόντος κανονισμού. Για τις δραστικές ουσίες που αναφέρονται στο σημείο β) της 

παρούσας παραγράφου, η εν λόγω έγκριση δεν νοείται ως ανανέωση της έγκρισης που 

αναφέρεται στο άρθρο 14 του παρόντος κανονισμού.

2. Το άρθρο 13, παράγραφοι 1 έως 4 και τα Παραρτήματα II και III της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ 

εξακολουθούν να ισχύουν όσον αφορά τις δραστικές ουσίες που παρατίθενται στο 

Παράρτημα I της εν λόγω οδηγίας και στις δραστικές ουσίες που εγκρίνονται σύμφωνα με 

την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου:

α) για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία καταχώρισης ή έγκρισής τους, όσον 

αφορά τις δραστικές ουσίες που καλύπτονται από το άρθρο 8, παράγραφος 2 της 

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ,

β) για περίοδο δέκα ετών από την ημερομηνία καταχώρισης ή έγκρισής τους, όσον 

αφορά τις δραστικές ουσίες που δεν κυκλοφορούσαν στην αγορά στις 26 Ιουλίου 

1993, 

γ) για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία ανανέωσης της καταχώρισης ή 

ανανέωσης της έγκρισης, όσον αφορά τις δραστικές ουσίες που η καταχώρισή τους 

στο Παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ λήγει την…*. Η παρούσα διάταξη 

εφαρμόζεται μόνο για τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανανέωση της έγκρισης 

και των οποίων είχε πιστοποιηθεί η συμμόρφωση με τις αρχές ορθής εργαστηριακής 

πρακτικής μέχρι την εν λόγω ημερομηνία.

                                               

* ΕΕ: 24 μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού.
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3. Σε περίπτωση που εφαρμόζεται το άρθρο 13 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ δυνάμει της 

παραγράφου 1 ή της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, υπόκειται σε τυχόν ειδικούς 

κανόνες σχετικά με την οδηγία 91/414/ΕΟΚ, οι οποίοι ορίζονται στην Πράξη 

Προσχώρησης με την οποία ένα κράτος μέλος προσχώρησε στην Κοινότητα.

4. Όσον αφορά τις δραστικές ουσίες για τις οποίες η πρώτη έγκριση λήγει στις….*, η αίτηση 

που προβλέπεται στο άρθρο 14 υποβάλλεται από τον παραγωγό της δραστικής ουσίας σε 

ένα κράτος μέλος, με αντίγραφο στα άλλα κράτη μέλη, την Επιτροπή και την Αρχή, το 

αργότερο δύο έτη πριν από τη λήξη της πρώτης έγκρισης.

5. Για τις αιτήσεις άδειας φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

α) δυνάμει του άρθρου 4 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, οι οποίες εκκρεμούν στο κράτος 

μέλος, ή

β) πρόκειται να τροποποιηθούν ή να αποσυρθούν μετά την καταχώρισή τους στο 

Παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ ή μετά από έγκριση σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου,

στις….**, λαμβάνεται απόφαση βάσει του ισχύοντος προ της ημερομηνίας εκείνης εθνικού 

δικαίου.

Μετά την απόφαση αυτή, εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός.

6. Τα προϊόντα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με το άρθρο 16 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ 

εξακολουθούν να διατίθενται στην αγορά μέχρι την …..***.

                                               

* ΕΕ: 36 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού
** ΕΕ: 18 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού
*** ΕΕ: 66 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού 
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7. Μέχρι τις …….*, η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο ουσιών που περιέχονται στο 

Παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο 

σημείο 4 του Παραρτήματος ΙΙ του παρόντος κανονισμού και στις οποίες εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του άρθρου 50 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 81

Παρέκκλιση για τα αντιφυτοτοξικά, τα βοηθητικά τα συνεργιστικά και τα πρόσθετα

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 28, παράγραφος 1, ένα κράτος μέλος μπορεί, επί πέντε 

έτη μετά την υιοθέτηση του προγράμματος που αναφέρεται στο άρθρο 26, να επιτρέπει τη 

διάθεση στην αγορά της επικράτειάς των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν 

αντιφυτοτοξικά και συνεργιστικά τα οποία δεν έχουν εγκριθεί, εφόσον περιλαμβάνονται 

στο εν λόγω πρόγραμμα.

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 27 και με την επιφύλαξη του κοινοτικού δικαίου, τα 

κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν εθνικές διατάξεις για βοηθητικά που δεν 

περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ μέχρι την….*.

Εάν, μετά την…….*, κράτος μέλος έχει σοβαρούς λόγους να πιστεύει ότι ένα βοηθητικό 

που δεν περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ είναι πιθανό να αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για 

την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή για το περιβάλλον, μπορεί να απαγορεύει ή να 

περιορίζει προσωρινά την εφαρμογή του εν λόγω βοηθητικού στην επικράτειά του. 

Ενημερώνει πάραυτα τα κράτη μέλη και την Επιτροπή περί αυτού και αιτιολογεί την 

απόφασή του. Εφαρμόζεται το άρθρο 71.

                                               

* ΕΕ: 78 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
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3. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 58 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη δύνανται να 

εφαρμόζουν τις εθνικές διατάξεις για την άδεια των πρόσθετων μέχρι τη θέσπιση 

λεπτομερών κανόνων, όπως ορίζεται στο άρθρο 58, παράγραφος 2.

Άρθρο 82

Ρήτρα επανεξέτασης

Μέχρι τις…..* το αργότερο, η Επιτροπή παρουσιάζει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία της αμοιβαίας αναγνώρισης των αδειών, και ιδίως σχετικά με 

την εφαρμογή από τα κράτη μέλη των διατάξεων του άρθρου 36 παράγραφος 3 και του άρθρου 50 

παράγραφος 2, τη διαίρεση της Κοινότητας σε τρεις ζώνες και την εφαρμογή των κριτηρίων για την 

έγκριση δραστικών ουσιών, αντιφυτοτοξικών και συνεργιστικών κατά τα οριζόμενα στο 

Παράρτημα ΙΙ, καθώς και για τις επιπτώσεις τους στη διαφοροποίηση και την ανταγωνιστικότητα 

της γεωργίας, καθώς και στην υγεία των ανθρώπων και το περιβάλλον. Η έκθεση μπορεί να 

συνοδεύεται, εφόσον απαιτείται, από τις δέουσες νομοθετικές προτάσεις για την τροποποίηση των 

εν λόγω διατάξεων.

Άρθρο 83

Κατάργηση

Με την επιφύλαξη του άρθρου 80, οι οδηγίες 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκαν 

με τις πράξεις που απαριθμούνται στο Παράρτημα V, καταργούνται με ισχύ από τις …, με την 

επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών σχετικά με τις καταληκτικές ημερομηνίες 

μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής των οδηγιών που ορίζονται στο εν λόγω Παράρτημα.

                                               

* ΕΕ: 60 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
 ΕΕ: 18 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού
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Οι παραπομπές στις καταργούμενες οδηγίες λογίζονται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό. 

Ιδίως, οι παραπομπές στη λοιπή κοινοτική νομοθεσία, όπως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 

στο άρθρο 3 της οδηγίας 91/414/EOK, λογίζονται ως παραπομπές στο άρθρο 55 του παρόντος 

κανονισμού.

Άρθρο 84

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέχρι τις…., η Επιτροπή εκδίδει τους ακόλουθους κανονισμούς:

α) κανονισμό με τον κατάλογο των δραστικών ουσιών που έχουν ήδη εγκριθεί τη στιγμή της 

έκδοσης του εν λόγω κανονισμού,

β) κανονισμό σχετικά με τις απαιτήσεις για δεδομένα σχετικά με τις δραστικές ουσίες, όπως 

αναφέρονται στο άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β),

γ) κανονισμό σχετικά με τις απαιτήσεις για δεδομένα σχετικά με τα φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο γ),

δ) κανονισμό σχετικά με τις ενιαίες αρχές εκτίμησης κινδύνου για τα φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 36,

                                               

 ΕΕ: 18 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.



11119/8/08 REV 8 GA/sa 128
DG B 2B EL

ε) κανονισμό με τις απαιτήσεις σήμανσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 65 παράγραφος 1.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από τις …*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος 

μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

                                               

* ΕΕ: 18 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Καθορισμός των ζωνών για την αδειοδότηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, κατά το άρθρο 3 

παράγραφος 15

Βόρεια Ζώνη A

Στη ζώνη αυτή ανήκουν τα εξής κράτη μέλη:

Δανία, Εσθονία, Λεττονία, Λιθουανία, Φινλανδία και Σουηδία.

Κεντρική Ζώνη Β

Στη ζώνη αυτή ανήκουν τα εξής κράτη μέλη:

Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Κάτω Χώρες, 

Αυστρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Ηνωμένο Βασίλειο

Νότια Ζώνη Γ

Στη ζώνη αυτή ανήκουν τα εξής κράτη μέλη:

Βουλγαρία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος, Μάλτα, Πορτογαλία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Διαδικασία και κριτήρια για την έγκριση δραστικών ουσιών,

αντιφυτοτοξικών και συνεργιστικών σύμφωνα με το Κεφάλαιο II

1. Αξιολόγηση

1.1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και λήψης αποφάσεων που προβλέπεται στα άρθρα 

4 έως 21, το κράτος μέλος-εισηγητής και η Αρχή συνεργάζονται με τους αιτούντες, 

ώστε να διευθετείται ταχέως κάθε θέμα σχετικό με το φάκελο ή να καθορίζονται 

εγκαίρως οι τυχόν περαιτέρω εξηγήσεις ή συμπληρωματικές μελέτες που θα ήταν, 

ενδεχομένως, αναγκαίες για την αξιολόγηση του φακέλου, συμπεριλαμβανομένων 

των πληροφοριών για την εξάλειψη της ανάγκης περιορισμού της έγκρισης, ή να 

τροποποιείται οποιοσδήποτε προβλεπόμενος όρος χρήσης του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος ή να μεταβάλλεται η φύση ή η σύνθεση του εν λόγω προϊόντος, ώστε να 

εξασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

1.2. Η αξιολόγηση από την Αρχή και το κράτος μέλος- εισηγητή πρέπει να βασίζεται σε 

επιστημονικές αρχές και να διενεργείται με τη συμβουλή εμπειρογνώμονα.

1.3. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και λήψης αποφάσεων που προβλέπεται στα άρθρα 

4 έως 21, τα κράτη μέλη και η Αρχή λαμβάνουν υπόψη τυχόν περαιτέρω 

καθοδήγηση που προκύπτει στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την Τροφική 

Αλυσίδα και την Υγεία των Ζώων, ώστε να βελτιώνονται, όπου κρίνεται σκόπιμο, οι 

εκτιμήσεις κινδύνου.
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2. Γενικά κριτήρια για τη λήψη αποφάσεων

2.1. Θεωρείται ότι το άρθρο 4 έχει τηρηθεί μόνον εφόσον, βάσει του υποβαλλόμενου 

φακέλου, η αδειοδότηση σε τουλάχιστον ένα κράτος μέλος αναμένεται να είναι 

εφικτή για τουλάχιστον ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν που περιέχει τη δραστική 

ουσία για τουλάχιστον μία από τις αντιπροσωπευτικές χρήσεις.

2.2. Υποβολή περαιτέρω πληροφοριών

Κατ’ αρχήν, οι δραστικές ουσίες, τα αντιφυτοτοξικά ή τα συνεργιστικά εγκρίνονται 

μόνον εφόσον υποβάλλεται πλήρης φάκελος.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι δραστικές ουσίες, τα αντιφυτοτοξικά ή τα 

συνεργιστικά εγκρίνονται ακόμη και αν δεν έχουν ακόμα υποβληθεί ορισμένες 

πληροφορίες, εφόσον:

α) οι απαιτήσεις δεδομένων τροποποιήθηκαν ή βελτιώθηκαν μετά την υποβολή 

του φακέλου, ή

β) οι πληροφορίες θεωρούνται επιβεβαιωτικού χαρακτήρα, όπως απαιτείται 

προκειμένου να αυξηθεί η εμπιστοσύνη στην απόφαση.

2.3. Περιορισμοί στις εγκρίσεις

Εφόσον απαιτείται, η έγκριση μπορεί να υπόκειται σε όρους και περιορισμούς όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 6.
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Εάν το κράτος μέλος-εισηγητής εκτιμά ότι ο υποβαλλόμενος φάκελος δεν 

περιλαμβάνει ορισμένες πληροφορίες, με αποτέλεσμα η δραστική ουσία να μπορεί 

να εγκριθεί μόνο με περιορισμούς, έρχεται εγκαίρως σε επαφή με τον αιτούντα 

προκειμένου να λάβει περισσότερες πληροφορίες, οι οποίες μπορούν ενδεχομένως 

να καταστήσουν δυνατή την άρση των εν λόγω περιορισμών.

3. Κριτήρια για την έγκριση μιας δραστικής ουσίας

3.1. Φάκελος

Οι φάκελοι που υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 7, παράγραφος 1 περιέχουν τις 

αναγκαίες πληροφορίες για τον καθορισμό, ανάλογα με την περίπτωση, της 

αποδεκτής ημερήσιας πρόσληψης (ADI), του αποδεκτού επιπέδου έκθεσης του 

χρήστη (AOEL) και της οξείας δόσης αναφοράς (ARfD).

Σε περίπτωση που η δραστική ουσία, το αντιφυτοτοξικό ή το συνεργιστικό για τα 

οποία μία ή περισσότερες αντιπροσωπευτικές χρήσεις περιλαμβάνουν τη χρήση σε 

καλλιέργειες παραγωγής τροφίμων ή ζωοτροφών ή συνεπάγεται εμμέσως 

υπολείμματα σε τρόφιμα ή ζωοτροφές, ο φάκελος που υποβάλλεται σύμφωνα με το 

άρθρο 7 παράγραφος 1 περιλαμβάνει τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη 

διενέργεια εκτίμησης κινδύνου και για την επιβολή της εφαρμογής των διατάξεων.

Ειδικότερα, ο φάκελος:

α) καθιστά εφικτό τον καθορισμό τυχόν ανησυχητικών υπολειμμάτων,

β) προβλέπει με αξιοπιστία τα υπολείμματα στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, 

καθώς και στις μεταγενέστερες καλλιέργειες,

γ) προβλέπει αξιόπιστα, ανάλογα με την περίπτωση, το αντίστοιχο επίπεδο 

υπολειμμάτων που αντικατοπτρίζει τα αποτελέσματα της μεταποίησης ή/και 

της ανάμειξης,
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δ) επιτρέπει τον καθορισμό και τον προσδιορισμό με κατάλληλες μεθόδους 

γενικής χρήσης του ανώτατου ορίου υπολειμμάτων(MRL ) όσον αφορά το 

γεωργικό προϊόν και, ανάλογα με την περίπτωση, τα προϊόντα ζωικής 

προέλευσης, σε περίπτωση που το γεωργικό προϊόν ή μέρη αυτού χρησιμεύουν 

ως ζωοτροφή,

ε) επιτρέπει, ανάλογα με την περίπτωση, τον προσδιορισμό των συντελεστών 

συμπύκνωσης ή αραίωσης που σχετίζονται με τη μεταποίηση ή/και την 

ανάμειξη.

Ο φάκελος που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 πρέπει να είναι 

επαρκής ώστε να επιτρέπει, ανάλογα με την περίπτωση, την εκτίμηση της πορείας 

και της απελευθέρωσης της δραστικής ουσίας στο περιβάλλον, καθώς και της 

επίδρασής της σε είδη μη στόχους.

3.2. Αποτελεσματικότητα

Η δραστική ουσία, μόνη ή σε συνδυασμό με αντιφυτοτοξικό ή συνεργιστικό 

εγκρίνεται μόνον εάν έχει αποδειχθεί για μία ή περισσότερες αντιπροσωπευτικές 

χρήσεις ότι το φυτοπροστατευτικό προϊόν, εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με την 

ορθή πρακτική φυτοπροστασίας και σε ρεαλιστικές συνθήκες χρήσης, είναι επαρκώς 

αποτελεσματικό. Αυτή η απαίτηση αξιολογείται με βάση τις ενιαίες αρχές για την 

αξιολόγηση και την αδειοδότηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων που αναφέρονται 

στο άρθρο 29, παράγραφος 6.
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3.3. Σημασία των μεταβολιτών

Εφόσον απαιτείται, τα έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να επιτρέπουν τον 

προσδιορισμό της τοξικολογικής, οικοτοξικολογικής ή περιβαλλοντικής 

σημασίας των μεταβολιτών.

3.4. Σύνθεση της δραστικής ουσίας, του αντιφυτοτοξικού ή του συνεργιστικού

3.4.1.Οι προδιαγραφές καθορίζουν τον ελάχιστο βαθμό καθαρότητας, την ταυτότητα 

και τη μέγιστη περιεκτικότητα σε προσμείξεις και, ανάλογα με την περίπτωση, 

σε ισομερή/ διαστερεοϊσομερή και πρόσθετα, και την περιεκτικότητα σε 

προσμείξεις που είναι ανησυχητικές από τοξικολογική, οικοτοξικολογική ή 

περιβαλλοντική άποψη εντός αποδεκτών ορίων.

3.4.2.Οι προδιαγραφές συμμορφώνονται, κατά περίπτωση, με τις αντίστοιχες 

προδιαγραφές του Οργανισμού Γεωργίας και Τροφίμων, εφόσον υπάρχουν. 

Ωστόσο, όταν απαιτείται για λόγους προστασίας της υγείας των ανθρώπων ή 

των ζώων ή για την προστασία του περιβάλλοντος, μπορούν να εγκρίνονται 

αυστηρότερες προδιαγραφές.

3.5. Μέθοδοι ανάλυσης

3.5.1.Οι μέθοδοι ανάλυσης της δραστικής ουσίας, του αντιφυτοτοξικού ή του 

συνεργιστικού, όπως παρασκευάζονται, και οι μέθοδοι για τον προσδιορισμό 

των προσμείξεων που είναι ανησυχητικές από τοξικολογική, οικοτοξικολογική 

ή περιβαλλοντική άποψη ή οι οποίες υπάρχουν σε ποσότητα μεγαλύτερη από 1 

g/kg στη δραστική ουσία, το αντιφυτοτοξικό ή το συνεργιστικό, όπως 

παρασκευάζεται, πρέπει να έχουν επικυρωθεί και να έχουν αποδειχθεί επαρκώς 

εξειδικευμένες, ορθώς βαθμονομημένες, ακριβείς και σαφείς.
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3.5.2.Οι μέθοδοι ανάλυσης υπολειμμάτων για τη δραστική ουσία και τους σχετικούς 

μεταβολίτες σε φυτικά, ζωικά και περιβαλλοντικά υποστρώματα και στο 

πόσιμο νερό, ανάλογα με την περίπτωση, πρέπει να έχει επικυρωθεί και να έχει 

δειχθεί επαρκώς ευαίσθητη όσον αφορά τα επιτρεπόμενα όρια.

3.5.3.Η αξιολόγηση διενεργήθηκε σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση 

και την αδειοδότηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων που αναφέρονται στο 

άρθρο 29 παράγραφος 6.

3.6. Επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων 

3.6.1.Ανάλογα με την περίπτωση, καθορίζονται η αποδεκτή ημερήσια πρόσληψη 

(ADI), το αποδεκτό επίπεδο έκθεσης του χρήστη (AOEL) και η οξεία δόση 

αναφοράς (ARfD). Κατά τον καθορισμό αυτών των τιμών, χρησιμοποιείται 

κατάλληλος συντελεστής ασφαλείας με τιμή τουλάχιστον το 100, λαμβάνοντας 

υπόψη τον τύπο και τη σοβαρότητα των επιδράσεων, καθώς και την ευπάθεια 

συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού.

3.6.2.Η δραστική ουσία, το αντιφυτοτοξικό ή το συνεργιστικό εγκρίνεται μόνο εάν, 

με βάση την αξιολόγηση του ελέγχου γονοτοξικότητας υψηλότερης βαθμίδας, 

ο οποίος διενεργήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεδομένων για τις 

δραστικές ουσίες, τα αντιφυτοτοξικά και τα συνεργιστικά καθώς και άλλα 

διαθέσιμα δεδομένα και στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της επισκόπησης της 

επιστημονικής βιβλιογραφίας, επανεξετασθείσας από την αρμόδια Αρχή, δεν 

έχει ταξινομηθεί ή δεν πρόκειται να ταξινομηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, ως μεταλλαξιγόνος κατηγορίας 1 ή 2.
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3.6.3.Η δραστική ουσία, το αντιφυτοτοξικά ή συνεργιστικά εγκρίνεται μόνο εάν, με 

βάση τον έλεγχο ως καρκινογόνου δράσης που διενεργήθηκε σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις δεδομένων σχετικά με τις δραστικές ουσίες, τα αντιφυτοτοξικά και 

τα συνεργιστικά,καθώς και άλλα διαθέσιμα δεδομένα και στοιχεία, 

συμπεριλαμβανομένης της επισκόπησης της επιστημονικής βιβλιογραφίας, 

επανεξετασθείσας από την Αρχή, δεν έχει ταξινομηθεί ή δεν πρόκειται να 

ταξινομηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, ως 

καρκινογόνος κατηγορίας 1 ή 2, εκτός εάν η έκθεση των ανθρώπων σε αυτή τη 

δραστική ουσία, το αντιφυτοτοξικό ή το συνεργιστικό που περιέχεται σε 

φυτοπροστατευτικό προϊόν είναι, σε ρεαλιστικές προτεινόμενες συνθήκες 

χρήσης, αμελητέα, δηλ. το προϊόν χρησιμοποιείται σε κλειστά συστήματα ή 

υπό άλλες συνθήκες που αποκλείουν την επαφή με τον άνθρωπο και όπου τα 

υπολείμματα των σχετικών δραστικών ουσιών, αντιφυτοτοξικών και 

συνεργιστικών στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές δεν υπερβαίνουν την 

προκαθορισμένη τιμή που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 

1, στοιχείο (β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.
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3.6.4.Η δραστική ουσία, το αντιφυτοτοξικό και συνεργιστικό εγκρίνεται μόνο εάν, 

με βάση τον έλεγχο τοξικότητας στην αναπαραγωγή ο οποίος διενεργήθηκε 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεδομένων σχετικά με τις δραστικές ουσίες, τα 

αντιφυτοτοξικά και τα συνεργιστικά καθώς και άλλα διαθέσιμα δεδομένα και 

στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της επισκόπησης της επιστημονικής 

βιβλιογραφίας, επαναξετασθείσας από την Αρχή, δεν έχει ταξινομηθεί ή δεν 

πρόκειται να ταξινομηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, 

ως τοξική για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1 ή 2, εκτός εάν η έκθεση των 

ανθρώπων σε αυτή τη δραστική ουσία, το αντιφυτοτοξικό ή το συνεργιστικό 

που περιέχεται σε φυτοπροστατευτικό προϊόν είναι, σε ρεαλιστικές 

προτεινόμενες συνθήκες χρήσης, αμελητέα, δηλ. το προϊόν χρησιμοποιείται σε 

κλειστά συστήματα ή υπό άλλες συνθήκες που αποκλείουν την επαφή με τον 

άνθρωπο και όπου τα υπολείμματα των σχετικών δραστικών ουσιών, 

αντιφυτοτοξικών και συνεργιστικών στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές δεν 

υπερβαίνουν την προκαθορισμένη τιμή που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 

18, παράγραφος 1, στοιχείο (β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

3.6.5.Δραστική ουσία, αντιφυτοτοξικό ή συνεργιστικό εγκρίνονται μόνον εάν, με 

βάση την αξιολόγηση μελετών που έχουν διεξαχθεί με βάση κοινοτικά ή 

διεθνώς αποδεκτά πρωτόκολλα δοκιμών ή και με άλλα διαθέσιμα δεδομένα και 

στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της επισκόπησης της επιστημονικής 

βιβλιογραφίας, επανεξετασθείσας από την Αρχή, δεν θεωρείται ότι διαθέτει 

ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής που μπορεί να έχουν μη αντιστρεπτές 

επιπτώσεις στον άνθρωπο, εκτός εάν η έκθεση του ανθρώπου σε αυτή τη 

δραστική ουσία, το αντιφυτοτοξικό ή το συνεργιστικό που περιέχεται σε 

φυτοπροστατευτικό προϊόν είναι, σε ρεαλιστικές προτεινόμενες συνθήκες 

χρήσης, αμελητέα, δηλ. το προϊόν χρησιμοποιείται σε κλειστά συστήματα ή 

υπό άλλες συνθήκες που αποκλείουν την επαφή με τον άνθρωπο και όπου τα 

υπολείμματα των σχετικών δραστικών ουσιών, αντιφυτοτοξικών και 

συνεργιστικών στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές δεν υπερβαίνουν την 

προκαθορισμένη τιμή που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 

1, στοιχείο (β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.
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3.7. Τύχη και συμπεριφορά στο περιβάλλον

3.7.1.Μια δραστική ουσία, αντιφυτοτοξικό ή συνεργιστικό εγκρίνεται μόνον εάν δεν 

θεωρείται έμμονος οργανικός ρύπος(POP).

Μια ουσία που πληροί και τα τρία κριτήρια των παρακάτω σημείων είναι 

ουσία POP.

3.7.1.1 Εμμονή:

Δραστική ουσία, αντιφυτοτοξικό ή συνεργιστικό πληροί το κριτήριο 

εμμονής όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που μαρτυρούν ότι 

- ο χρόνος ημιζωής τους (DT50) στα ύδατα είναι μεγαλύτερος από δύο 

μήνες ή ο χρόνος ημιζωής τους (DT50) τους στο έδαφος είναι 

μεγαλύτερος από έξι μήνες ή ο χρόνος ημιζωής (DT50) τους στα ιζήματα 

είναι μεγαλύτερος από έξι μήνες·

-

-

3.7.1.2 Βιοσυσσώρευση:

Μια δραστική ουσία, αντιφυτοτοξικό ή συνεργιστικό, πληροί το κριτήριο 

βιοσυσσώρευσης όταν υπάρχουν: 

- αποδεικτικά στοιχεία που μαρτυρούν ότι ο συντελεστής 

βιοσυγκέντρωσης ή ο συντελεστής βιοσυσσώρευσής τους στα 

υδρόβια είδη είναι μεγαλύτερος από 5.000 ή, εάν δεν υπάρχουν 

τέτοια στοιχεία, ότι ο λογάριθμος n octanol/ύδωρ log(Ko/w) είναι 

μεγαλύτερος από 5, ή 

- αποδεικτικά στοιχεία που μαρτυρούν ότι η δραστική ουσία, το 

αντιφυτοτοξικό ή το συνεργιστικό παρουσιάζουν άλλους λόγους 

ανησυχίας, όπως υψηλή βιοσυσσώρευση σε άλλα είδη μη στόχους, 

υψηλή τοξικότητα ή οικοτοξικότητα,
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3.7.1.3 Δυνατότητα μεταφοράς σε μεγάλες αποστάσεις στο περιβάλλον:

Μια δραστική ουσία, αντιφυτοτοξικό ή συνεργιστικό πληροί το κριτήριο 

της δυνατότητας μεταφοράς σε μεγάλες αποστάσεις στο περιβάλλον 

όταν:

- μετρηθέντα επίπεδα της δραστικής ουσίας, του αντιφυτοτοξικού ή 

του συνεργιστικού σε τόπους μακριά από τις πηγές απελευθέρωσής 

της στο περιβάλλον, τα οποία είναι πιθανώς ανησυχητικά, ή 

- δεδομένα παρακολούθησης από τα οποία προκύπτει μεταφορά της 

δραστικής ουσίας, του αντιφυτοτοξικού ή του συνεργιστικού μέσω 

του αέρα, του νερού ή μεταναστευτικών ειδών σε μεγάλες 

αποστάσεις στο περιβάλλον, με τη δυνατότητα μεταφοράς σε 

περιβάλλον υποδοχής, ή

- ιδιότητες της τύχης στο περιβάλλον ή/και αποτελέσματα μοντέλων 

που αποδεικνύουν ότι η δραστική ουσία, το αντιφυτοτοξικό ή το 

συνεργιστικό έχει δυνατότητα μεταφοράς σε μεγάλες αποστάσεις 

στο περιβάλλον μέσω του αέρα, του νερού ή μεταναστευτικών 

ειδών, με τη δυνατότητα μεταφοράς σε περιβάλλον υποδοχής σε 

τόπους μακριά από τις πηγές απελευθέρωσής της στο περιβάλλον. 

Για τις δραστικές ουσίες, τα αντιφυτοτοξικά ή τα συνεργιστικά που 

μεταφέρονται σημαντικά μέσω του αέρα, το DT50 τους πρέπει να 

είναι μεγαλύτερο από δύο ημέρες.

3.7.2.Δραστική ουσία, αντιφυτοτοξικό ή συνεργιστικό εγκρίνεται μόνον εάν δεν 

θεωρείται έμμονη, βιοσυσσωρευτική και τοξική (PΒΤ) ουσία.

Η ουσία που πληροί και τα τρία κριτήρια των παρακάτω σημείων είναι ουσία 

PBT.



11119/8/08 REV 8 GA/sa 11
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II DG B 2B EL

3.7.2.1. Εμμονή

Μια δραστική ουσία, αντιφυτοτοξικό ή συνεργιστικό πληροί το κριτήριο 

εμμονής όταν:

– ο χρόνος ημιζωής στα θαλάσσια ύδατα υπερβαίνει τις 60 ημέρες, ή

– ο χρόνος ημιζωής στα γλυκά ύδατα και στα ύδατα των εκβολών 

ποταμών υπερβαίνει τις 40 ημέρες, ή

– ο χρόνος ημιζωής στα θαλάσσια ιζήματα υπερβαίνει τις 180 

ημέρες, ή

– ο χρόνος ημιζωής στα ιζήματα γλυκών υδάτων ή υδάτων των 

εκβολών ποταμών υπερβαίνει τις 120 ημέρες, ή

– ο χρόνος ημιζωής στο έδαφος υπερβαίνει τις 120 ημέρες.

Η αξιολόγηση της εμμονής στο περιβάλλον βασίζεται στα διαθέσιμα 

στοιχεία για το χρόνο ημιζωής, τα οποία συλλέγονται υπό κατάλληλες 

συνθήκες που περιγράφονται από τον αιτούντα.

3.7.2.2. Βιοσυσσώρευση

Δραστική ουσία, αντιφυτοτοξικό ή συνεργιστικό πληροί το κριτήριο της 

βιοσυσσώρευσης όταν ο συντελεστής βιοσυγκέντρωσης είναι 

μεγαλύτερος του 2000.

Η αξιολόγηση της βιοσυσσώρευσης βασίζεται σε στοιχεία μετρήσεων 

για τη βιοσυγκέντρωση στα υδρόβια είδη. Μπορούν να 

χρησιμοποιούνται στοιχεία που αφορούν υδρόβια είδη τόσο των γλυκών 

όσο και των θαλάσσιων υδάτων.
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3.7.2.3. Τοξικότητα

Μια δραστική ουσία, αντιφυτοτοξικό ή συνεργιστικό πληροί το κριτήριο 

τοξικότητας όταν:

– η συγκέντρωση στην οποία δεν παρατηρούνται μακροχρόνιες 

επιπτώσεις για τους οργανισμούς θαλάσσιων ή γλυκών υδάτων 

είναι μικρότερη από 0,01 mg/l, ή

– η ουσία ταξινομείται ως καρκινογόνος (κατηγορία 1 ή 2), 

μεταλλαξιογόνος (κατηγορία 1 ή 2) ή τοξική για την αναπαραγωγή 

(κατηγορία 1, 2 ή 3), ή

– υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που στοιχειοθετούν χρόνια 

τοξικότητα, όπως ορίζεται στις ταξινομήσεις: T, R48, ή Xn, R48 

σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ.

3.7.3.Δραστική ουσία, αντιφυτοτοξικό ή συνεργιστικό εγκρίνεται μόνον εάν δεν 

θεωρείται άκρως έμμονη και άκρως βιοσυσσωρεύσιμη (vΡvΒ).

Μια ουσία που πληροί και τα δύο κριτήρια των παρακάτω σημείων είναι ουσία 

vΡvΒ.
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3.7.3.1. Εμμονή

Μια δραστική ουσία, αντιφυτοτοξικό ή συνεργιστικό πληροί το κριτήριο 

άκρας εμμονής όταν:

– ο χρόνος ημιζωής στα θαλάσσια και στα γλυκά ύδατα, καθώς και 

στα ύδατα των εκβολών ποταμών υπερβαίνει τις 60 ημέρες, ή

– ο χρόνος ημιζωής στα ιζήματα θαλάσσιων και γλυκών υδάτων, 

καθώς και υδάτων των εκβολών ποταμών υπερβαίνει τις 180 

ημέρες, ή

– ο χρόνος ημιζωής στο έδαφος υπερβαίνει τις 180 ημέρες.

3.7.3.2. Βιοσυσσώρευση

Μια δραστική ουσία, αντιφυτοτοξικό ή συνεργιστικό πληροί το κριτήριο 

της άκρας βιοσυσσώρευσης όταν ο συντελεστής βιοσυγκέντρωσης είναι 

μεγαλύτερος από 5000.



11119/8/08 REV 8 GA/sa 14
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II DG B 2B EL

3.8. Οικοτοξικότητα

3.8.1.Δραστική ουσία, αντιφυτοτοξικό ή συνεργιστικό εγκρίνεται μόνον εάν η 

εκτίμηση κινδύνου αποδεικνύει ότι οι κίνδυνοι είναι αποδεκτοί σύμφωνα με τα 

κριτήρια που προβλέπονται στις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την 

αδειοδότηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, οι οποίες αναφέρονται στο 

άρθρο 29, παράγραφος 6, σε ρεαλιστικές προτεινόμενες συνθήκες χρήσης ενός 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος που περιέχει τη δραστική ουσία, το 

αντιφυτοτοξικό ή το συνεργιστικό. Η εκτίμηση πρέπει να συνυπολογίζει τη 

σοβαρότητα των επιδράσεων, την αβεβαιότητα των δεδομένων και τον αριθμό 

των ομάδων οργανισμών που αναμένεται να επηρεασθούν αρνητικά από την 

προβλεπόμενη χρήση της δραστικής ουσίας, του αντιφυτοτοξικού ή του 

συνεργιστικού.

3.8.2.Δραστική ουσία, αντιφυτοτοξικό ή συνεργιστικό εγκρίνεται μόνον εάν, με 

βάση την αξιολόγηση μελετών που έχουν διεξαχθεί με βάση κοινοτικά ή 

διεθνώς αποδεκτά πρωτόκολλα δοκιμών, δεν θεωρείται ότι διαθέτει ιδιότητες 

ενδοκρινικής διαταραχής που μπορεί να έχουν επιβλαβείς επιδράσεις για 

οργανισμούς-μη στόχους, εκτός εάν η έκθεση οργανισμών-μη στόχων σε αυτή 

τη δραστική ουσία που περιέχεται σε φυτοπροστατευτικό προϊόν είναι, σε 

ρεαλιστικές προτεινόμενες συνθήκες χρήσης, αμελητέα.

3.9. Προσδιορισμός υπολειμμάτων

Δραστική ουσία, αντιφυτοτοξικό ή συνεργιστικό εγκρίνεται μόνον εάν, ανάλογα με 

την περίπτωση, μπορούν να προσδιορισθούν τα υπολείμματα για τους σκοπούς της 

εκτίμησης κινδύνου και για την επιβολή της εφαρμογής των διατάξεων.
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3.10. Τύχη και συμπεριφορά όσον αφορά τα υπόγεια ύδατα

Οι δραστικές ουσίες εγκρίνονται μόνον εάν έχει αποδειχθεί για μία ή περισσότερες 

αντιπροσωπευτικές χρήσεις ότι επακόλουθα μετά τη χρήση του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος σύμφωνα με ρεαλιστικές συνθήκες χρήσης, η προβλεπόμενη 

συγκέντρωση της δραστικής ουσίας ή των μεταβολιτών, της αποικοδόμησης ή των 

προϊόντων αντίδρασης στα υπόγεια ύδατα πληροί τα αντίστοιχα κριτήρια των 

ενιαίων αρχών αξιολόγησης και αδειοδότησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 29, παράγραφος 6.

4. Ουσία υποψήφια για υποκατάσταση

Μια δραστική ουσία εγκρίνεται ως υποψήφια για υποκατάσταση ουσία σύμφωνα με το 

άρθρο 24, όταν πληροί οποιαδήποτε από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

– η ADI, η ARfD ή η AOEL της είναι σημαντικά χαμηλότερη από την αντίστοιχη της 

πλειονότητας των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών εντός ομάδων ουσιών/ 

κατηγοριών χρήσης·

– πληροί δύο από τα κριτήρια για το χαρακτηρισμό της ως ουσίας PΒΤ,

– υπάρχουν λόγοι ανησυχίας σχετικοί με τη φύση των κρίσιμων επιδράσεων (όπως 

αναπτυξιακών νευροτοξικών ή ανοσοτοξικών επιδράσεων) οι οποίες, σε συνδυασμό 

με τους τρόπους χρήσης/ έκθεσης, οδηγούν σε καταστάσεις χρήσης ικανές να 

εξακολουθήσουν να αποτελούν πηγή ανησυχίας, ήτοι υψηλή πιθανότητα κινδύνων 

για τα υπόγεια ύδατα· ακόμα και με τη λήψη πολύ περιοριστικών μέτρων 

διαχείρισης του κινδύνου (όπως τα εκτεταμένα μέσα ατομικής προστασίας ή οι πολύ 

ευρείες ζώνες προστασίας),
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– περιέχει σημαντική αναλογία μη δραστικών ισομερών,

– έχει ή πρόκειται να καταχωρηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 

67/548/ΕΟΚ, ως καρκινογόνος ουσία κατηγορίας 1 ή 2, εφόσον η ουσία δεν έχει 

εξαιρεθεί βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται στο σημείο 3.6.3,

– έχει ή πρόκειται να καταχωρηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 

67/548/ΕΟΚ, ως ουσία τοξική για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1 ή 2, εφόσον η 

ουσία δεν έχει εξαιρεθεί βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται στο σημείο 3.6.4,

– εάν, με βάση την αξιολόγηση μελετών που έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με κοινοτικά ή 

διεθνώς αποδεκτά πρωτόκολλα δοκιμών καθώς και άλλα διαθέσιμα δεδομένα και 

πληροφορίες, επανεξετασθεισών από την Αρχή, δεν θεωρείται ότι διαθέτει ιδιότητες 

ενδοκρινικής διαταραχής που μπορεί να προκαλέσουν βλαβερές επιπτώσεις στον 

άνθρωπο, εφόσον η ουσία δεν έχει εξαιρεθεί βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται 

στο σημείο 3.6.5.

5. Δραστικές ουσίες χαμηλού κινδύνου

Δραστική ουσία δεν θεωρείται χαμηλού κινδύνου εφόσον έχει ή πρέπει να ταξινομηθεί 

σύμφωνα με την οδηγία 67/548/EOK ως τουλάχιστον σε μια από τις εξής κατηγορίες:

– καρκινογόνος,

– μεταλλαξιογόνος,

– τοξική για την αναπαραγωγή,
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– ευαισθητοποιητική,

– πολύ τοξική ή τοξική.

– εκρηκτική.

– διαβρωτική.

Επίσης δεν θεωρείται χαμηλού κινδύνου εάν:

– είναι έμμονη (ο χρόνος ημιζωής στο έδαφος υπερβαίνει τις 60 ημέρες), ή,

– ο συντελεστής βιοσυγκέντρωσης είναι υψηλότερος από 100 ή,

– θεωρείται ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Κατάλογος βοηθητικών ουσιών που δεν είναι αποδεκτές να εμπεριέχονται σε φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 27
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Συγκριτική αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 50

1. Όροι συγκριτικής αξιολόγησης

Σε περίπτωση που εξετάζεται το ενδεχόμενο απόρριψης ή ανάκλησης μιας άδειας 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος υπέρ ενός εναλλακτικού φυτοπροστατευτικού προϊόντος ή 

μη χημικής μεθόδου καταπολέμησης ή πρόληψης (εφεξής «υποκατάσταση»), το 

εναλλακτικό προϊόν πρέπει, με βάση τις επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, να 

παρουσιάζει σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο για την υγεία ή το περιβάλλον. Πρέπει να 

διενεργείται αξιολόγηση του εναλλακτικού προϊόντος, ώστε να αποδεικνύεται κατά πόσον 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί με παρόμοια αποτελέσματα στον οργανισμό-στόχο και χωρίς 

σοβαρά οικονομικά και πρακτικά μειονεκτήματα για τους χρήστες.

Περαιτέρω όροι απόρριψης ή ανάκλησης μιας άδειας είναι οι εξής:

α) η υποκατάσταση πραγματοποιείται μόνον όταν άλλες μέθοδοι ή η χημική 

πολυμορφία των δραστικών ουσιών επαρκούν για την ελαχιστοποίηση της 

εμφάνισης ανθεκτικότητας στον οργανισμό-στόχο, και

β) η υποκατάσταση πραγματοποιείται μόνο σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα, η χρήση 

των οποίων παρουσιάζει σημαντικά υψηλότερο επίπεδο κινδύνου για την υγεία των 

ανθρώπων ή για το περιβάλλον, και

γ) η υποκατάσταση πραγματοποιείται μόνον αφού έχει δοθεί η δυνατότητα, όπου 

κρίνεται αναγκαίο, να αντληθεί πείρα από την πρακτική εφαρμογή, εφόσον η πείρα 

αυτή δεν έχει ακόμα αποκτηθεί.
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2. Σημαντικές διαφορές σε επίπεδο κινδύνου

Οι σημαντικές διαφορές σε επίπεδο κινδύνου εντοπίζονται, κατά περίπτωση, από τις 

αρμόδιες αρχές. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιότητες της δραστικής ουσίας και του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος, και η δυνατότητα έκθεσης διαφόρων υποομάδων του 

πληθυσμού (επαγγελματίες ή μη επαγγελματίες χρήστες, παρευρισκόμενοι, εργαζόμενοι, 

κάτοικοι, ειδικές ευάλωτες ομάδες ή καταναλωτές) απευθείας ή μέσω των τροφίμων, των 

ζωοτροφών, του πόσιμου νερού ή του περιβάλλοντος. Πρέπει να συνυπολογίζονται και 

άλλοι παράγοντες, όπως η αυστηρότητα των επιβαλλόμενων περιορισμών χρήσης και τα 

προβλεπόμενα μέσα ατομικής προστασίας.

Για το περιβάλλον, εφόσον συντρέχει λόγος, ένας συντελεστής τουλάχιστον 10 για τον 

λόγο τοξικότητας/ έκθεσης (TER) διαφόρων φυτοπροστατευτικών προϊόντων θεωρείται 

σημαντική διαφορά σε επίπεδο κινδύνου.

3. Σοβαρά πρακτικά ή οικονομικά μειονεκτήματα

Τα σοβαρά πρακτικά ή οικονομικά μειονεκτήματα για τον χρήστη ορίζονται ως σημαντική 

ποσοτικώς προσδιοριζόμενη διατάραξη των εργασιακών πρακτικών ή της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, που οδηγεί σε αδυναμία διατήρησης επαρκούς ελέγχου του οργανισμού-

μη στόχου. Αυτή η σημαντική διατάραξη μπορεί να είναι, π.χ., απουσία τεχνικών μέσων 

για τη χρήση των εναλλακτικών ή υπέρογκο κόστος για την απόκτησή τους.

Σε περίπτωση που από τη συγκριτική αξιολόγηση προκύπτει ότι οι περιορισμοί και/ή 

απαγορεύσεις όσον αφορά τη χρήση ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος θα μπορούσαν 

να συνεπάγονται τέτοιο μειονέκτημα, αυτό λαμβάνεται υπόψη στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. Η ενέργεια αυτή αιτιολογείται.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Καταργούμενες οδηγίες και οι διαδοχικές τροποποιήσεις τους, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 83

Α. Οδηγία 91/414/ΕΟΚ

Πράξεις που τροποποιούν την οδηγία 

91/414/ΕΟΚ

Καταληκτικές ημερομηνίες μεταφοράς στο 

εθνικό δίκαιο

Οδηγία 93/71/ΕΟΚ 3 Αυγούστου 1994

Οδηγία 94/37/ΕΚ 31 Ιουλίου 1995

Οδηγία 94/79/ΕΚ 31 Ιανουαρίου 1996

Οδηγία 95/35/ΕΚ 30 Ιουνίου 1996

Οδηγία 95/36/ΕΚ 30 Απριλίου 1996

Οδηγία 96/12/ΕΚ 31 Μαρτίου 1997

Οδηγία 96/46/ΕΚ 30 Απριλίου 1997

Οδηγία 96/68/ΕΚ 30 Νοεμβρίου 1997

Οδηγία 97/57/ΕΚ 1 Οκτωβρίου 1997

Οδηγία 2000/80/ΕΚ 1 Ιουλίου 2002

Οδηγία 2001/21/ΕΚ 1 Ιουλίου 2002
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Οδηγία 2001/28/ΕΚ 1 Αυγούστου 2001

Οδηγία 2001/36/ΕΚ 1 Μαΐου 2002

Οδηγία 2001/47/ΕΚ 31 Δεκεμβρίου 2001

Οδηγία 2001/49/ΕΚ 31 Δεκεμβρίου 2001

Οδηγία 2001/87/ΕΚ 31 Μαρτίου 2002

Οδηγία 2001/99/ΕΚ 1 Ιανουαρίου 2003

Οδηγία 2001/103/ΕΚ 1 Απριλίου 2003

Οδηγία 2002/18/ΕΚ 30 Ιουνίου 2003

Οδηγία 2002/37/ΕΚ 31 Αυγούστου 2003

Οδηγία 2002/48/ΕΚ 31 Δεκεμβρίου 2002

Οδηγία 2002/64/ΕΚ 31 Μαρτίου 2003

Οδηγία 2002/81/ΕΚ 30 Ιουνίου 2003

Οδηγία 2003/5/ΕΚ 30 Απριλίου 2004

Οδηγία 2003/23/ΕΚ 31 Δεκεμβρίου 2003

Οδηγία 2003/31/ΕΚ 30 Ιουνίου 2004

Οδηγία 2003/39/ΕΚ 30 Σεπτεμβρίου 2004

Οδηγία 2003/68/ΕΚ 31 Μαρτίου 2004
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Οδηγία 2003/70/ΕΚ 30 Νοεμβρίου 2004

Οδηγία 2003/79/ΕΚ 30 Ιουνίου 2004

Οδηγία 2003/81/ΕΚ 31 Ιανουαρίου 2005

Οδηγία 2003/82/ΕΚ 30 Ιουλίου 2004

Οδηγία 2003/84/ΕΚ 30 Ιουνίου 2004

Οδηγία 2003/112/ΕΚ 30 Απριλίου 2005

Οδηγία 2003/119/ΕΚ 30 Σεπτεμβρίου 2004

Κανονισμός 806/2003 -

Οδηγία 2004/20/ΕΚ 31 Ιουλίου 2005

Οδηγία 2004/30/ΕΚ 30 Νοεμβρίου 2004

Οδηγία 2004/58/ΕΚ 31 Αυγούστου 2005

Οδηγία 2004/60/ΕΚ 28 Φεβρουαρίου 2005

Οδηγία 2004/62/ΕΚ 31 Μαρτίου 2005

Οδηγία 2004/66/ΕΚ 1 Μαΐου 2004

Οδηγία 2004/71/ΕΚ 31 Μαρτίου 2005

Οδηγία 2004/99/ΕΚ 30 Ιουνίου 2005

Οδηγία 2005/2/ΕΚ 30 Σεπτεμβρίου 2005
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Οδηγία 2005/3/ΕΚ 30 Σεπτεμβρίου 2005

Οδηγία 2005/25/ΕΚ 28 Μαΐου 2006

Οδηγία 2005/34/ΕΚ 30 Νοεμβρίου 2005

Οδηγία 2005/53/ΕΚ 31 Αυγούστου 2006

Οδηγία 2005/54/ΕΚ 31 Αυγούστου 2006

Οδηγία 2005/57/ΕΚ 31 Οκτωβρίου 2006

Οδηγία 2005/58/ΕΚ 31 Μαΐου 2006

Οδηγία 2005/72/ΕΚ 31 Δεκεμβρίου 2006

Οδηγία 2006/5/ΕΚ 31 Μαρτίου 2007

Οδηγία 2006/6/ΕΚ 31 Μαρτίου 2007

Οδηγία 2006/10/ΕΚ 30 Σεπτεμβρίου 2006

Οδηγία 2006/16/ΕΚ 31 Ιανουαρίου 2007

Οδηγία 2006/19/ΕΚ 30 Σεπτεμβρίου 2006

Οδηγία 2006/39/ΕΚ 31 Ιουλίου 2007

Οδηγία 2006/41/ ΕΚ 31 Ιανουαρίου 2007

Οδηγία 2006/45/ ΕΚ 18 Σεπτεμβρίου 2006

Οδηγία 2006/64/ ΕΚ 31 Οκτωβρίου 2007

Οδηγία 2006/74/ ΕΚ 30 Νοεμβρίου 2007

Οδηγία 2006/75/ ΕΚ 31 Μαρτίου 2007

Οδηγία 2006/85/ ΕΚ 31 Ιανουαρίου 2008

Οδηγία 2006/104/ ΕΚ 1 Ιανουαρίου 2007
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Οδηγία 2006/131/ ΕΚ 30 Ιουνίου 2007

Οδηγία 2006/132/ ΕΚ 30 Ιουνίου 2007

Οδηγία 2006/133/ ΕΚ 30 Ιουνίου 2007

Οδηγία 2006/134/ ΕΚ 30 Ιουνίου 2007

Οδηγία 2006/135/ ΕΚ 30 Ιουνίου 2007

Οδηγία 2006/136/ ΕΚ 30 Ιουνίου 2007

Οδηγία 2007/5/ ΕΚ 31 Μαρτίου 2008

Οδηγία 2007/6/ ΕΚ 31 Ιουλίου 2007

Οδηγία 2007/21/ ΕΚ 12 Δεκεμβρίου 2007

Οδηγία 2007/25/ ΕΚ 31 Μαρτίου 2008

Οδηγία 2007/31/ ΕΚ 1 Σεπτεμβρίου 2007

Οδηγία 2007/50/ ΕΚ 31 Μαΐου 2008

Οδηγία 2007/52/ ΕΚ 31 Μαρτίου 2008

Οδηγία 2007/76/ ΕΚ 30 Απριλίου 2009

Οδηγία 2008/40/ ΕΚ 30 Απριλίου 2009

Οδηγία 2008/41/ ΕΚ 30 Ιουνίου 2009

Οδηγία 2008/45/ ΕΚ 8 Αυγούστου 2008

Οδηγία 2008/66/ ΕΚ 30 Ιουνίου 2009
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Β. Οδηγία 79/117/ΕΟΚ

Πράξεις που τροποποιούν την οδηγία 

79/117/ΕΟΚ

Καταληκτικές ημερομηνίες μεταφοράς στο 

εθνικό δίκαιο

Οδηγία 83/131/ΕΟΚ 1 Οκτωβρίου 1984

Οδηγία 85/298/ΕΟΚ 1 Ιανουαρίου 1986

Οδηγία 86/214/ΕΟΚ -

Οδηγία 86/355/ΕΟΚ 1 Ιουλίου 1987

Οδηγία 87/181/ΕΟΚ 1 Ιανουαρίου 1988 και 1 Ιανουαρίου 1989

Οδηγία 87/477/ΕΟΚ 1 Ιανουαρίου 1988

Οδηγία 89/365/ΕΟΚ 31 Δεκεμβρίου 1989

Οδηγία 90/335/ΕΟΚ 1 Ιανουαρίου 1991

Οδηγία 90/533/ΕΟΚ 31 Δεκεμβρίου 1990 και 30 Σεπτεμβρίου 

1990

Οδηγία 91/118/ΕΟΚ 31 Μαρτίου 1992

Κανονισμός (ΕΚ) 807/2003 -

Κανονισμός (ΕΚ) 850/2004 -
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέμα : Κοινή θέση η οποία καθορίσθηκε από το Συμβούλιο στις 15 Σεπτεμβρίου 2008

για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 
αγορά

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 19 Ιουλίου 2006, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο πρόταση κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά1. Η πρόταση αυτή βασίζεται στο άρθρο 37 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 152 παράγραφος 4 στοιχείο β) της Συνθήκης.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωμοδότησε σε πρώτη ανάγνωση στις 23 Οκτωβρίου 
20072. Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών
γνωμοδότησαν στις 14 Μαρτίου και την 1η Φεβρουαρίου 2007 αντίστοιχα.

3. Στις 15 Σεπτεμβρίου 2008, το Συμβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση σύμφωνα με το 
άρθρο 251 της Συνθήκης.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΙ

Η πρόταση αντικαθιστά την οδηγία 91/414/ΕΟΚ και αποσκοπεί 
 στην καλύτερη προστασία των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος στο 

πλαίσιο της αδειοδότησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και της διάθεσής τους
στην αγορά,

 στην καλύτερη εναρμόνιση και διαθεσιμότητα φυτοπροστατευτικών προϊόντων, και
 στην επικαιροποίηση και απλούστευση των διαδικασιών για την έγκριση των 

δραστικών ουσιών και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Τα κυριότερα στοιχεία της πρότασης αφορούν ιδίως:
 την έγκριση των δραστικών ουσιών σε ενωσιακό επίπεδο βάσει καταλόγου σαφέστερων 

και αυστηρότερων κριτηρίων τα οποία αποκλείουν από την αγορά τις ουσίες με πολύ 
επικίνδυνα χαρακτηριστικά,

 ένα σύστημα αμοιβαίας αναγνώρισης των άδειών μεταξύ κρατών μελών της ίδιας 
ζώνης· προς τούτο, το έδαφος της ΕΕ χωρίζεται σε τρεις ζώνες με παρόμοιες γεωργικές, 
κλιματικές και περιβαλλοντικές συνθήκες,

 μια διαδικασία για τις ουσίες και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα χαμηλού κινδύνου,

 τον ορισμό του ρόλου της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
(ΕΑΑΤ), και

 διατάξεις για την αποφυγή των περιττών δοκιμών σε ζώα.

Το Συμβούλιο πρόσθεσε νέες διατάξεις που αφορούν το παράλληλο εμπόριο, τις επεμβάσεις 
στους σπόρους και την έκδοση εθνικών προσωρινών αδειών.

                                               
1 Μια τροποποιημένη πρόταση υποβλήθηκε στις 11 Μαρτίου 2008.
2 14184/07.
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ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το Συμβούλιο ενσωμάτωσε πλήρως τις εξής τροπολογίες: 41, 59, 67, 79, 81, 96, 124, 

153, 155, 157, 159, 195, 196, 197, 212, 213, 226, 286 και 301.

Το Συμβούλιο περιέλαβε επίσης, εν μέρει ή κατ’ αρχήν, τις εξής τροπολογίες: 5, 6, 10, 

11, 14, 18 , 22, 29, 31, 32, 33, 34, 39, 43, 45, 46, 54, 62, 64, 66, 77, 78, 80, 82, 84, 87, 

89, 95, 97, 109, 121, 122, 126, 130, 134, 136, 141, 143, 149, 163, 169, 175, 176, 177, 

180, 181, 183, 185, 188, 189, 190, 201, 206, 248, 251, 296, 300 και 305.

Οι τροπολογίες 1, 2, 3, 8, 15-17, 23, 28, 30, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 47-48, 52, 55, 58, 68-

69, 70-71, 73-74, 83, 85-86, 88, 91, 101, 103-106, 110-111, 113, 117-118, 120, 127-

129, 132, 135, 137-139, 142, 144, 146-148, 150, 152, 154,158, 161-162, 164-166, 168, 

171, 173, 179, 191-192, 194, 198, 202, 204-205, 207-208, 211, 214, 216, 219, 221-222, 

226, 228-230, 232, 235-242, 245-246, 249-250, 253, 255, 267, 276, 287, 293, 295, 299, 

303 και 304 δεν περιελήφθησαν στην κοινή θέση, δεδομένου ότι το Συμβούλιο 

συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής.
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Οι τροπολογίες 7, 9, 11, 20-21, 24-26, 36, 49-51, 53, 56, 57, 75-76, 92-94, 98-100, 107-108, 114-

116, 119, 131, 133, 140, 145, 156, 160, 167, 170, 184, 199, 203, 215, 217, 218, 220, 224-225, 244, 

252, 274 και 297, οι οποίες έγιναν δεκτές πλήρως ή εν μέρει από την Επιτροπή, δεν περιελήφθησαν 

στην κοινή θέση, δεδομένου ότι το Συμβούλιο δεν υιοθέτησε τις απόψεις της Επιτροπής.

Ορισμένες τροπολογίες, όπως οι τροπολογίες 281 (προσωρινές άδειες), 90 (περίοδος ανανέωσης 

για την έγκριση δραστικών ουσιών), 198 (προστασία δεδομένων για τις μελέτες που είναι 

αναγκαίες για την ανανέωση ή την αναθεώρηση της άδειας), 210 (εμπιστευτικότητα των ονομάτων 

και των διευθύνσεων των προσώπων που συμμετέχουν στις δοκιμές επί σπονδυλωτών) και 223 

(ανάκτηση κόστους από τα κράτη μέλη) ενσωματώθηκαν πλήρως ή εν μέρει στην κοινή θέση 

μολονότι δεν είχαν γίνει δεκτές αρχικά από την Επιτροπή.

Η κοινή θέση περιλαμβάνει και άλλες αλλαγές τις οποίες δεν είχε προβλέψει το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και οι οποίες αφορούν ορισμένα μελήματα που διατύπωσαν τα κράτη μέλη κατά τις 

διαπραγματεύσεις. Επίσης εισήχθησαν ορισμένες τροποποιήσεις τεχνικής και συντακτικής φύσεως 

ώστε να καθοριστεί το πεδίο εφαρμογής μερικών διατάξεων, να αποσαφηνιστεί η διατύπωση του 

κανονισμού, καθώς και να κατοχυρωθεί η νομική ασφάλεια ή να καταστεί ο κανονισμός 

περισσότερο συνεκτικός με άλλες κοινοτικές πράξεις.

Η Επιτροπή αποδέχθηκε την κοινή θέση για την οποία συμφώνησε το Συμβούλιο.
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2. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΧΟΛΙΑ

α) Διατάξεις της αρχικής πρότασης

 Νομική βάση

Το Συμβούλιο έκρινε ότι, αφού ο κύριος στόχος του κανονισμού είναι η εξασφάλιση της 

εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς φυτοπροστατευτικών προϊόντων, το άρθρο 95 

συνιστά την ορθή νομική βάση. Ωστόσο, το Συμβούλιο αποφάσισε να υιοθετήσει διττή 

νομική βάση, περιλαμβάνοντας και το άρθρο 37 παράγραφος 2, ως χειρονομία προς την 

Επιτροπή.

 Ορισμοί

Το Συμβούλιο δέχθηκε τις τροπολογίες οι οποίες διευκρινίζουν κατάλληλα το κείμενο των 

ορισμών ή είναι ουσιώδεις λόγω της προσθήκης νέων διατάξεων στο κείμενο (π.χ. 

τροπολογίες 41, 45, 46). Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, το Συμβούλιο προτίμησε να 

περιλάβει τους νέους ορισμούς στα άρθρα που περιέχουν τις σχετικές διατάξεις (π.χ. ορισμοί 

του παράλληλου εμπορίου, του πανομοιότυπου, του κράτους μέλους-εισηγητή ή του χαμηλού 

κινδύνου). Το Συμβούλιο διέγραψε τον ορισμό της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 

οργανισμών, ο οποίος υπήρχε στην πρόταση της Επιτροπής, και, αντ’ αυτού, πρόσθεσε, στο 

άρθρο 52, παραπομπή στην οδηγία για την αειφόρο χρήση φυτοφαρμάκων. Το Συμβούλιο δεν 

δέχθηκε την τροπολογία 53 διότι έκρινε ότι η απόδοση προτεραιότητας στις μη χημικές 

μεθόδους δεν αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της ορθής φυτοπροστατευτικής πρακτικής.

Το Συμβούλιο πρόσθεσε επίσης και ορισμένους άλλους ορισμούς, όπως «κάτοχος άδειας», 

«επαγγελματίας χρήστης», «χρήση ήσσονος σημασίας», «θερμοκήπιο», «μετασυλλεκτική 

εφαρμογή», «βιοποικιλότητα», «αρμόδια αρχή», «διαφήμιση», «σχετικός μεταβολίτης» και 

«πρόσμειξη», διέγραψε δε τους ορισμούς των «ζώων» και της «ολοκληρωμένης διαχείρισης 

επιβλαβών οργανισμών».
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 Έγκριση δραστικών ουσιών

Το Συμβούλιο πρόσθεσε στο άρθρο 4 μια προσέγγιση πολλαπλών φάσεων κατά την 

αξιολόγηση των κριτηρίων του Παραρτήματος ΙΙ, βάσει της οποίας πρέπει να εξετάζεται κατ’

αρχάς εάν πληρούνται τα κριτήρια έγκρισης που προβλέπονται στα σημεία 3.6.2 έως 3.6.4 

και 3.7 του εν λόγω Παραρτήματος πριν εξεταστούν τα άλλα κριτήρια.

Το Συμβούλιο, όπως και το Κοινοβούλιο, πιστεύει ακράδαντα ότι απαιτούνται αυστηρά 

κριτήρια για την έγκριση των δραστικών ουσιών προκειμένου να προστατεύονται η 

ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Το Συμβούλιο πρόσθεσε, στο σημείο 3.6 του Παραρτήματος ΙΙ, σαφή ορισμό της αμελητέας 

έκθεσης σε ουσίες που είναι καρκινογόνοι, προκαλούν ενδοκρινική διαταραχή ή είναι τοξικές 

για την αναπαραγωγή και όρισε ότι οι δραστικές μεταλλαξιογόνοι ουσίες της κατηγορίας 1 ή 

2 πρέπει να απαγορεύονται, έστω και εάν η επαφή των ανθρώπων με τις ουσίες αυτές είναι 

αμελητέα. Ωστόσο, το Συμβούλιο έκρινε σκόπιμο να εισαγάγει, για εξαιρετικές περιπτώσεις, 

μια ρήτρα παρέκκλισης, περιορισμένης χρονικής ισχύος, για τις ουσίες οι οποίες είναι

σημαντικές για την προστασία μιας καλλιέργειας, έστω και εάν δεν πληρούν τα κριτήρια.

Το Συμβούλιο δεν συμφώνησε με την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι θα πρέπει να 

εξαιρούνται οι ουσίες με νευροτοξικές ή ανοσοτοξικές ιδιότητες, αλλά συμφώνησε να τις 

θεωρήσει ως υποψήφιες για υποκατάσταση.

Όπως και το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο αντιτάχθηκε στην απεριόριστη ανανέωση της 

έγκρισης δραστικών ουσιών που προτείνει η Επιτροπή, αλλά καθόρισε ανώτατη περίοδο 15 

ετών αντί των 10 που ζητούσε το Κοινοβούλιο με την τροπολογία 90.

 Διαδικασίες

Το Συμβούλιο επεδίωξε την περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών για την έγκριση των 

δραστικών ουσιών και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, αποδίδοντας 

ιδιαίτερη προσοχή στη θέσπιση αυστηρότερων προθεσμιών και τον σαφέστερο καθορισμό 

του ρόλου των διαφόρων ενδιαφερομένων (κράτη μέλη, Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Αρχή για την 

Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ)). Με τον τρόπο αυτόν, το Συμβούλιο δέχθηκε, πλήρως ή εν 

μέρει, ορισμένες τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το ίδιο πνεύμα, αλλά 

απέρριψε άλλες που ενδέχεται να προκαλέσουν περιττές καθυστερήσεις, όπως ένα μέρος της 

τροπολογίας 141, ή να μην παρέχουν επαρκή προθεσμία για την ορθή ολοκλήρωση 

ορισμένων φάσεων των διαδικασιών (π.χ. τροπολογία 86).
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 Δραστικές ουσίες χαμηλού κινδύνου

Το Συμβούλιο, όπως και το Κοινοβούλιο, έκρινε σκόπιμο να διευκρινίσει περαιτέρω την έννοια του 

«χαμηλού κινδύνου», αλλά, αντί να προσθέσει σχετικό ορισμό στο άρθρο 3 ή πρόσθετες 

διευκρινίσεις στο άρθρο 22 όπως πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (τροπολογίες 43 και 301), 

εισήγαγε αναλυτικότερα κριτήρια στο Παράρτημα ΙΙ.

Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα χαμηλού 

κινδύνου, το Συμβούλιο επέκτεινε την περίοδο προστασίας σε 13 έτη κατ’ ανώτατο όριο αντί των 

15 ετών που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (τροπολογία 287). Σε περίπτωση που η άδεια για 

φυτοπροστατευτικό προϊόν χαμηλού κινδύνου παραταθεί για χρήσεις ήσσονος σημασίας, η 

περίοδος προστασίας δεδομένων θα μπορεί να παρατείνεται σε 15 έτη κατ’ ανώτατο όριο.

 Ουσίες υποψήφιες για υποκατάσταση

Το Συμβούλιο διευκρίνισε επίσης τα κριτήρια για τις δραστικές ουσίες που χαρακτηρίζονται ως 

υποψήφιες για υποκατάσταση. Το Συμβούλιο έκρινε αναγκαίο να επεκτείνει την περίοδο έγκρισης 

από επτά σε δέκα έτη και, συνεπώς, δεν δέχθηκε την τροπολογία 106.

Το Συμβούλιο δεν συμφώνησε με τις τροπολογίες 170, 171, 173, ολόκληρη την 251 και 253, με τις 

οποίες επεκτείνεται, ιδίως, η συγκριτική αξιολόγηση σε όλα τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

Ωστόσο, το άρθρο 48 αναδιατυπώθηκε ώστε να παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα, σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις, να μην αδειοδοτούν ή να περιορίζουν τη χρήση φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος που δεν περιέχει ουσία υποψήφια για υποκατάσταση ή ουσία χαμηλού κινδύνου εάν 

υπάρχει μη χημική μέθοδος.
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 Αμοιβαία αναγνώριση αδειών

Το Συμβούλιο δεν δέχθηκε τις τροπολογίες που αφορούν την αδειοδότηση ανά ζώνες και την 

αμοιβαία αναγνώριση (ιδίως, τροπολογίες 15, 19, 52, 137, 138, 139, 147, 148, 152, 166 και 230).

Αντίθετα, το Συμβούλιο επιβεβαίωσε το διαχωρισμό σε ζώνες αδειοδότησης όπως προτείνει η 

Επιτροπή καθώς και την υποχρεωτική αμοιβαία αναγνώριση των αδειών διότι πιστεύει ότι το 

σύστημα αυτό συμβάλλει τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων και στην ταχεία και ευρύτερη 

πρόσβαση των ευρωπαίων γεωργών σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Το Συμβούλιο επέκτεινε το 

σύστημα αυτό στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα για χρήσεις ήσσονος σημασίας και προέβλεψε 

μεγαλύτερη ευελιξία (π.χ. την αναγνώριση αδειών μεταξύ κρατών μελών από διαφορετικές ζώνες ή 

τη δυνατότητα των επαγγελματικών οργανώσεων να υποβάλλουν αίτηση αδειοδότησης).

Το Συμβούλιο εισήγαγε διατάξεις με τις οποίες ορίζεται ότι τα κράτη μέλη επιβάλλουν πρόσθετα 

μέτρα μετριασμού του κινδύνου για την επικράτειά τους και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορούν 

να μην αναγνωρίζουν άδειες που έχουν χορηγηθεί σε άλλο κράτος μέλος για να προστατεύουν την 

υγεία του ανθρώπου ή των ζώων ή το περιβάλλον. Το Συμβούλιο εισήγαγε επίσης μια ρήτρα 

αναθεώρησης βάσει της οποίας η Επιτροπή θα εκπονήσει έκθεση εντός πέντε ετών από την έναρξη 

ισχύος του κανονισμού.

 Εθνικές προσωρινές άδειες (άρθρο 29α)

Τα κράτη μέλη αποφάσισαν να επαναφέρουν τις προσωρινές άδειες ως μεταβατικό μέτρο διότι 

φοβούνταν καθυστερήσεις κατά την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Τα κράτη 

μέλη έκριναν ότι πρέπει πρώτα να δοκιμαστεί το νέο σύστημα για να διαπιστωθεί εάν είναι δυνατόν 

να τηρηθούν οι προθεσμίες. Οι εθνικές προσωρινές άδειες θα χορηγούνται μόνον για περιορισμένο 

χρονικό διάστημα (τρία έτη) και υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Ως προς το ζήτημα αυτό, οι απόψεις 

του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου συγκλίνουν κατ’ ουσίαν (τροπολογία 281).
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 Δοκιμές σε ζώα

Το Συμβούλιο έλαβε υπό σημείωση το ιδιαίτερο μέλημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να 

αποφευχθούν ή να ελαχιστοποιηθούν οι δοκιμές σε ζώα (τροπολογίες 6, 9, 23, 24, 55, 66, 75, 92, 

108, 130, 208 και 225) και τις ενσωμάτωσε, όπου αυτό ήταν δυνατόν, στο κείμενο της κοινής 

θέσης.

 Επιτροπολογία

Το Συμβούλιο τροποποίησε την πρόταση της Επιτροπής για να την ευθυγραμμίσει με τη νέα 

απόφαση περί επιτροπολογίας 2006/512/ΕΚ με την οποία τροποποιείται η απόφαση 1999/468/ΕΚ 

και θεσπίζεται η κανονιστική διαδικασία με έλεγχο. Το Συμβούλιο δέχθηκε την τροπολογία 109 και 

μέρος της τροπολογίας 141, αλλά απέρριψε τις τροπολογίες 93, 94, 99, 100, 119, 120, 142, 158, 

184, 219, 224, 226 και 227. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το Συμβούλιο δεν δέχθηκε την κανονιστική 

διαδικασία με έλεγχο όταν τα ληπτέα μέτρα είναι απλώς εκτελεστικής φύσεως. Όταν πρόκειται για 

απλή μεταφορά, στο νέο κανονισμό, των απαιτήσεων που περιέχονται ήδη στα Παραρτήματα της 

οδηγίας 91/414/ΕΚ ή για τη θέσπιση μη δεσμευτικών κατευθυντήριων γραμμών, το Συμβούλιο 

έκρινε ότι η διαδικασία συμβουλευτικής επιτροπής είναι καταλληλότερη.

Όσον αφορά τις τροπολογίες 108, 221 και 225, το Συμβούλιο δεν συμφώνησε με την προτεινόμενη 

διαδικασία (άρθρο 251 της Συνθήκης), αλλά έκρινε ότι η καταλληλότερη διαδικασία 

επιτροπολογίας είναι η «κανονιστική διαδικασία με έλεγχο», δεδομένου ότι οι κανονισμοί που θα 

εκδοθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των εν λόγω άρθρων θα συμπληρώνουν τη βασική πράξη με 

την προσθήκη νέων μη ουσιωδών στοιχείων.

β) Νέες διατάξεις που προστέθηκαν στην κοινή θέση

Μετά τις συζητήσεις του Συμβουλίου, προστέθηκαν στο κείμενο της κοινής θέσης διατάξεις που 

αφορούν τους εξής τομείς:
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 Σπόροι που έχουν υποστεί επέμβαση

Οι αντιπροσωπίες έκριναν ότι έπρεπε να εισαχθούν διατάξεις στον τομέα αυτόν ώστε

να διαφυλαχθεί η ελεύθερη διακίνηση σπόρων που έχουν υποστεί επέμβαση με 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα στην ΕΕ εκτός εάν ενδέχεται να συνιστούν σοβαρή 

απειλή για την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων ή το περιβάλλον.

 Παράλληλο εμπόριο

Το Συμβούλιο πρόσθεσε τις διατάξεις για το παράλληλο εμπόριο ύστερα από αίτημα 

όλων σχεδόν των κρατών μελών. Επομένως, το Συμβούλιο ενσωμάτωσε την 

τροπολογία 286 και προσάρμοσε τις διατάξεις περί παράλληλου εμπορίου στην πλέον 

πρόσφατη νομολογία. Επίσης, το Συμβούλιο εισήγαγε την απαίτηση επίσημων ελέγχων 

στον τομέα αυτόν.

 Πρόσθετα

Το Συμβούλιο εισήγαγε διατάξεις με τις οποίες ορίζεται ότι λεπτομερείς κανόνες για 

την αδειοδότηση προσθέτων θα πρέπει να θεσπιστούν με διαδικασία επιτροπολογίας.

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το Συμβούλιο θεωρεί την παρούσα κοινή θέση ως ισόρροπη και ρεαλιστική λύση σε πολλές 

από τις ανησυχίες που διατυπώθηκαν ως προς την πρόταση της Επιτροπής, και προσβλέπει σε 

μια εποικοδομητική συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να επιτευχθεί γρήγορα 

εφικτή συμφωνία ως προς την παρούσα οδηγία.

________________
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Θέμα : Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά [πρώτη 
ανάγνωση]
- Έγκριση (κθ+δ)
α) της κοινής θέσης
β) του σκεπτικού του Συμβουλίου
- Δηλώσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

"Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η διαδικασία η οποία επιτρέπει την ενδεχόμενη έγκριση μιας 

δραστικής ουσίας για ανώτατη περίοδο 5 ετών, έστω και εάν δεν πληροί τα αναφερόμενα κριτήρια, 

συνιστά παρέκκλιση από τη συνήθη διαδικασία έγκρισης δραστικών ουσιών. Η Επιτροπή τονίζει 

ότι η παρέκκλιση θα εφαρμόζεται μόνον σε περιπτώσεις κατά τις οποίες υποβάλλονται 

τεκμηριωμένα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία δεν υπάρχουν άλλα μέσα για τον έλεγχο σοβαρού 

κινδύνου για την υγεία των φυτών. Η έγκριση θα αποφασίζεται με επιτροπολογία, και, άρα, όλα τα 

κράτη μέλη θα συμμετέχουν στην αξιολόγηση όχι μόνον του φακέλου της δραστικής ουσίας, αλλά 

και της τεκμηρίωσης που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Η έγκριση που 

μπορεί να προτείνεται θα υπόκειται σε αυστηρές προϋποθέσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται μέτρα 

μετριασμού του κινδύνου, οι οποίες θα αποτελούν μέρος της απόφασης έγκρισης και θα 

αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση της έκθεσης των ανθρώπων και του περιβάλλοντος."
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ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

"Η Επιτροπή εκφράζει την λύπη της για την αφαίρεση του άρθρο 152 παράγραφος 4 στοιχείο β) της 
Συνθήκης από τη νομική βάση της πρότασης. Ένας από τους κύριους στόχους της πρότασης είναι η 
επίτευξη υψηλού επιπέδου υγείας του ανθρώπου και των ζώων και η προστασία του 
περιβάλλοντος.

Για να επιτρέψει την απρόσκοπτη πορεία της νομοθετικής διαδικασίας προκειμένου να εκδοθεί 
εγκαίρως ο προτεινόμενος κανονισμός, η Επιτροπή αποδέχεται την κοινή θέση του Συμβουλίου, 
δεδομένου ότι, στο σύνολό του, ο επιτευχθείς συμβιβασμός ανταποκρίνεται κατ' ουσίαν στους 
στόχους της πρότασης.

Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαναφέρει, κατά τη δεύτερη ανάγνωση, το άρθρο 152 ως μία από 
τις νομικές βάσεις της πρότασης, η Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να δεχθεί τη 
σχετική τροπολογία."

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Σύστημα ζωνών και αμοιβαία αναγνώριση
"Η διαδικασία  αδειοδότησης των προϊόντων και η αμοιβαία αναγνώριση, σε συνδυασμό με το 
προτεινόμενο σύστημα τριών ζωνών, είναι ανάρμοστες. Αντίθετα προς την αρχή της 
επικουρικότητας, το σημερινό κείμενο δεν παρέχει την αναγκαία και επαρκή νομική ασφάλεια για 
το συνυπολογισμό, κατά τη διαδικασία, των τοπικών χαρακτηριστικών, πράγμα που αντιφάσκει 
προς τις παραγράφους 3α και 3γ του άρθρου 4 της πρότασης. Οι καιρικές συνθήκες, οι ποικιλίες, το 
φάσμα επιβλαβών οργανισμών και ασθενειών, οι γεωργικές πρακτικές και οι δόσεις 
φυτοφαρμάκων διαφέρουν τόσο πολύ, ιδίως πολύ στη ζώνη Β (κέντρο), ώστε το σύστημα αυτό να 
μην επιτρέπει την εκπόνηση ασφαλών και αποτελεσματικών προγραμμάτων διαχείρισης με τη 
χαμηλότερη αναγκαία ποσότητα φυτοφαρμάκων.

Κριτήρια έγκρισης δραστικών ουσιών

Όσον αφορά τα κριτήρια έγκρισης των δραστικών ουσιών, απαιτούνται περαιτέρω αξιολογήσεις, 
δεδομένου ότι οι διαθέσιμες μελέτες αντικτύπου εμφανίζουν μεγάλες διαφορές και καταλήγουν σε 
αντιφάσκοντα συμπεράσματα.
Η Ουγγαρία πιστεύει ότι η εφαρμογή των προτεινόμενων νέων κριτηρίων θα μειώσει τον αριθμό 
των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά, με αποτέλεσμα την αύξηση 
του κινδύνου ανάπτυξης επιβλαβών οργανισμών και ανθεκτικότητας, τη σημαντική απώλεια 
απόδοσης και την αύξηση του κόστους παραγωγής. Κατά συνέπεια, η ΕΕ θα υποχρεωθεί  να 
αυξήσει τις εισαγωγές από τρίτες χώρες στις οποίες δεν είναι εξασφαλισμένη η τήρηση των 
ενωσιακών κανόνων.
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Για να μειωθούν οι ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην γεωργική παραγωγή και, παράλληλα, 
να διατηρηθεί υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας, θα ήταν καταλληλότερη μια 
προσέγγιση βάσει του κινδύνου η οποία θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τον καθορισμό των 
κριτηρίων για την έγκριση των δραστικών ουσιών.

Η αλλαγή του κλίματος και η ελευθερία συναλλαγών οδήγησαν στην εντονότερη εμφάνιση και την 
εισαγωγή επιβλαβών οργανισμών που προκαλούν οικονομικώς σημαντικές ζημίες. Επομένως, είναι 
απολύτως δικαιολογημένη η διατήρηση επαρκούς φυτοπροστασίας.

Η Ουγγαρία αναγνωρίζει τη σκοπιμότητα ενός εναρμονισμένου και ισόρροπου συστήματος 
αδειοδότησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και διάθεσής τους στην αγορά, και αναγνωρίζει 
τη συνεχή ανάγκη βελτίωσης των υγειονομικών προτύπων για τους καταναλωτές. Η Ουγγαρία 
εκτιμά ιδιαίτερα τις προσπάθειες που κατέβαλε η σλοβενική Προεδρία για την επίτευξη πολιτικής 
συμφωνίας για την πρόταση αυτήν, προκειμένου να καθοριστεί κοινή θέση από το Συμβούλιο. Η 
Ουγγαρία συμφωνεί με τους γενικούς στόχους της πρότασης, αλλά δεν μπορεί να υποστηρίξει 
ορισμένα μέτρα που προτείνονται για την επίτευξή τους, και συνεπώς απέχει."

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ

Η Ιρλανδία κρίνει, εν γένει, ότι ο κανονισμός είναι προοδευτικός, ισόρροπος και καλά 
διαρθρωμένος, και υποστηρίζει τις περισσότερες διατάξεις του. Ωστόσο, επισημαίνουμε ότι 
ορισμένα σημαντικά ζητήματα προκαλούν ανησυχία.

1. Η Ιρλανδία ανησυχεί ιδιαίτερα για το γεγονός ότι η χρήση "οριακών κριτηρίων βάσει 
επικινδυνότητας" ως βάσης για τη λήψη απόφασης έγκρισης αγνοεί την επιστημονική αρχή 
της εκτίμησης κινδύνου, και πιστεύει ότι χάθηκε μια ευκαιρία για την ενσωμάτωση της αρχής 
της εκτίμησης κινδύνου στον κανονισμό αυτόν.

2. Η Ιρλανδία συμφωνεί ότι η χρήση ουσιών, στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που υπόκεινται 
στα κριτήρια έγκρισης του σημείου 3.6 του Παραρτήματος ΙΙ, θα πρέπει να ελέγχεται 
κατάλληλα. Παρατηρούμε ότι ορισμένες ουσίες, οι οποίες ενδέχεται να μην πληρούν τα 
κριτήρια έγκρισης του σημείου 3.6 του Παραρτήματος ΙΙ του συγκεκριμένου κανονισμού, 
έχουν ζωτική σημασία για την προστασία των καλλιεργειών στην Ιρλανδία, και ότι η 
απόσυρσή τους ενδέχεται να προκαλέσει σημαντικές γεωργικές και οικονομικές ζημίες χωρίς
να εξασφαλίζει σημαντική μείωση της έκθεσης των χειριστών, των παρισταμένων, των 
καταναλωτών ή του περιβάλλοντος σε αυτούς τους τύπους ουσιών.
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3. Η Ιρλανδία φοβάται ότι η απόσυρση ουσιών οι οποίες δεν πληρούν τα κριτήρια έγκρισης θα 
περιορίσει το φάσμα χημικών ουσιών που είναι διαθέσιμες για την αποφυγή της ανάπτυξης 
ανθεκτικότητας, με αποτέλεσμα σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην προστασία των 
καλλιεργειών, και ενδέχεται να αυξήσει την έκθεση των ανθρώπων και των ζώων σε 
μυκοτοξίνες. Εξάλλου, η Ιρλανδία σημειώνει ότι, στη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με το 
άρθρο 4 παράγραφος 7 η οποία περιέχεται στο έγγραφο 10835/1/08, τονίζεται ότι η 
παρέκκλιση εφαρμόζεται μόνον "για τον έλεγχο σοβαρού κινδύνου για την υγεία των φυτών" 
και δεν προβλέπεται έλεγχος σοβαρού κινδύνου για τη δημόσια υγεία, όπως π.χ. λόγω της 
έκθεσης σε μυκοτοξίνες.

4. Η Ιρλανδία ανησυχεί για την έλλειψη λεπτομερούς και επικαιροποιημένης εκτίμησης 
αντικτύπου σχετικά με τις επιπτώσεις του σημερινού κειμένου στην ανταγωνιστικότητα και 
τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας.

Μολονότι υποστηρίζει τις περισσότερες διατάξεις του σχεδίου κανονισμού και εκτιμώντας το 
ενδεχόμενο να αντιμετωπιστούν οι προαναφερόμενες ανησυχίες κατά τη δεύτερη ανάγνωση με το 
Κοινοβούλιο, η Ιρλανδία αδυνατεί να υποστηρίξει την πρόταση.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Το Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζει ένα επιστημονικό πλαίσιο που να μειώνει περαιτέρω τους 
κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, υποστηρίζοντας παράλληλα την οικονομική 
γεωργική παραγωγή και των έλεγχο των επιβλαβών οργανισμών, των ζιζανίων και των ασθενειών. 
Το Ηνωμένο Βασίλειο χαιρετίζει τις επιμελείς εργασίες της σλοβενικής Προεδρίας, χάρη στις 
οποίες επιτεύχθηκε εύλογη ισορροπία μεταξύ αυτών των προτεραιοτήτων στις περισσότερες 
περιπτώσεις με βάση τις εργασίες των προηγούμενων Προεδριών. Το Ηνωμένο Βασίλειο εκφράζει 
ιδίως την ικανοποίησή του για την πρόοδο που επιτεύχθηκε όσον αφορά τις αδειοδοτήσεις ανά 
ζώνη οι οποίες, πιστεύουμε, θα συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου της μεγαλύτερης 
εναρμόνισης.

Το Ηνωμένο Βασίλειο συμφωνεί ότι η χρήση, στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ουσιών με 
ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής, οι οποίες ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στους 
ανθρώπους, θα πρέπει να ελέγχεται κατάλληλα. Ωστόσο, το Ηνωμένο Βασίλειο παρατηρεί ότι οι 
καταναλωτές εκτίθενται σε ουσίες που διαταράσσουν τις ενδοκρινικές λειτουργίες από διάφορες 
πηγές, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα φάρμακα και τρόφιμα όπως το κρέας και τα όσπρια.

Μερικές ουσίες που δεν πληρούν τα κριτήρια έγκρισης που προτείνονται στο Παράρτημα ΙΙ του 
παρόντος κανονισμού έχουν ζωτική σημασία για την προστασία των καλλιεργειών στο Ηνωμένο 
Βασίλειο και, πιστεύουμε, και αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ηνωμένο Βασίλειο εκτιμά τις 
προσπάθειες που κατέβαλε η σλοβενική Προεδρία για το συνυπολογισμό των μελημάτων αυτών 
στο συμβιβαστικό κείμενο. Ωστόσο, το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να θεωρεί ότι δεν 
υποβλήθηκε κατάλληλη αξιολόγηση ούτε των δυνητικών επιπτώσεων των προτάσεων αυτών στη
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γεωργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε των ωφελημάτων τους για τους καταναλωτές. Το Ηνωμένο 
Βασίλειο τόνισε επανειλημμένα ότι επιθυμεί να κατανοήσει τον αντίκτυπο των μέτρων αυτών πριν 
συμφωνήσει για τον κανονισμό αυτόν, και προέβη σε σχετική αξιολόγηση για το Ηνωμένο 
Βασίλειο. Χωρίς παρόμοια αξιολόγηση για ολόκληρη την ΕΕ, η ΕΕ κινδυνεύει να λάβει μέτρα που 
θα έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην προστασία των καλλιεργειών χωρίς σημαντικά 
ωφελήματα για την υγεία των καταναλωτών. Επομένως, το Ηνωμένο Βασίλειο δηλώνει ότι, με 
λύπη του, δεν μπορεί να υποστηρίξει την πρόταση στην παρούσα φάση.

_____________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 8 Σεπτεμβρίου 2008 (09.09)
(OR. fr)

Διοργανικός φάκελος :
2006/0136 (COD)

12553/08
COR 1

CODEC 1040
AGRILEG 143
ENV 507

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A»
της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου
προς : την Επιτροπή των μόνιμων Αντιπροσώπων / το Συμβούλιο
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 11755/06 AGRILEG 127 ENV 411 CODEC 773 [COM(2006) 388]

7538/08 AGRILEG 41 ENV 159 CODEC 358 [COM(2008) 93]
Θέμα : Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά [πρώτη 
ανάγνωση]
- Έγκριση (κθ+δ)
α) της κοινής θέσης
β) του σκεπτικού του Συμβουλίου

Το σημείο 5 διαβάζεται ως εξής.

5. Κατά την 2881η σύνοδό του της 23ης Ιουνίου 2008, το Συμβούλιο «Γεωργία και Αλιεία»

κατέληξε σε πολιτική συμφωνία για μια κοινή θέση σχετικά με το προαναφερόμενο

κανονισμό.

____________________
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βρυξέλλες, 22.9.2008 
COM(2008) 578 τελικό 

 2006/0136 (COD) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ 
 

όσον αφορά την 
 

κοινή θέση του Συµβουλίου για την έκδοση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου σχετικά µε τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά 

 

(υποβληθείσα από την Επιτροπή) 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ 
 

όσον αφορά την 
 

κοινή θέση του Συµβουλίου για την έκδοση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου σχετικά µε τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και το Συµβούλιο 
[έγγραφο COM(2006)0388 τελικό - 2006/0136(COD)]: 

19 Ιουλίου 2006 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής: 

31 Μαΐου 2007 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Επιτροπής των Περιφερειών 13 Φεβρουαρίου 
2007 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 
πρώτη ανάγνωση: 

23 Οκτωβρίου 
2007 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης: 

Ηµεροµηνία επίτευξης πολιτικής συµφωνίας: 

11 Μαρτίου 2008 

23 Ιουνίου 2008- 

Ηµεροµηνία έκδοσης της κοινής θέσης 15 Σεπτεµβρίου 
2008 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ο προτεινόµενος κανονισµός θα αντικαταστήσει την ισχύουσα νοµοθεσία σχετικά µε 
τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά (οδηγία 91/414/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου), δεδοµένου ότι αναθεωρεί διεξοδικά τις διαδικασίες για την 
αξιολόγηση της ασφάλειας των δραστικών ουσιών και την έγκριση των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Ωστόσο, διατηρεί τη διαδικασία 2 σταδίων της 
οδηγίας:  

– έγκριση δραστικών ουσιών σε επίπεδο ΕΕ 

– αδειοδότηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία περιέχουν 
εγκεκριµένες ουσίες, σε επίπεδο κρατών µελών. 

Για λόγους απλοποίησης, προβλέπεται επίσης η κατάργηση της οδηγίας 79/117/ΕΟΚ 
του Συµβουλίου περί απαγορεύσεως της θέσεως σε κυκλοφορία και της 
χρησιµοποιήσεως φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν ορισµένες 
δραστικές ουσίες. Ο κύριος στόχος της πρότασης είναι η διατήρηση υψηλού 
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επιπέδου προστασίας των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος, η µείωση 
της διοικητικής επιβάρυνσης λόγω των ισχυουσών διαδικασιών έγκρισης και 
αδειοδότησης καθώς και η επίτευξη υψηλότερου βαθµού εναρµόνισης. 

Η παρούσα πρόταση πρέπει να θεωρηθεί ως µέρος ενός ενιαίου συνόλου µαζί µε τη 
θεµατική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρµάκων, την πρόταση για 
οδηγία-πλαίσιο, η οποία καλύπτει το νοµικό κενό κατά τη φάση της χρήσης των 
φυτοφαρµάκων, και την πρόταση κανονισµού για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων 
σχετικά µε τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.  

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 

3.1. Γενική παρατήρηση 

Η Επιτροπή υποστηρίζει την κοινή θέση, όπως αυτή εγκρίθηκε από το Συµβούλιο 
στις 15 Σεπτεµβρίου 2008. Η κοινή θέση είναι σύµφωνη µε τους στόχους και την 
προσέγγιση της αρχικής πρότασης της Επιτροπής και αντικατοπτρίζει τις αρχές 
πολλών τροπολογιών που προτάθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  

3.2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση  

Τροπολογίες που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή και οι οποίες συµφωνούν µε την 
κοινή θέση:  

Οι τροπολογίες 5, 14 και 18 ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενισχύουν τις 
αιτιολογικές σκέψεις 8, 17 και 21 και ενσωµατώθηκαν εν µέρει. Η αιτιολογική 
σκέψη 8 εισάγει την εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας. 
Στην αιτιολογική σκέψη 17 περιλήφθηκε αναφορά σε ουσίες υποψήφιες για 
υποκατάσταση. Η αιτιολογική σκέψη 21 εισάγει αναφορά σε ευπαθείς οµάδες στην 
αξιολόγηση κάθε βλαβερής συνέπειας στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων.  

Η τροπολογία 96 στο άρθρο 20 για την άµεση απόσυρση ενός φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος λόγω άµεσης ανησυχίας ενσωµατώθηκε πλήρως.  

Η τροπολογία 159 ενσωµατώθηκε αυτούσια στην κοινή θέση και στην 
τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής. Εισάγει στο άρθρο 43 για την ανάκληση ή 
την τροποποίηση έγκρισης φυτοπροστατευτικού προϊόντος τη δυνατότητα για τα 
κράτη µέλη να επανεξετάσουν µια έγκριση όταν καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι 
δεν µπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι της οδηγίας 2000/60/ΕΚ (οδηγία-πλαίσιο για 
την πολιτική των υδάτων).  

Τα περισσότερα στοιχεία των τροπολογιών 175 έως 180 και 196 για χρήσεις 
δευτερεύουσας σηµασίας, που αποσκοπούν στη διευκόλυνση των αδειών για χρήσεις 
δευτερεύουσας σηµασίας, έγιναν αποδεκτά από την Επιτροπή. Στην κοινή θέση 
ενσωµατώθηκαν τα στοιχεία που αφορούν την ευθύνη και την παράταση της 
περιόδου προστασίας των δεδοµένων για χρήσεις δευτερεύουσας σηµασίας. 
Επιπλέον, στην κοινή θέση εισήχθη ορισµός των χρήσεων δευτερεύουσας σηµασίας 
όπως προτείνεται στην τροπολογία 59, ενώ στην τροποποιηµένη πρόταση της 
Επιτροπής το ίδιο αναφέρεται στο άρθρο 49 για τις χρήσεις δευτερεύουσας 
σηµασίας.  
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Η εισαγωγή νέου άρθρου 49α για το παράλληλο εµπόριο, όπως προτείνεται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις τροπολογίες 45 και 286, έγινε αποδεκτή από το 
Συµβούλιο και την Επιτροπή. Ωστόσο, το κείµενο της κοινής θέσης αντικατοπτρίζει 
τις αποφάσεις του ∆ικαστηρίου σε πιο πρόσφατες υποθέσεις. Επιπλέον, στο άρθρο 
65 προστέθηκε η ανάγκη για ελέγχους στο παράλληλο εµπόριο.  

Επίσης, η τροπολογία 189 ενσωµατώθηκε αυτούσια στην κοινή θέση και στην 
τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής. Η τροπολογία αυτή εισάγει στο άρθρο 53 τη 
δυνατότητα για τα κράτη µέλη να θεσπίζουν προσωρινά προστατευτικά µέτρα, όταν 
υπάρχουν πληροφορίες για δυνητικά βλαβερές επιδράσεις.  

Η Επιτροπή δέχθηκε να συµπεριλάβει στο άρθρο 63 ορισµό της «διαφήµισης». Ο 
ορισµός αυτός περιέχεται στην κοινή θέση στο άρθρο 3.  

Σύµφωνα µε την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής, η κοινή θέση περιλαµβάνει 
στο παράρτηµα II στα σηµεία 3.6.3 έως 3.6.5. λεπτοµερή ορισµό της «αµελητέας 
έκθεσης», πράγµα που συµφωνεί µε την τροπολογία 300. Ωστόσο, η κοινή θέση 
αποκλείει εντελώς τις µεταλλαξιογόνους ουσίες, ανεξάρτητα από την έκθεση. 

Επιπλέον, η νευροτοξικότητα κατά την ανάπτυξη και οι ανοσοτοξικές επιδράσεις, τις 
οποίες πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως κριτήρια αποκλεισµού, 
περιλήφθηκαν από την κοινή θέση στα κριτήρια καθορισµού ουσιών υποψήφιων για 
υποκατάσταση, όπως στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής. Περιλήφθηκε 
επίσης η διασαφήνιση που περιέχεται στην τροπολογία 248, δηλαδή ότι µια ουσία 
είναι υποψήφια για υποκατάσταση εάν ικανοποιείται ένα από τα σχετικά κριτήρια.  

Όσον αφορά τις ουσίες χαµηλού κινδύνου, στην κοινή θέση ενσωµατώθηκαν τα 
κριτήρια αποκλεισµού ουσιών από τον ορισµό του «χαµηλού κινδύνου» σύµφωνα µε 
την τροπολογία 301. Η διάταξη αυτή προστέθηκε στο µέρος 5 του παραρτήµατος II. 
Μια σηµαντική διαφορά αφορά τις «ευαισθητοποιητικές» ουσίες, δεδοµένου ότι η 
τροπολογία αναφέρεται µόνο σε «ευαισθητοποιητικές χηµικές ουσίες», ενώ η 
Επιτροπή στην τροποποιηµένη πρότασή της και η κοινή θέση αναφέρονται σε 
«ευαισθητοποιητική» γενικά, καλύπτοντας κατά τον τρόπο αυτό και τους 
µικροοργανισµούς. Η διάταξη σύµφωνα µε την οποία η Επιτροπή αναθεωρεί και, 
εφόσον είναι αναγκαίο, προσδιορίζει τα κριτήρια χαµηλού κινδύνου περιλήφθηκε 
στο άρθρο 22, αλλά χωρίς τον καθορισµό της προθεσµίας του ενός έτους που 
πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Περιλήφθηκαν και άλλες τροπολογίες οι οποίες διασαφηνίζουν το κείµενο ή ορίζουν 
καλύτερα τις διαδικασίες. Οι τροπολογίες αυτές περιλαµβάνονται στο άρθρο 11 
σχετικά µε την εκπόνηση του σχεδίου της έκθεσης αξιολόγησης και καθορίζουν 
χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους 6 µήνες για την υποβολή πρόσθετων 
πληροφοριών· στο άρθρο 12 σχετικά µε τη δηµοσίευση των συµπερασµάτων από την 
Αρχή· στο άρθρο 13 σχετικά µε τη δηµοσίευση του καταλόγου των εγκεκριµένων 
δραστικών ουσιών στο ∆ιαδίκτυο· στο άρθρο 27 για την προσθήκη αναφοράς σε 
ρεαλιστικές συνθήκες χρήσης για τα βοηθητικά· στο άρθρο 30 για την προσθήκη 
ορισµένων ειδικών περιεχοµένων έγκρισης σχετικά µε στοιχεία των αιτήσεων και 
στο άρθρο 36 σχετικά µε τη διαδικασία έγκρισης φυτοπροστατευτικών προϊόντων µε 
τον καθορισµό χρονικού διαστήµατος που δεν υπερβαίνει τους 6 µήνες για την 
υποβολή πρόσθετων πληροφοριών. Η διάταξη σύµφωνα µε την οποία τα κράτη µέλη 
πρέπει να λαµβάνουν, ύστερα από αίτησή τους, πλήρη φάκελο περιλήφθηκε στο 
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άρθρο 41. Στο άρθρο 62 εισήχθη η ανάγκη να περιληφθούν οι ισχύουσες απαιτήσεις 
επισήµανσης της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ στον κανονισµό εφαρµογής της Επιτροπής 
για την επισήµανση.  

Τροπολογίες που δεν ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση, ωστόσο έγιναν δεκτές από 
την Επιτροπή στην τροποποιηµένη πρόταση, αυτούσιες ή αναδιατυπωµένες:  

Το Κοινοβούλιο πρότεινε να συµπεριληφθεί σε διάφορες τροπολογίες αναφορά 
σχετικά µε τη συµµόρφωση προς την οδηγία 2000/60/ΕΚ (οδηγία-πλαίσιο για την 
πολιτική των υδάτων). Η τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής υιοθετεί τις 
τροπολογίες αυτές στην αιτιολογική σκέψη 14, στο άρθρο 21 (επανεξέταση της 
έγκρισης) και στο άρθρο 43 (ανάκληση ή τροποποίηση έγκρισης). Μόνο αυτή η 
τελευταία τροπολογία ενσωµατώθηκε επίσης στην κοινή θέση.  

Οι προταθείσες τροπολογίες για τις αιτιολογικές σκέψεις 34 και 35 
συµπεριλήφθηκαν ή συµπεριλήφθηκαν εν µέρει στην τροποποιηµένη πρόταση. 
Αφορούν την προστασία των κατοίκων και των παρευρισκοµένων και την ανάγκη να 
εξασφαλιστεί ότι οι διαφηµίσεις δεν παραπλανούν το κοινό.  

Πολλές τροπολογίες ενισχύουν το στόχο της ελαχιστοποίησης των δοκιµών σε ζώα. 
Η Επιτροπή ενσωµάτωσε τις περισσότερες από αυτές τις τροπολογίες (24, 75, 92, 
108 και 225) στην αιτιολογική σκέψη 32 και στα άρθρα 8, 18, 26, 59 και 75. 

Η τροπολογία 34 προτείνει τη διασαφήνιση του στόχου του κανονισµού στο άρθρο 
1. Η Επιτροπή αποδέχθηκε να συµπεριλάβει αναφορά στο υψηλό επίπεδο 
προστασίας, στην αρχή της προφύλαξης και στην εναρµόνιση της διαθεσιµότητας 
των φυτοπροστατευτικών προϊόντων µεταξύ των ευρωπαίων αγροτών.  

Πολλοί νέοι ορισµοί που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενσωµατώθηκαν στο 
άρθρο 3, όπως το παράλληλο εµπόριο, ο χαµηλός κίνδυνος, το κράτος µέλος-
εισηγητής, οι δοκιµές και οι µελέτες και ο ορισµός για τις µη χηµικές µεθόδους 
φυτοπροστασίας. Αυτή η τελευταία έννοια ενσωµατώθηκε επίσης στον ορισµό της 
ορθής πρακτικής φυτοπροστασίας.  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογράµµισε σε διάφορα µέρη της πράξης την αναφορά 
σε ευπαθείς οµάδες και η τροπολογία 49 εισάγει ορισµό αυτών των οµάδων. Η 
Επιτροπή ενσωµάτωσε τις περισσότερες από τις αναφορές αυτές, καθώς και τον 
ορισµό των ευπαθών οµάδων στο άρθρο 3.  

Στον ορισµό της ολοκληρωµένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισµών εισήχθη 
αναφορά στην αξιοποίηση των φυσικών µηχανισµών καταπολέµησης των 
παρασίτων.  

Επιπλέον, στον ορισµό µιας ανησυχητικής ουσίας η Επιτροπή συµπεριέλαβε τις 
ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής, τις νευροτοξικές ή ανοσοτοξικές ιδιότητες, 
σύµφωνα µε την τροπολογία 39 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  

Όπως προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η αναφορά σε ευπαθείς οµάδες, 
σε τόπους µακριά από το σηµείο χρήσης µιας ουσίας µετά τη µεταφορά στο 
περιβάλλον σε µεγάλες αποστάσεις, στην επίδραση της ουσίας στη συµπεριφορά µη 
στοχευόµενων ειδών και στην επίδρασή της στο οικοσύστηµα, ενσωµατώθηκε στα 
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κριτήρια έγκρισης στο άρθρο 4. Επιπλέον, αποσαφηνίστηκε ότι θα τυποποιηθούν 
αναλυτικές µέθοδοι οι οποίες θα είναι επαρκώς ευαίσθητες· η τροπολογία αυτή 
ενσωµατώθηκε εν µέρει στην κοινή θέση.  

Η Επιτροπή αποδέχθηκε να συµπεριλάβει στο άρθρο 20 την τροπολογία 95 όσον 
αφορά την περίοδο για την εξάντληση των αποθεµάτων των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων που δεν εγκρίθηκαν και η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα έτος. 

Η τροπολογία 274 αναφέρει ότι τα τρόφιµα, όπως ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) 
αριθ. 178/2002, πρέπει να θεωρούνται βασικές ουσίες. Η τροπολογία αυτή 
ενσωµατώθηκε άµεσα στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής στο άρθρο 23.  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εισήγαγε στο άρθρο 64 (τροπολογία 217) την 
υποχρέωση για τους παραγωγούς να αναλαµβάνουν την παρακολούθηση µετά την 
καταχώριση και η Επιτροπή ενσωµάτωσε πλήρως αυτή τη διάταξη.  

Επίσης, το Κοινοβούλιο πρότεινε την τροπολογία 220 µε σκοπό να συµπεριληφθεί 
στο άρθρο 65 για την παρακολούθηση και τους ελέγχους η ανάγκη να επαληθεύεται 
στο αγρόκτηµα η συµµόρφωση µε τους περιορισµούς χρήσης. Η διασαφήνιση αυτή 
συµπεριλήφθηκε άµεσα στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής. 

Η Επιτροπή ενσωµάτωσε εν µέρει την τροπολογία 248 σχετικά µε τα κριτήρια για 
την έγκριση µιας υποψήφιας για υποκατάσταση ουσίας (παράρτηµα II σηµείο 4). 
Εισήχθη αναφορά σε υψηλό δυνητικό κίνδυνο για τα υπόγεια ύδατα και σε 
νευροτοξικές ή ανοσοτοξικές ιδιότητες. 

Επίσης, στο παράρτηµα IV µέρος 2 σχετικά µε τη συγκριτική αξιολόγηση, 
ενσωµατώθηκε εν µέρει η τροπολογία 252 όσον αφορά το συνυπολογισµό των 
σωρευτικών και συνεργιστικών συνεπειών που αποτελούν κίνδυνο για την υγεία.  

Άλλες τροποποιήσεις, τις οποίες είχε εισαγάγει η Επιτροπή στην τροποποιηµένη 
πρότασή της, αφορούν την απαίτηση του άρθρου 29, σύµφωνα µε την οποία η 
σύνθεση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 
περιορίζεται η έκθεση του χρήστη και οι λοιποί κίνδυνοι χωρίς να µειώνεται η 
αποτελεσµατικότητα, καθώς και την υποχρέωση των κρατών µελών, σύµφωνα µε το 
άρθρο 49, να δηµοσιεύουν σε επίσηµο δικτυακό τόπο κατάλογο των χρήσεων 
δευτερεύουσας σηµασίας. Στο άρθρο 9 παράγραφος 2 η Επιτροπή πρότεινε 
προθεσµία έξι µηνών για τη συµπλήρωση του φακέλου όταν διαπιστώνεται ότι 
λείπουν στοιχεία, ενώ η κοινή θέση προβλέπει τρεις µήνες.  

Επιτροπολογία 

Η συµµόρφωση µε την οδηγία 2006/512/ΕΚ (επιτροπολογία), όπως προβλέπεται από 
τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υποστηρίζεται γενικά στην 
τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής και στην κοινή θέση.  

Οι τροπολογίες 88, 94, 99, 100, 142, 143, 158, 185, 219, 224, 226 και 227 εισάγουν 
την κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο στις περιπτώσεις όπου η Επιτροπή διαβλέπει 
την ανάγκη επίσπευσης των προθεσµιών (π.χ. αποτελεσµατικότητα όσον αφορά την 
τήρηση των προθεσµιών για την ανανέωση εγκρίσεων, επείγουσα ανάγκη 
εφαρµογής σε περίπτωση απειλής για την υγεία ανθρώπων ή ζώων). Επιπλέον, η 
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έγκριση µιας δραστικής ουσίας θεωρείται από την κοινή θέση και από την 
τροποποιηµένη πρόταση ως µέτρο εφαρµογής που πρέπει να εγκριθεί σύµφωνα µε τη 
συνήθη κανονιστική διαδικασία. 

Σε µερικές περιπτώσεις το Κοινοβούλιο προτείνει τη διαδικασία συναπόφασης. 
Ωστόσο, η Επιτροπή και το Συµβούλιο εκτιµούν ότι τα σχετικά µέτρα (απαιτήσεις 
για στοιχεία σχετικά µε προστατευτικά και συνεργιστικά, κανονισµός για τη θέσπιση 
προγράµµατος εργασίας, κανονισµός ελέγχου) είναι γενικής εµβέλειας και 
τροποποιούν µη ουσιώδη στοιχεία του κανονισµού. Επιπλέον, η Επιτροπή πιστεύει 
ότι η διαδικασία συναπόφασης δεν θα είναι κατάλληλη για τις τεχνικές διατάξεις οι 
οποίες πρέπει να επικαιροποιούνται συνεχώς. Εποµένως, πρέπει να θεσπίζονται 
σύµφωνα µε την κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο.  

Σύµφωνα µε την τροπολογία 120 θα απαιτείτο η διαδικασία συναπόφασης για την 
έκδοση κανονισµού σχετικά µε ενιαίες αρχές οι οποίες συµπεριλαµβάνουν τις 
απαιτήσεις του παραρτήµατος VI της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Η Επιτροπή και το 
Συµβούλιο εκτιµούν ότι πρόκειται για τεχνικό συµπλήρωµα (απλή µεταφορά 
απαιτήσεων που ήδη υπάρχουν) στο βασικό κείµενο µε την προσθήκη µη ουσιωδών 
στοιχείων και προτείνει, συνεπώς, τη συµβουλευτική επιτροπή. 

Σε λίγες περιπτώσεις η Επιτροπή συµπεριέλαβε την ανάγκη διατάξεων επείγουσας 
ανάγκης και αποτελεσµατικότητας. Αυτές οι λίγες περιπτώσεις αφορούν την 
αποτελεσµατικότητα σχετικά µε την τήρηση των προθεσµιών για την ανανέωση 
εγκρίσεων και την επείγουσα ανάγκη εφαρµογής σε περίπτωση απειλής για την 
υγεία των ανθρώπων ή των ζώων.  

3.3. Νέες διατάξεις τις οποίες εισήγαγε το Συµβούλιο 

Το Συµβούλιο πρόσθεσε ορισµένους τεχνικούς ορισµούς στο άρθρο 3, όπως 
επαγγελµατίες χρήστες, σχετικοί µεταβολίτες, πρόσµειξη κλπ. 

Όσον αφορά τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων ειδικά σε σχέση µε το 
πόσιµο νερό, στο άρθρο 4 προστέθηκαν µερικές πρόσθετες απαιτήσεις οι οποίες 
συµφωνούν µε ορισµένες τροποποιήσεις που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
στην τροπολογία 255. 

Το Συµβούλιο πρόσθεσε στο άρθρο 4 παράγραφος 7 παρέκκλιση από τα κριτήρια 
έγκρισης του παραρτήµατος II. Η παρέκκλιση αυτή επιτρέπει την έγκριση ουσιών οι 
οποίες δεν πληρούν τα ειδικά κριτήρια έγκρισης (ουσίες οι οποίες δεν είναι 
καρκινογόνοι ή τοξικές για την αναπαραγωγή κατηγορίας 2 ή δεν προκαλούν 
ενδοκρινικές διαταραχές, σύµφωνα µε τα σηµεία 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 και 3.8.2 του 
παραρτήµατος II). 

Στο άρθρο 14 εισάγεται η περίοδος ισχύος της ανανέωσης των εγκρίσεων των 
δραστικών ουσιών (η οποία δεν υπερβαίνει τα 15 έτη ή, κατ’ εξαίρεση τα 5 έτη, σε 
περίπτωση παρεκκλίσεων σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 7). 

Το Συµβούλιο πρόσθεσε, όσον αφορά τα προστατευτικά και τα συνεργιστικά, την 
υποχρέωση για την Επιτροπή να καθορίζει απαιτήσεις για δεδοµένα (άρθρο 25). 
Προβλέπει επίσης ότι η αξιολόγηση της ισοδυναµίας (άρθρο 37) και τα κριτήρια 
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έγκρισης (παράρτηµα II, σηµεία 3.6 – 3.9) εφαρµόζονται στα προστατευτικά και στα 
συνεργιστικά και όχι µόνο στις δραστικές ουσίες. 

Το νέο άρθρο 29α παρέχει στα κράτη µέλη το δικαίωµα να χορηγούν προσωρινές 
εγκρίσεις υπό ορισµένες προϋποθέσεις (πλήρης φάκελος, καθυστέρηση της 
διαδικασίας αξιολόγησης, καθορισµένο ανώτατο όριο καταλοίπων). Η διάταξη αυτή 
συµφωνεί σε µεγάλο βαθµό µε την τροπολογία 281 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Το άρθρο 35 διασαφηνίζει ότι για την αξιολόγηση των φακέλων µε βάση τις 
τελευταίες επιστηµονικές και τεχνικές γνώσεις πρέπει να χρησιµοποιούνται 
κατευθυντήρια έγγραφα που είναι διαθέσιµα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. 
Η διάταξη αυτή αντιστοιχεί στην τροπολογία 136 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  

Οι διατάξεις σχετικά µε την αµοιβαία αναγνώριση και το σύστηµα ανά ζώνες 
(αιτιολογική σκέψη 24, άρθρα 35, 39 και 78α και παράρτηµα I) ανασυντάχθηκαν 
µέσα στο κείµενο και τροποποιήθηκαν εν µέρει. Επιπλέον των όσων προβλέπονται 
στην πρόταση της Επιτροπής, θα επιτραπεί εθελοντική αµοιβαία αναγνώριση για 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που εγκρίνονται σε άλλη ζώνη, για 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν ουσίες υποψήφιες για υποκατάσταση 
(άρθρο 39), για προσωρινές εγκρίσεις ή για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που 
περιέχουν δραστική ουσία η οποία εγκρίνεται σύµφωνα µε την παρέκκλιση του 
άρθρου 4 παράγραφος 7. Για χρήση στην επεξεργασία σπόρων ή σε κενούς 
χώρους/δεξαµενές, υπάρχει υποχρέωση αµοιβαίας αναγνώρισης σε επίπεδο ΕΕ. Σε 
ένα ειδικό άρθρο εισήχθησαν διατάξεις σχετικά µε τη διάθεση στην αγορά σπόρων 
που έχουν υποστεί επεξεργασία. 

Το Συµβούλιο πρόσθεσε επίσης διαδικασία η οποία επιτρέπει στους επίσηµους ή 
τους επιστηµονικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο γεωργικό τοµέα, στις 
επαγγελµατικές γεωργικές οργανώσεις και στους επαγγελµατίες χρήστες να ζητούν 
αµοιβαία αναγνώριση σε ένα κράτος µέλος, έστω και αν ο κάτοχος της άδειας δεν 
υποβάλει ή δεν υποστηρίζει τέτοια αίτηση. 

Η κοινή θέση διατηρεί την υποχρεωτική αµοιβαία αναγνώριση, αλλά µια 
παρέκκλιση (άρθρο 35 παράγραφος 3) επιτρέπει την προσαρµογή στις τοπικές 
συνθήκες και στα κράτη µέλη, κατ’ εξαίρεση, να αρνούνται να χορηγήσουν άδειες 
λόγω συγκεκριµένων και αιτιολογηµένων κινδύνων για την υγεία ή το περιβάλλον, 
οι οποίοι δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν διαφορετικά. 

Το Συµβούλιο πρόσθεσε µια διάταξη για την επεξεργασία σπόρων (νέα αιτιολογική 
σκέψη 26α και άρθρο 47α), η οποία καθορίζει πρόσθετες απαιτήσεις επισήµανσης 
για σπόρους που έχουν υποστεί επεξεργασία και θα δώσει τη δυνατότητα στα κράτη 
µέλη να περιορίσουν τη χρήση σπόρων που έχουν υποστεί επεξεργασία σε 
περίπτωση που αποτελούν σοβαρό κίνδυνο, επειδή το φυτοπροστατευτικό προϊόν 
χρησιµοποιείται για την επεξεργασία του σπόρου.  

Προβλέπεται πρόσθετη περίοδος δύο ετών για την προστασία των δεδοµένων και 
περίοδος 6 µηνών για µελέτες απαραίτητες για την ανανέωση ή την επανεξέταση 
µιας έγκρισης (άρθρο 56). 

Έγιναν ορισµένες τροποποιήσεις στο άρθρο 60, στο οποίο καθορίζονται οι κανόνες 
εµπιστευτικότητας. Οι τροποποιήσεις αυτές είναι κυρίως τεχνικής φύσης και 
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διασαφηνίζουν τη διαφορά µεταξύ της προστασίας των εµπορικών δικαιωµάτων των 
επιχειρήσεων και της προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ακεραιότητας των 
προσώπων. 

Το Συµβούλιο διέγραψε όλες τις ρητές αναφορές στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
882/2004 για την παρακολούθηση και τους ελέγχους για τις ζωοτροφές και τα 
τρόφιµα στο άρθρο 65 της αρχικής πρότασης της Επιτροπής, σύµφωνα µε την οποία 
οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να είναι παρόµοιοι µε εκείνους που προβλέπονται στον εν 
λόγω κανονισµό, αλλά διατήρησε την αναφορά στον κανονισµό αυτό στην 
αιτιολογική σκέψη 38. 

Στο άρθρο 78 το Συµβούλιο πρόσθεσε διατάξεις που καθορίζουν παρεκκλίσεις για τη 
χρήση βοηθητικών στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, καθώς και πρόγραµµα 
εργασίας για τα πρόσθετα. 

Το άρθρο 78α προβλέπει ότι η Επιτροπή επανεξετάζει, εντός 5 ετών, τη λειτουργία 
της αµοιβαίας αναγνώρισης των εγκρίσεων, το σύστηµα ανά ζώνες και τα κριτήρια 
για την έγκριση, µε έκθεση από την Επιτροπή εντός πέντε ετών. 

Το Συµβούλιο τροποποίησε το κείµενο των σηµείων 3.6.2 έως 3.6.5 και του σηµείου 
3.8 του παραρτήµατος II για τα κριτήρια έγκρισης. Οι µεταλλαξιογόνοι ουσίες της 
κατηγορίας 1 ή 2 δεν µπορούν να εγκριθούν για χρήση σε φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα. Οι ουσίες οι οποίες είναι καρκινογόνοι ή τοξικές για την αναπαραγωγή 
καθώς και εκείνες που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές µπορούν να εγκριθούν 
εφόσον η χρήση τους προκαλεί µόνο αµελητέα έκθεση των ανθρώπων ή του 
περιβάλλοντος (το τελευταίο µόνο για τις ουσίες που προκαλούν ενδοκρινικές 
διαταραχές). Η έννοια της αµελητέας έκθεσης για τους καταναλωτές προσδιορίζεται 
περαιτέρω µε αναφορά στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 για τα ανώτατα όρια 
καταλοίπων. 

3.4. Σηµαντικά προβλήµατα κατά την έγκριση της κοινής θέσης 

Νοµική βάση  

Η πρόταση της Επιτροπής βασίζεται στα άρθρα 37 και 152 παράγραφος 4 στοιχείο 
β), που αποτελούν βάσεις των πράξεων στο γεωργικό τοµέα. Η Επιτροπή εκτιµά ότι 
η πρόταση αφορά το γεωργικό τοµέα, επειδή χωρίς φυτοπροστατευτικά προϊόντα θα 
µειωνόταν η γεωργική παραγωγή (αιτιολογική σκέψη 6). Το άρθρο 37 είναι η 
κατάλληλη βάση για όλους τους κανόνες σχετικά µε «την παραγωγή και την 
εµπορία» γεωργικών προϊόντων που συµβάλλουν στην επίτευξη ενός ή 
περισσότερων στόχων της ΚΓΠ. Η πρόταση ορίζει ποια προϊόντα µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν στον αγρό και συνδέεται συνεπώς σαφώς µε τη γεωργική 
παραγωγή. Η προώθηση µορφών γεωργικής παραγωγής πιο φιλικών προς το 
περιβάλλον είναι επίσης ένας από τους στόχους της ΚΓΠ. 

Το άρθρο 152 παράγραφος 4 στοιχείο β) θεσπίζει µέτρα στο φυτοϋγειονοµικό τοµέα 
µε άµεσο στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας.  

Η κοινή θέση προσθέτει το άρθρο 95 (κοινή αγορά) αλλά διαγράφει το άρθρο 152 
παράγραφος 4 στοιχείο β). Η Επιτροπή αποδέχθηκε αυτή τη συµβιβαστική λύση 
αλλά υπέβαλε γραπτή δήλωση. 
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Προστασία δεδοµένων - άρθρο 56 

Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει περίοδο προστασίας των δεδοµένων διάρκειας 
10 ετών. Η κοινή θέση αναφέρει ότι η περίοδος µπορεί να παραταθεί σε 13 έτη κατ’ 
ανώτατο όριο σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. επέκταση σε δευτερεύουσες 
καλλιέργειες). Προβλέπει επίσης προστασία των δεδοµένων για 2,5 έτη ύστερα από 
κάθε ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας. 

Για την πρόσθετη προστασία των δεδοµένων για την επέκταση της χρήσης για 
δευτερεύουσες καλλιέργειες, που προτάθηκε επίσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
(τροπολογία 196), δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις. Ωστόσο, η πρόσθετη προστασία 
των δεδοµένων κατά την ανανέωση µπορεί να εµποδίσει την πρόσβαση των 
παραγωγών γενόσηµων προϊόντων στην αγορά. Η Επιτροπή δεν αποδέχθηκε την 
πρόταση της προεδρίας να εγκριθούν 5 έτη προστασίας δεδοµένων κατά την 
ανανέωση, αλλά αποδέχθηκε τη συµβιβαστική λύση των 2,5 ετών. Στην τροπολογία 
του 194 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφέρεται στην προστασία των πρόσθετων 
δεδοµένων που απαιτούνται για την τροποποίηση της νοµοθεσίας. 

Παρακολούθηση και έλεγχοι - άρθρο 65 

Η Επιτροπή αποδέχθηκε τη διαγραφή στο άρθρο 65 των λεπτοµερών αναφορών στον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 για την παρακολούθηση και τους ελέγχους για τις 
ζωοτροφές και τα τρόφιµα, γεγονός που µειώνει τη βεβαιότητα όσον αφορά την 
εµβέλεια των µέτρων εφαρµογής για τον έλεγχο και την παρακολούθηση. Εντούτοις, 
στην αιτιολογική σκέψη 38 της κοινής θέσης εξακολουθεί να υπάρχει αναφορά στον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 882/2004. Εποµένως, διατηρούνται οι ίδιοι στόχοι για τα 
µέτρα εφαρµογής. 

Κριτήρια για την έγκριση  

Η πρόταση της Επιτροπής ορίζει κριτήρια για την έγκριση των δραστικών ουσιών. Η 
Επιτροπή πρότεινε οι ουσίες που είναι καρκινογόνοι, µεταλλαξιογόνοι ή τοξικές για 
την αναπαραγωγή των κατηγοριών 1 και 2 (που έχουν ταξινοµηθεί ή πρόκειται να 
ταξινοµηθούν στις κατηγορίες αυτές) (κατηγορία 1: επαρκή αποδεικτικά στοιχεία 
ανησυχίας για τους ανθρώπους, κατηγορία 2: βάσιµες υποθέσεις σηµαντικές για τους 
ανθρώπους) ή οι οποίες προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές δεν είναι δυνατό να 
εγκριθούν, εκτός αν η έκθεση είναι αµελητέα. 

Η κοινή θέση διατηρεί την προσέγγιση της Επιτροπής και ενισχύει τα κριτήρια για 
τις µεταλλαξιογόνους ουσίες, οι οποίες αποκλείονται πλήρως. Επίσης, οι 
καρκινογόνοι και οι τοξικές ουσίες για την αναπαραγωγή και οι ουσίες που 
προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές και µπορούν να εγκριθούν λόγω αµελητέας 
έκθεσης, γίνονται υποψήφιες για υποκατάσταση, όταν πρόκειται να εγκριθούν τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα σε επίπεδο κράτους µέλους (σηµείο 4 του 
παραρτήµατος II, περιπτώσεις 5 και 6). 

Μια παρέκκλιση (άρθρο 4.7) προβλέπει ότι αν δεν υπάρχουν άλλα διαθέσιµα µέσα 
για την αντιµετώπιση ενός σοβαρού κινδύνου για την υγεία των φυτών, θα είναι 
δυνατό να εγκρίνεται µια ουσία για χρονικό διάστηµα πέντε ετών κατ’ ανώτατο όριο, 
έστω και αν δεν πληροί τα αναφερόµενα κριτήρια. Η χρήση των ουσιών αυτών 
πρέπει ωστόσο να υπόκειται σε µέτρα άµβλυνσης του κινδύνου για την 
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ελαχιστοποίηση της έκθεσης των ανθρώπων και τα ανώτατα όρια καταλοίπων στα 
τρόφιµα και τις ζωοτροφές θα καθορίζονται σύµφωνα µε τις κανονικές διαδικασίες. 
Επίσης, οι ουσίες αυτές θα αποκλείονται από την υποχρεωτική αµοιβαία αναγνώριση 
[άρθρο 40 παράγραφος 2 στοιχείο δ)]. Οι ουσίες οι οποίες είναι καρκινογόνοι ή 
τοξικές για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1 εξαιρούνται από την παρέκκλιση.  

Στο άρθρο 14 (ανανέωση της έγκρισης ουσιών) διευκρινίζεται επίσης ότι η 
ανανέωση της έγκρισης αυτών των ουσιών δεν θα ισχύει για περίοδο 15 ετών κατ’ 
ανώτατο όριο (όπως για τις άλλες ουσίες) αλλά για χρονική περίοδο 5 ετών κατ’ 
ανώτατο όριο. 

Η Επιτροπή υπέβαλε γραπτή δήλωση στην οποία διασαφηνίζει τον τρόπο εφαρµογής 
της παρέκκλισης. 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η άποψη της Επιτροπής είναι ότι η κοινή θέση αντικατοπτρίζει πλήρως τα βασικά 
στοιχεία της αρχικής της πρότασης και το πνεύµα πολλών από τις τροπολογίες του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση. 

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή συµφωνεί µε την κοινή θέση όπως εγκρίθηκε από το 
Συµβούλιο µε ειδική πλειοψηφία. 

5. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η Επιτροπή υπέβαλε δύο γραπτές δηλώσεις οι οποίες επισυνάπτονται. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

(1) «Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η διαδικασία που επιτρέπει ενδεχόµενη έγκριση 
δραστικής ουσίας για ανώτατη χρονική περίοδο πέντε ετών, έστω και αν δεν 
ικανοποιεί τα αναφερόµενα κριτήρια, αποτελεί παρέκκλιση από τη συνήθη 
διαδικασία έγκρισης δραστικών ουσιών. Η Επιτροπή τονίζει ότι η παρέκκλιση 
εφαρµόζεται µόνον σε περιπτώσεις κατά τις οποίες υποβάλλονται τεκµηριωµένα 
στοιχεία που δείχνουν ότι δεν υπάρχουν άλλα διαθέσιµα µέσα για τον έλεγχο 
σοβαρού κινδύνου για την υγεία των φυτών. Η έγκριση αποφασίζεται δυνάµει της 
διαδικασίας της επιτροπολογίας, ούτως ώστε να συµµετέχουν όλα τα κράτη µέλη 
στην αξιολόγηση όχι µόνον του φακέλου σχετικά µε τη δραστική ουσία, αλλά και 
της τεκµηρίωσης που δείχνει ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Η έγκριση η 
οποία τυχόν προτείνεται, θα υπόκειται σε αυστηρούς όρους, συµπεριλαµβανοµένων 
µέτρων περιορισµού του κινδύνου, τα οποία θα αποτελέσουν τµήµα της απόφασης 
έγκρισης και θα στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση της έκθεσης ανθρώπων και 
περιβάλλοντος.» 

(2) «Η Επιτροπή εκφράζει την λύπη της για την αφαίρεση του άρθρου 152 παράγραφος 
4 στοιχείο β) της Συνθήκης από τη νοµική βάση της πρότασης. Ένας από τους 
κύριους στόχους της πρότασης είναι η επίτευξη υψηλού επιπέδου υγείας του 
ανθρώπου και των ζώων και η προστασία του περιβάλλοντος. 

Για να επιτρέψει την απρόσκοπτη πορεία της νοµοθετικής διαδικασίας προκειµένου 
να εκδοθεί εγκαίρως ο προτεινόµενος κανονισµός, η Επιτροπή αποδέχεται την κοινή 
θέση του Συµβουλίου, δεδοµένου ότι, στο σύνολό του, ο επιτευχθείς συµβιβασµός 
ανταποκρίνεται κατ’ ουσίαν στους στόχους της πρότασης. 

Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαναφέρει, κατά τη δεύτερη ανάγνωση, το άρθρο 
152 ως µία από τις νοµικές βάσεις της πρότασης, η Επιτροπή επιφυλάσσεται του 
δικαιώµατός της να δεχθεί τη σχετική τροπολογία.» 
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