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Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 18
Άρθρο 1

Αντικείμενο Αντικείμενο και σκοπός
Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες 
για τη χορήγηση εγκρίσεων 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε 
εμπορική μορφή καθώς και για τη διάθεσή 
τους στην αγορά, τη χρήση τους και τον 
έλεγχό τους μέσα στην Κοινότητα.

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους 
κανόνες για τη χορήγηση εγκρίσεων 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε 
εμπορική μορφή καθώς και για τη διάθεσή 
τους στην αγορά, τη χρήση τους και τον 
έλεγχό τους μέσα στην Κοινότητα.

Ο παρών κανονισμός ορίζει τόσο τους 
κανόνες για την έγκριση των δραστικών 
ουσιών, των προστατευτικών και των 
συνεργιστικών που περιέχονται σε ή από τα 
οποία συνίστανται τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα, όσο και τους κανόνες για τα 
επικουρικά και τα βοηθητικά.

2. Ο παρών κανονισμός ορίζει τόσο τους 
κανόνες για την έγκριση των δραστικών 
ουσιών, των προστατευτικών και των 
συνεργιστικών που περιέχονται σε ή από τα 
οποία συνίστανται τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα, όσο και τους κανόνες για τα 
επικουρικά και τα βοηθητικά.

3. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι 
η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου 
προστασίας της υγείας των ανθρώπων και 
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των ζώων, καθώς και του περιβάλλοντος.
4. Ο παρών κανονισμός βασίζεται στην 
αρχή της προφύλαξης και αποσκοπεί να 
διασφαλίσει ότι εγκρινόμενες ουσίες και 
προϊόντα που διατίθενται στην αγορά δεν 
επηρεάζουν αρνητικά την υγεία του 
ανθρώπου ή το περιβάλλον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην πρόταση, υπό τη μορφή που έχει σήμερα, ο σκοπός του κανονισμού αναφέρεται μόνο στις 
αιτιολογικές σκέψεις. Ο σκοπός πρέπει να επισημαίνεται στα πρώτα άρθρα. 
Η αρχή της προφύλαξης αναφέρεται μόνο στην αιτιολογική σκέψη (8) και στο άρθρο 13, 
παράγραφος 2. Είναι προτιμότερο να γίνεται αναφορά στην αρχή της προφύλαξης ήδη στα 
πρώτα άρθρα του κανονισμού.

Τροπολογία: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 19
Άρθρο 1

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες 
για τη χορήγηση εγκρίσεων 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε 
εμπορική μορφή καθώς και για τη διάθεσή 
τους στην αγορά, τη χρήση τους και τον 
έλεγχό τους μέσα στην Κοινότητα.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες 
για τη χορήγηση εγκρίσεων 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε 
εμπορική μορφή ή προϊόντων που έχουν 
παρασκευασθεί από τον ίδιο τον χρήστη 
καθώς και για τη διάθεσή τους στην αγορά, 
τη χρήση τους και τον έλεγχό τους μέσα 
στην Κοινότητα.

Ο παρών κανονισμός ορίζει τόσο τους 
κανόνες για την έγκριση των δραστικών 
ουσιών, των προστατευτικών και των 
συνεργιστικών που περιέχονται σε ή από τα 
οποία συνίστανται τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα, όσο και τους κανόνες για τα 
επικουρικά και τα βοηθητικά.

Ο παρών κανονισμός ορίζει τόσο τους 
κανόνες για την έγκριση των δραστικών 
ουσιών, των προστατευτικών και των 
συνεργιστικών που περιέχονται σε ή από τα 
οποία συνίστανται τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα, όσο και τους κανόνες για τα 
επικουρικά, τα πρόσθετα και τα βοηθητικά.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Για τις υπόλοιπες χημικές ουσίες οι οποίες προστίθενται σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα, 
γνωστά ως πρόσθετα, ο κανονισμός προβλέπει μόνον την κατάρτιση καταλόγου ουσιών οι 
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οποίες δεν επιτρέπεται να περιέχονται σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Πρέπει να επισημανθεί 
ότι οι εν λόγω ουσίες μπορούν να αποτελούν σημαντικό συστατικό στοιχείο 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και η αναλογία τους μπορεί να είναι υψηλότερη από την 
αναλογία των προστατευτικών και συνεργιστικών που έχουν ήδη αξιολογηθεί. Επομένως, για τη 
διάθεσή τους στην αγορά πρέπει να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες έγκρισης όπως και για άλλα 
συστατικά.  

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 20
Άρθρο 3, στοιχείο 20 α (νέο)

(20α) "Ορθή πρακτική για τη διενέργεια 
πειραμάτων"
Πρακτική όπως ορίζεται στην οδηγία 
2004/10/ΕΚ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ορισμός της έννοιας που χρησιμοποιείται στο κεφάλαιο V.

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 21
Άρθρο 3, στοιχείο 21 α (νέο)

(21α) "Ορθή γεωργική πρακτική"
Οι εγκεκριμένες σε εθνικό επίπεδο 
ασφαλείς χρήσεις φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, υπό πραγματικές συνθήκες, 
που είναι απαραίτητες για την 
αποτελεσματική καταπολέμηση επιβλαβών 
οργανισμών. Η πρακτική αυτή εμπεριέχει 
διαβάθμιση στη χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων μέχρι τον 
υψηλότερο επιτρεπόμενο βαθμό χρήσης 
κατά τρόπον ώστε τα υπολείμματα να είναι 
στη μικρότερη δυνατή ποσότητα.
Οι εγκεκριμένες ασφαλείς χρήσεις 
καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο και 
περιλαμβάνουν καταχωρισμένες ή 
συνιστώμενες σε εθνικό επίπεδο χρήσεις 
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που λαμβάνουν υπόψη τη δημόσια υγεία, 
την προστασία της υγείας στο χώρο 
εργασίας και την προστασία του 
περιβάλλοντος.
Στις πραγματικές συνθήκες 
περιλαμβάνονται όλα τα στάδια της 
παραγωγής, της αποθήκευσης, της 
μεταφοράς και της διανομής τροφίμων και 
ζωοτροφών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στον κανονισμό πρέπει να συμπεριληφθεί ο ορισμός του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων 
για την "ορθή γεωργική πρακτική".

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 22
Άρθρο 3, στοιχείο 21 β (νέο)

(21β) "Χρήσεις δευτερεύουσας σημασίας"
Η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
σε περιορισμένης έκτασης καλλιέργεια σε 
κράτος μέλος ή σε ευρείας έκτασης 
καλλιέργεια με σκοπό την ικανοποίηση 
περιορισμένων ή σποραδικών και 
έκτακτων αναγκών ή σε σπόρο. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Ορισμός της έννοιας "Χρήσεις δευτερεύουσας σημασίας", η οποία χρησιμοποιείται στο άρθρο 
49 (Χρήσεις δευτερεύουσας σημασίας).

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 23
Άρθρο 4, παράγραφος 1

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

1. Μια δραστική ουσία εγκρίνεται σύμφωνα 
με το παράρτημα ΙΙ όταν είναι δυνατόν να 
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αναμένεται, σύμφωνα με τις σύγχρονες 
επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, ότι, με 
βάση τα κριτήρια για την έγκριση που 
ορίζονται στα σημεία 2 και 3 του ίδιου 
παραρτήματος, τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα που περιέχουν την εν λόγω 
δραστική ουσία πληρούν τους όρους που 
ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3.

αποδειχθεί, σύμφωνα με τις σύγχρονες 
επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, ότι, με 
βάση τα κριτήρια για την έγκριση που 
ορίζονται στα σημεία 2 και 3 του ίδιου 
παραρτήματος, τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα που περιέχουν την εν λόγω 
δραστική ουσία πληρούν τους όρους που 
ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3. Οι όροι 
αυτοί χρησιμοποιούνται ως απορριπτικό 
κριτήριο. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι ουσίες οι οποίες έχουν ή υπάρχουν υποψίες ότι έχουν καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες, 
τοξικές για την αναπαραγωγή, ευαισθητοποιητικές ιδιότητες, καθώς και ιδιότητες ενδοκρινικής 
διαταραχής, και ουσίες οι οποίες είναι ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες ή τοξικές ή η χρήση τους 
προκαλεί άλλες ανησυχίες δεν πρέπει να εγκρίνονται.      

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 24
Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο (α)

(α) δεν έχουν βλαβερές συνέπειες στην 
υγεία των ανθρώπων, 
συμπεριλαμβανομένων των ευπαθών 
ομάδων, ή στην υγεία των ζώων, 
λαμβάνοντας υπόψη γνωστές σωρευτικές 
και συνεργιστικές συνέπειες όταν 
διατίθενται οι μέθοδοι αξιολόγησης των 
συνεπειών αυτών, ή στα υπόγεια ύδατα· 

(α) δεν έχουν βλαβερές συνέπειες στην 
υγεία των ανθρώπων, λαμβανομένων 
ιδιαιτέρως υπόψη των ευπαθών ομάδων, 
όπως είναι οι έγκυοι, τα έμβρυα και τα 
παιδιά ή στην υγεία των ζώων, λαμβάνοντας 
υπόψη γνωστές σωρευτικές και 
συνεργιστικές συνέπειες, ή στα υπόγεια 
ύδατα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης οι ουσίες δεν πρέπει να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην 
υγεία του ανθρώπου, ιδιαιτέρως σε ευπαθείς ομάδες όπως είναι τα έμβρυα, τα παιδιά και το 
περιβάλλον. Τούτο συμφωνεί με τη θέση που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ψήφισμα
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου P5_TA(2002)0276) σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 
Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.
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Τροπολογία: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 25
Άρθρο 7, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Η αξιολόγηση της αίτησης μπορεί να 
διενεργείται από περισσότερα του ενός 
κράτη μέλη τα οποία λειτουργούν ως 
κράτη εισηγητές στο πλαίσιο της 
διαδικασίας συνεισήγησης.  

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και στην αξιολόγηση αιτήσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με την 
οδηγία 91/414/ΕΟΚ και έχει μεγάλη σημασία για την ποσότητα και την ποιότητα της έκθεσης 
αξιολόγησης των δραστικών ουσιών. 

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 26
Άρθρο 11, παράγραφος 1

1. Μέσα σε δώδεκα μήνες από την 
ημερομηνία κοινοποίησης που προβλέπεται 
στο άρθρο 9 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, 
το κράτος μέλος εισηγητής προετοιμάζει και 
υποβάλλει στην Αρχή έκθεση (στο εξής 
«σχέδιο της έκθεσης αξιολόγησης»), στην 
οποία εκτιμά αν μπορεί να αναμένεται ότι η 
δραστική ουσία πληροί τις απαιτήσεις του 
άρθρου 4.

1. Το κράτος μέλος εισηγητής μπορεί να 
αρχίζει ήδη την αξιολόγηση των εκθέσεων 
δοκιμών και μελετών μετά την υποβολή 
τους από τον αιτούντα, ακόμη και πριν από 
την ημερομηνία κοινοποίησης που 
προβλέπεται στο άρθρο 9, παράγραφος 3, 
πρώτο εδάφιο. Μέσα σε οκτώ μήνες από 
την ημερομηνία κοινοποίησης που 
προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3, 
πρώτο εδάφιο, το κράτος μέλος εισηγητής 
προετοιμάζει και υποβάλλει στην Αρχή 
έκθεση (στο εξής «σχέδιο της έκθεσης 
αξιολόγησης»), στην οποία εκτιμά αν μπορεί 
να αναμένεται ότι η δραστική ουσία πληροί 
τις απαιτήσεις του άρθρου 4.

Εάν το κράτος μέλος χρειάζεται πρόσθετες 
πληροφορίες, ορίζει στον αιτούντα 
προθεσμία για την προσκόμισή τους. Σε 
αυτήν την περίπτωση, η δωδεκάμηνη 
προθεσμία παρατείνεται κατά το επιπλέον 
χρονικό διάστημα που χορηγείται από το 
κράτος μέλος. Ενημερώνει την Επιτροπή και 

Εάν το κράτος μέλος χρειάζεται πρόσθετες 
πληροφορίες, ορίζει στον αιτούντα μια 
λογική προθεσμία για την προσκόμισή τους. 
Σε αυτήν την περίπτωση, η οκτάμηνη
προθεσμία παρατείνεται κατά το επιπλέον 
χρονικό διάστημα που χορηγείται από το 
κράτος μέλος. Ενημερώνει την Επιτροπή και 
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την Αρχή. την Αρχή. Όταν παρέχει πρόσθετες 
πληροφορίες, ο αιτών υποβάλλει 
ταυτόχρονα αξίωση προστασίας 
δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 56.

Το κράτος μέλος μπορεί να συμβουλευτεί 
την Αρχή.

Το κράτος μέλος μπορεί να συμβουλευτεί 
την Αρχή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Μια ουσία πρέπει να εγκρίνεται ευθύς ως βεβαιώνονται οι πρώτες ασφαλείς χρήσεις. Με τον 
τρόπο αυτό, οι γεωργοί θα έχουν στη διάθεσή τους ενωρίτερα τα νέα, καινοτόμα προϊόντα.

Τροπολογία: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 27
Άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο 2

Εάν το κράτος μέλος χρειάζεται πρόσθετες 
πληροφορίες, ορίζει στον αιτούντα 
προθεσμία για την προσκόμισή τους. Σε 
αυτήν την περίπτωση, η δωδεκάμηνη 
προθεσμία παρατείνεται κατά το επιπλέον 
χρονικό διάστημα που χορηγείται από το 
κράτος μέλος. Ενημερώνει την Επιτροπή και 
την Αρχή.

Εάν το κράτος μέλος χρειάζεται πρόσθετες 
πληροφορίες, ορίζει στον αιτούντα 
προθεσμία για την προσκόμισή τους. Σε 
αυτήν την περίπτωση, η δωδεκάμηνη 
προθεσμία παρατείνεται κατά το επιπλέον 
χρονικό διάστημα που χορηγείται από το 
κράτος μέλος. Ενημερώνει την Επιτροπή και 
την Αρχή, οι οποίες εν συνεχεία 
ενημερώνουν σχετικώς τα υπόλοιπα κράτη 
μέλη.

Or. pl

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 28
Άρθρο 11, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Το κράτος μέλος εισηγητής υποβάλλει 
στην Επιτροπή και στην Αρχή έκθεση με 
όλες τις χρήσεις που έχουν αξιολογηθεί και 
είναι αποδεκτές για έγκριση, σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του άρθρου 29.

Or. de
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Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 29
Άρθρο 13 α (νέο)

Άρθρο 13α
Εντός τριών μηνών από την παραλαβή της 
έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 11, 
παράγραφος 1, η Επιτροπή υποβάλλει 
πρόταση για περιορισμένη έγκριση της 
δραστικής ουσίας, στην οποία ορίζονται:
- οι χρήσεις που μπορούν να εγκρίνονται 
και
- η περίοδος έγκρισης, η οποία δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τα 5 έτη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αν επιταχυνθεί η ασφαλής έγκριση ουσιών, οι γεωργοί θα έχουν ενωρίτερα στη διάθεσή τους 
νέα, καινοτόμα προϊόντα.

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 30
Άρθρο 14, παράγραφος 2

2. Η ανανέωση ισχύει για απεριόριστο
χρονικό διάστημα.

2. Η ανανέωση ισχύει για περίοδο που δεν 
υπερβαίνει τα δέκα έτη. Η έγκριση μπορεί 
να ανανεώνεται περισσότερες από μια 
φορές. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έγκριση, μετά την πρώτη ανανέωση, δεν πρέπει να ισχύει για απεριόριστο χρονικό διάστημα. 
Τούτο θα ήταν αντίθετο προς την αρχή της προφύλαξης. Οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται 
σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, όπως ορίζεται στο άρθρο 4, 
παράγραφος 1. 
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Τροπολογία: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 31
Άρθρο 15, παράγραφος 1

1. Η αίτηση που προβλέπεται στο άρθρο 14 
υποβάλλεται από τον παραγωγό της 
δραστικής ουσίας σε ένα κράτος μέλος, με 
αντίγραφο στα λοιπά κράτη μέλη, στην 
Επιτροπή και στην Αρχή, το αργότερο τρία 
χρόνια πριν από τη λήξη της πρώτης 
έγκρισης.

1. Η αίτηση που προβλέπεται στο άρθρο 14 
υποβάλλεται από τον παραγωγό της 
δραστικής ουσίας στο ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος, με αντίγραφο στα λοιπά 
κράτη μέλη, στην Επιτροπή και στην Αρχή, 
το αργότερο τρία χρόνια πριν από τη λήξη 
της πρώτης έγκρισης.

Or. pl

Τροπολογία: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 32
Άρθρο 19

Εκδίδεται κανονισμός, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 76 
παράγραφος 3, ο οποίος θεσπίζει τις 
αναγκαίες διατάξεις για την εφαρμογή της 
διαδικασίας ανανέωσης και επανεξέτασης, 
συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της 
υλοποίησης ενός προγράμματος εργασίας, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 18.

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Or. pl

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 33
Άρθρο 22, παράγραφος 1

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5, μια 
δραστική ουσία που συμμορφώνεται με τα 
κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 4 
εγκρίνεται για περίοδο που δεν υπερβαίνει 
τα 15 έτη, όταν μπορεί να αναμένεται ότι τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν 
την εν λόγω ουσία παρουσιάζουν μόνο 
χαμηλό κίνδυνο για την υγεία των 
ανθρώπων και των ζώων και του 

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5, μια 
δραστική ουσία που συμμορφώνεται με τα 
κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 4 
εγκρίνεται για περίοδο που δεν υπερβαίνει 
τα 15 έτη, όταν μπορεί να αναμένεται ότι τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν 
την εν λόγω ουσία παρουσιάζουν μόνο 
χαμηλό κίνδυνο για την υγεία των 
ανθρώπων και των ζώων και του 
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περιβάλλοντος, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 46 παράγραφος 1.

περιβάλλοντος.

Η παρούσα παρέκκλιση δεν εφαρμόζεται 
σε καμία δραστική ουσία που ταξινομείται 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ ως:
- καρκινογόνος,
- μεταλλαξιογόνος,
- τοξική για την αναπαραγωγή,
- ευαισθητοποιητική,
ή σε ουσίες που ταξινομούνται ως:
- ανθεκτικές με χρόνο ημιζωής άνω των 60 
ημερών,
- ουσίες με ιδιότητες ενδοκρινικής 
διαταραχής που περιλαμβάνονται στον 
κοινοτικό κατάλογο ουσιών που υπάρχει 
υποψία ότι διαθέτουν ιδιότητες 
ενδοκρινικής διαταραχής,
- ουσίες χαμηλής τοξικότητας,
- βιοσυσσωρεύσιμες και όχι εύκολα 
βιοαποικοδομήσιμες. 
Το αργότερο στις ....*, η Επιτροπή 
επανεξετάζει και, εάν κριθεί απαραίτητο, 
προσδιορίζει τα κριτήρια για την κατάταξη 
μιας δραστικής ουσίας ως ουσίας χαμηλού 
κινδύνου και, εάν είναι απαραίτητο, 
υποβάλλει προτάσεις.
___________________

* Ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να καθοριστούν σαφή και αντικειμενικά κριτήρια για να προσδιοριστούν ποιες 
ουσίες μπορούν να θεωρούνται ως ουσίες χαμηλού κινδύνου. Η πρόταση δεν περιέχει ορισμό 
της έννοιας αυτής. Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η έρευνα για ουσίες και προϊόντα με 
μεγαλύτερη βιωσιμότητα, είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις να υπάρχει σαφήνεια και 
ασφάλεια του δικαίου σχετικά με το τι σημαίνει ουσία ή προϊόν χαμηλού κινδύνου. Τα κριτήρια 
που απαριθμούνται εδώ έχουν ληφθεί από την οδηγία 98/8/ΕΚ για τα βιοκτόνα. Σύμφωνα με τα 
κριτήρια αυτά, 25 έως 30 % των δραστικών ουσιών ταξινομούνται ως ουσίες χαμηλού 
κινδύνου.
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Τροπολογία: Pilar Ayuso

Τροπολογία 34
Άρθρο 24, παράγραφος 1

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 και το 
άρθρο 14 παράγραφος 2, μια δραστική 
ουσία που συμμορφώνεται με τα κριτήρια 
που προβλέπονται στο άρθρο 4 εγκρίνεται 
για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα επτά 
έτη, όταν άλλες ήδη εγκεκριμένες 
δραστικές ουσίες είναι σαφώς λιγότερο 
τοξικές για τους καταναλωτές ή τους 
χρήστες ή παρουσιάζουν σαφώς λιγότερους 
κινδύνους για το περιβάλλον. Η αξιολόγηση 
λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια που ορίζονται 
στο σημείο 4 του παραρτήματος ΙΙ. 

1. Μια δραστική ουσία που συμμορφώνεται 
με τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 
4 και στο σημείο 4 του παραρτήματος ΙΙ 
ταξινομείται και εγκρίνεται ως «υποψήφια 
για υποκατάσταση».

Μια τέτοια ουσία αναφέρεται στο εξής ως 
«υποψήφια για υποκατάσταση».

Η διάρκεια ισχύος της έγκρισης είναι 10 
έτη. Η διάταξη του άρθρου 14, 
παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται.

Or. es

Αιτιολόγηση

Κατά την ταξινόμηση ουσιών ως «υποψηφίων για υποκατάσταση» είναι σημαντικό να 
πληρούνται τα κριτήρια που ορίζονται στην πρόταση κανονισμού. 

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 35
Άρθρο 24, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 και το 
άρθρο 14 παράγραφος 2, μια δραστική 
ουσία που συμμορφώνεται με τα κριτήρια 
που προβλέπονται στο άρθρο 4 εγκρίνεται 
για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα επτά έτη, 
όταν άλλες ήδη εγκεκριμένες δραστικές 
ουσίες είναι σαφώς λιγότερο τοξικές για 
τους καταναλωτές ή τους χρήστες ή 
παρουσιάζουν σαφώς λιγότερους κινδύνους 

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 και το 
άρθρο 14 παράγραφος 2, μια δραστική 
ουσία που συμμορφώνεται με τα κριτήρια 
που προβλέπονται στο άρθρο 4 εγκρίνεται 
για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε
έτη, όταν άλλες ήδη εγκεκριμένες δραστικές 
ουσίες ή εναλλακτικές γεωργικές μέθοδοι ή 
πρακτικές είναι σαφώς λιγότερο τοξικές για 
τους καταναλωτές ή τους χρήστες ή 
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για το περιβάλλον. Η αξιολόγηση λαμβάνει 
υπόψη τα κριτήρια που ορίζονται στο 
σημείο 4 του παραρτήματος ΙΙ.

παρουσιάζουν σαφώς λιγότερους κινδύνους 
για το περιβάλλον. Η αξιολόγηση λαμβάνει 
υπόψη τα κριτήρια που ορίζονται στο 
σημείο 4 του παραρτήματος ΙΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η περίοδος έγκρισης για άλλες ουσίες διαρκεί έως και 10 έτη, ουσίες υποψήφιες 
για υποκατάσταση πρέπει να εγκρίνονται για σαφώς βραχύτερη περίοδο, προκειμένου να είναι η 
υποκατάσταση αποτελεσματικότερη.

Τροπολογία: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 36
Άρθρο 28, παράγραφος 2, στοιχείο β)

β) διάθεση στην αγορά και χρήση των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τους 
σκοπούς της έρευνας και της ανάπτυξης 
σύμφωνα με το άρθρο 51.

β) χρήση των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων για τους σκοπούς της έρευνας και 
της ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 51.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Το στοιχείο β) αφορά την έγκριση χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τους σκοπούς της 
έρευνας και της ανάπτυξης.

Τροπολογία: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 37
Άρθρο 28, παράγραφος 2 α (νέο)

2α. Το φυτοπροστατευτικό προϊόν, το 
οποίο πρόκειται να διατεθεί στην αγορά 
στο έδαφος της Κοινότητας, συνοδεύεται 
κατά την αποστολή του από αντίγραφο ή, 
κατόπιν αιτήματος των αρμοδίων αρχών, 
αντίτυπο της έγκρισης, εάν οι σχετικές με 
την έγκριση πληροφορίες δεν έχουν 
δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 54.
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Or. pl

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 38
Άρθρο 28 α (νέο)

Άρθρο 28α
Παράλληλες εισαγωγές

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 28, 
παράγραφος 1, μπορεί να διατίθεται στην 
αγορά κράτους μέλους και να 
χρησιμοποιείται φυτοπροστατευτικό 
προϊόν, χωρίς να έχει εγκριθεί εκεί, όταν το 
πρόσωπο που επιθυμεί να διαθέσει το 
φυτοπροστατευτικό προϊόν στην αγορά, 
κατέχει για το φυτοπροστατευτικό προϊόν 
πιστοποιητικό εμπορευσιμότητας που έχει 
εκδοθεί από το κράτος μέλος.
2. Τα κράτη μέλη εκδίδουν πιστοποιητικό 
εμπορευσιμότητας κατόπιν αιτήσεως για 
φυτοπροστατευτικό προϊόν υπό την έννοια 
της παραγράφου 1, όταν το 
φυτοπροστατευτικό προϊόν που πρόκειται 
να εισαχθεί από άλλο κράτος μέλος έχει 
ήδη εγκριθεί σε άλλο κράτος μέλος, ενώ 
στο κράτος εισαγωγής έχει εγκριθεί προϊόν 
αναφοράς με ισοδύναμη σύνθεση 
(παράλληλη εισαγωγή).
3. Θεωρείται ότι υφίσταται ισοδύναμη 
σύνθεση υπό την έννοια του παρόντος 
άρθρου, όταν το προϊόν εισαγωγής και το 
προϊόν αναφοράς περιέχουν τις ίδιες 
δραστικές ουσίες σε συγκρίσιμη ποσότητα 
με ισοδύναμα ελάχιστα επίπεδα 
καθαρότητας και με συγκεκριμένες 
προσμείξεις του ίδιου τύπου και ισοδύναμα 
ανώτατα επίπεδα και έχουν αντίστοιχο 
τύπο περιεκτικότητας. Όσον αφορά τη 
σύνθεση επιτρέπονται διαφορές κατά τα 
λοιπά, εφόσον αυτές οι ποιοτικές ή 
ποσοτικές διαφορές στα βοηθητικά δεν 
έχουν επιπτώσεις στη βιολογική επίδραση, 
στην επίδραση επί των προς προστασία 
φυτών ή στην επίδραση επί του ανθρώπου, 



AM\656768EL.doc PE 386.430v01-00 14/40 AM\

EL

των ζώων ή του φυσικού περιβάλλοντος. 
Σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 76, παράγραφος 2, τα κριτήρια 
και η διαδικασία για τον έλεγχο της 
ισοδύναμης σύνθεσης μπορούν να 
ρυθμιστούν λεπτομερέστερα.
4. Στην αίτηση για τη χορήγηση 
πιστοποιητικού εμπορευσιμότητας 
δηλώνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
- κράτος μέλος προέλευσης του προς 
εισαγωγή φυτοπροστατευτικού προϊόντος,
- ονομασία και διεύθυνση του εισαγωγέα, 
- ονομασία με την οποία πρόκειται να 
διατεθεί στο κράτος εισαγωγής το προς 
εισαγωγή φυτοπροστατευτικό προϊόν,
- ονομασία και αριθμός έγκρισης του προς 
εισαγωγή φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
στο κράτος προέλευσης,
- όνομα και διεύθυνση του κατόχου της 
έγκρισης στο κράτος προέλευσης,
- οι αρχικές οδηγίες χρήσης με τις οποίες 
το προς εισαγωγή φυτοπροστατευτικό 
προϊόν διατίθεται στο κράτος μέλος 
προέλευσης,
- προβλεπόμενη σήμανση και οδηγίες 
χρήσης, με τα οποία το προς εισαγωγή 
φυτοπροστατευτικό προϊόν πρόκειται να 
διατεθεί στην αγορά,
- ονομασία και αριθμός έγκρισης του 
προϊόντος αναφοράς,
- όνομα του κατόχου της έγκρισης του 
προϊόντος αναφοράς.
5. Φυτοπροστατευτικό προϊόν για το οποίο 
εκδόθηκε πιστοποιητικό 
εμπορευσιμότητας χρησιμοποιείται κατά 
τον ίδιο τρόπο όπως το προϊόν αναφοράς.
6. Το πιστοποιητικό εμπορευσιμότητας 
ισχύει για όσο διάστημα ισχύει η άδεια του 
προϊόντος αναφοράς. Εάν ο κάτοχος της 
έγκρισης του προϊόντος αναφοράς ζητήσει, 
σύμφωνα με το άρθρο 44, παράγραφος 1, 
την ανάκληση της έγκρισης και 
εξακολουθούν να πληρούνται οι όροι του 
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άρθρου 29, η ισχύς του πιστοποιητικού 
εμπορευσιμότητας λήγει ένα έτος μετά την 
ανάκληση της έγκρισης και σε κάθε 
περίπτωση το αργότερο τη στιγμή λήξεως 
της ισχύος της άδειας.
7. Οι διατάξεις των άρθρων 43, 45 και 53, 
παράγραφος 4, και του κεφαλαίου VII 
εφαρμόζονται αντιστοίχως στις 
παράλληλες εισαγωγές.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν περιέχει κανόνες για τις παράλληλες εισαγωγές 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Ωστόσο, είναι επείγουσα ανάγκη να θεσπισθούν κανόνες σε 
κοινοτικό επίπεδο, για να λάβει τέλος η νομική αβεβαιότητα που επικρατεί σήμερα. Οι 
αποκλίνουσες δικαστικές αποφάσεις και οι διαφορές στην αντιμετώπιση των παράλληλων 
εισαγωγών από τα κράτη μέλη καθιστούν αναγκαίο να συμπληρωθεί η πρόταση με κανόνες για 
τις παράλληλες εισαγωγές.

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 39
Άρθρο 29, παράγραφος 6

6. Οι ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και 
την έγκριση των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων ορίζονται στους κανονισμούς 
που εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 76 παράγραφος 
2, και συμπεριλαμβάνουν τις απαιτήσεις του 
παραρτήματος VI της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, 
με τις αναγκαίες τροποποιήσεις.

6. Οι ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και 
την έγκριση των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων ορίζονται σε κανονισμό του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, και συμπεριλαμβάνουν τις 
απαιτήσεις του παραρτήματος VI της 
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, με τις αναγκαίες 
τροποποιήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός που θεσπίζει τις νέες ενιαίες αρχές πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τη δέουσα νομοθετική διαδικασία, και όχι με τη διαδικασία 
επιτροπολογίας. Το 1996 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέβαλε προσφυγή στο Δικαστήριο διότι 
οι πρώτες ενιαίες αρχές που θεσπίστηκαν από την Επιτροπή δεν συμφωνούσαν με την οδηγία 
91/414. Το Δικαστήριο (υπόθεση C-303/94) βεβαίωσε τη θέση του Κοινοβουλίου και οι αρχές 
τροποποιήθηκαν, ιδιαίτερα όσον αφορά τα κριτήρια για το πόσιμο ύδωρ.
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Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 40
Άρθρο 30, παράγραφος 3, στοιχείο β)

β) υποχρέωση ενημέρωσης, πριν από τη 
χρήση του προϊόντος, τυχόν γειτόνων που 
ενδέχεται να εκτεθούν στο νέφος ψεκασμού 
και οι οποίοι έχουν ζητήσει να 
ενημερωθούν.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος βασίζεται στο σκεπτικό ότι η διαδικασία έγκρισης καθαυτή δεν αρκεί για να 
διασφαλίσει την ασφαλή χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και ότι ως εκ τούτου πρέπει να 
ληφθούν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για τους γείτονες. Τούτο έρχεται σε σαφή αντίθεση με τις 
αυστηρές ευρωπαϊκές προδιαγραφές έγκρισης και υπονομεύει την εμπιστοσύνη του κοινού στις 
ευρωπαϊκές διαδικασίες αδειοδότησης.

Τροπολογία: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 41
Άρθρο 32, παράγραφος 5 α (νέα)

5α. Σε όλα τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούνται ενιαία έντυπα αίτησης.

Or. pl

Τροπολογία: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 42
Άρθρο 33, παράγραφος 1

1. Οι αιτούντες απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των εκθέσεων 
δοκιμών και μελετών που αναφέρονται στο 
άρθρο 32 παράγραφος 3, εάν αποδείξουν ότι 
έλαβαν πρόσβαση σύμφωνα με το άρθρο 56, 
58 ή 59 ή ότι έχει λήξει τυχόν περίοδος 

1. Οι αιτούντες απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση να επισυνάπτουν στην αίτηση 
τον φάκελο που αναφέρεται στο άρθρο 32 
παράγραφος 3, εάν αποδείξουν ότι έλαβαν 
πρόσβαση σύμφωνα με το άρθρο 56, 58 ή 59 
ή ότι έχει λήξει τυχόν περίοδος προστασίας 
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προστασίας των δεδομένων. των δεδομένων.

Or. pl

Τροπολογία: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 43
Άρθρο 33, παράγραφος 2, στοιχείο (β α) (νέο)

βα) τον φάκελο στον οποίο είχε πρόσβαση 
ο αιτών ή του οποίου έχει λήξει η περίοδος 
προστασίας και είναι διαθέσιμος στο 
συγκεκριμένο κράτος μέλος·   

Or. pl

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 44
Άρθρο 35, παράγραφος 2

2. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη χορηγούν 
ή αρνούνται να χορηγήσουν εγκρίσεις 
βάσει των συμπερασμάτων της 
αξιολόγησης του κράτους μέλους που 
εξέτασε την αίτηση, όπως προβλέπεται στα 
άρθρα 30 και 31. Τα κράτη μέλη εγκρίνουν 
το εκάστοτε φυτοπροστατευτικό προϊόν με 
τους ίδιους όρους με το κράτος μέλος που 
εξετάζει την αίτηση, συμπεριλαμβανομένης 
της ταξινόμησης για τους σκοπούς της 
οδηγίας 1999/45/ΕΚ. 

2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 30 και 
31, όταν φυτοπροστατευτικό προϊόν έχει 
ήδη εγκριθεί σε κράτος μέλος, τα υπόλοιπα 
κράτη μέλη αποφασίζουν, εντός 90 ημερών 
από την παραλαβή της αίτησης, εάν και 
υπό ποιες προϋποθέσεις θα εγκρίνουν το 
εκάστοτε φυτοπροστατευτικό προϊόν. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο σύστημα έγκρισης κατά ζώνες αποδυναμώνει το σύστημα εθνικής έγκρισης και 
δεν συμφωνεί με την κοινοτική αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 5 της Συνθήκης ΕΚ ) διότι 
υπερβαίνει το πεδίο εφαρμογής που είναι απαραίτητο για την επιτάχυνση της διαδικασίας 
λήψεως αποφάσεως χωρίς περιττή αλληλεπικάλυψη εργασιών και για τη διασφάλιση 
περισσότερο εναρμονισμένης διαθεσιμότητας φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα διάφορα 
κράτη μέλη. Οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν με την τροποποίηση του συστήματος 
αμοιβαίας αναγνώρισης χωρίς την εφαρμογή του συστήματος έγκρισης κατά ζώνες.
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Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 45
Άρθρο 39

1. Ο κάτοχος έγκρισης δύναται να υποβάλει 
αίτηση έγκρισης για το ίδιο 
φυτοπροστατευτικό προϊόν και για την ίδια 
χρήση σε άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο 
της διαδικασίας αμοιβαίας αναγνώρισης που 
προβλέπεται στην παρούσα ενότητα στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Ο κάτοχος έγκρισης ή το πρόσωπο που 
έχει οριστεί από αυτόν ως εκπρόσωπός του
δύναται να υποβάλει αίτηση έγκρισης για το 
ίδιο φυτοπροστατευτικό προϊόν και για την 
ίδια χρήση σε άλλο κράτος μέλος στο 
πλαίσιο της διαδικασίας αμοιβαίας 
αναγνώρισης που προβλέπεται στην 
παρούσα ενότητα στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

α) η έγκριση χορηγήθηκε από κράτος μέλος 
(κράτος μέλος αναφοράς) που ανήκει στην 
ίδια ζώνη· ή

α) η έγκριση χορηγήθηκε από κράτος μέλος 
(κράτος μέλος αναφοράς) που ανήκει στην 
ίδια ζώνη· ή

β) η έγκριση χορηγήθηκε από κράτος μέλος 
για χρήση σε θερμοκήπια ή ως 
μετασυλλεκτική επεξεργασία, ανεξάρτητα 
από τη ζώνη στην οποία ανήκει το κράτος 
μέλος αναφοράς.

β) η έγκριση χορηγήθηκε από κράτος μέλος 
για χρήση σε θερμοκήπια ή ως 
μετασυλλεκτική επεξεργασία ή ως 
επεξεργασία σπόρου, ανεξάρτητα από τη 
ζώνη στην οποία ανήκει το κράτος μέλος 
αναφοράς· ή

(βα) η έγκριση χορηγήθηκε σε εθελοντική 
βάση από κράτη μέλη που ανήκουν σε 
διαφορετικές ζώνες, στα οποία επικρατούν 
όμοιες προϋποθέσεις γεωργικής, 
φυτοϋγειονομικής και περιβαλλοντικής 
φύσεως, ιδίως προϋποθέσεις κλιματικής 
φύσεως που έχουν σχέση με τη χρήση του 
προϊόντος· ή
ββ) η έγκριση χορηγήθηκε από κράτος 
μέλος για την επεξεργασία σπόρου, 
ανεξάρτητα από τη ζώνη στην οποία 
ανήκει το κράτος μέλος αναφοράς·

2. Η αμοιβαία αναγνώριση δεν 
εφαρμόζεται σε φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα που περιέχουν ουσία υποψήφια 
για υποκατάσταση.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η αρμόδια αρχή διαφέρει από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Επιπλέον, πρέπει να προβλέπεται 
η δυνατότητα των κρατών μελών να χορηγούν εγκρίσεις σε εθελοντική βάση, σε περίπτωση που 
τα εν λόγω κράτη μέλη ανήκουν μεν σε διαφορετικές ζώνες, αλλά έχουν παρόμοιες 
προϋποθέσεις γεωργικής, φυτοϋγειονομικής και περιβαλλοντικής φύσεως.

Τροπολογία: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 46
Άρθρο 41, παράγραφος 1, στοιχείο (α α) (νέο)

αα) έκθεση αξιολόγησης του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος η οποία 
έχει εκπονηθεί στο κράτος μέλος στο οποίο 
το εν λόγω προϊόν έχει διατεθεί στην 
αγορά· 

Or. pl

Τροπολογία: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 47
Άρθρο 46, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Ουσίες οι οποίες παρασκευάζονται με 
την ένωση δύο ή περισσοτέρων 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων χαμηλού 
κινδύνου, δεν ταξινομούνται αυτομάτως 
ως φυτοπροστατευτικά προϊόντα χαμηλού 
κινδύνου εάν δεν εξετασθεί προηγουμένως 
η τοξικολογική τους ασφάλεια.     

Or. pl

Τροπολογία: Pilar Ayuso

Τροπολογία 48
Άρθρο 49, παράγραφος 3, στοιχείο (δ)

δ) τα έγγραφα και τα στοιχεία που 
στηρίζουν την επέκταση της χρήσης έχουν 
υποβληθεί από πρόσωπα ή φορείς της 

δ) τα έγγραφα και τα στοιχεία που 
στηρίζουν την επέκταση της χρήσης έχουν 
υποβληθεί από πρόσωπα ή φορείς της 
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παραγράφου 2· παραγράφου 2. Οι απαραίτητες μελέτες για 
τον καθορισμό των ανωτάτων ορίων 
υπολειμμάτων μπορούν να διενεργούνται 
από επιστημονικούς οργανισμούς ή 
δημόσιους φορείς.  

Or. es

Αιτιολόγηση

Το κόστος των επιστημονικών μελετών αποτελεί ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο για την ανάπτυξη 
των χρήσεων δευτερεύουσας σημασίας.  Σκοπός αυτής της τροπολογίας είναι να εξευρεθούν 
οικονομικότερες λύσεις.

Τροπολογία: Pilar Ayuso

Τροπολογία 49
Άρθρο 49, παράγραφος 3 α (νέα)

3α. Κατά την έγκριση για χρήσεις 
δευτερεύουσας σημασίας λαμβάνονται 
υπόψη, μεταξύ άλλων, κριτήρια 
παρέκτασης βάσει των δεδομένων που 
αφορούν άλλες καλλιέργειες, με τις οποίες 
υφίστανται μεγάλες ομοιότητες στους 
τομείς της βοτανικής και της 
καλλιεργητικής τεχνικής.   

Or. es

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση καλλιεργειών με μεγάλες ομοιότητες, όπως για παράδειγμα της κερασιάς και 
της προύμνης, πρέπει να χρησιμοποιούνται δια της παρέκτασης τα δεδομένα της αρχικής 
έγκρισης, προκειμένου να διευκολύνεται η εφαρμογή σε χρήσεις δευτερεύουσας σημασίας.  

Τροπολογία: Pilar Ayuso

Τροπολογία 50
Άρθρο 49 α (νέο)

Άρθρο 49 α
Παράλληλες εισαγωγές
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1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 28, 
παράγραφος 1, τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν την εισαγωγή 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο 
έδαφός τους και την διάθεσή του στην 
αγορά μέσω παράλληλου εμπορίου μόνον 
αφού προηγηθεί διοικητική διαδικασία με 
την οποία εξετάζεται κατά πόσον το εν 
λόγω προϊόν είναι ταυτόσημο με το 
φυτοπροστατευτικό προϊόν για το οποίο 
έχει χορηγηθεί ήδη έγκριση 
(φυτοπροστατευτικό προϊόν αναφοράς). 
Εάν είναι ταυτόσημο, το εισαγόμενο 
φυτοπροστατευτικό προϊόν λαμβάνει 
πιστοποιητικό ταυτότητας από την 
αρμόδια αρχή του συγκεκριμένου κράτους 
μέλους.
2. Ο εισαγωγέας φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος υποβάλλει στην αρμόδια αρχή 
του εν λόγω κράτους μέλους, πριν από την 
πρώτη εισαγωγή και την πρώτη διάθεση 
στην αγορά, αίτηση για τη χορήγηση 
πιστοποιητικού ταυτότητας για το 
φυτοπροστατευτικό προϊόν το οποίο 
επιθυμεί να εισαγάγει. 
3. Η αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους 
μέλους αποφασίζει εντός προθεσμίας 45 
ημερών εάν πληρούνται οι απαιτήσεις της 
παρούσας παραγράφου. Εάν η αρχή 
βεβαιώσει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις 
αυτές, χορηγείται στον εισαγωγέα 
πιστοποιητικό ταυτότητας για το υπό 
εξέταση φυτοπροστατευτικό προϊόν. 
4. Ο αιτών εξαιρείται από την υποχρέωση 
υποβολής των πληροφοριών και των 
εκθέσεων δοκιμών και μελετών που είναι 
απαραίτητες για τη χορήγηση της έγκρισης 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων.  
5. Η αρμόδια αρχή, στην οποία 
υποβάλλεται η αίτηση, ζητεί από την 
αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης: 
α) να προσδιορίσει την ακριβή σύνθεση 
του προϊόντος, για να εξετάσει εάν το εν 
λόγω προϊόν είναι ταυτόσημο με το 
φυτοπροστατευτικό προϊόν αναφοράς το 
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οποίο έχει εγκριθεί στο κράτος μέλος, και  
β) να εξετάσει κατά πόσον το εν λόγω 
προϊόν έχει εγκριθεί στο συγκεκριμένο 
κράτος μέλος σύμφωνα με τη διαδικασία 
έγκρισης που προβλέπεται στην οδηγία 
91/414/ΕΟΚ ή στον παρόντα κανονισμό.
6. Προϊόντα που είναι αντικείμενο 
παράλληλων εισαγωγών δεν 
επανασυσκευάζονται. 
7. Το πιστοποιητικό ταυτότητας παύει να 
ισχύει με τη λήξη της ισχύος της έγκρισης 
του προϊόντος αναφοράς ή με τη λήξη της 
ισχύος της έγκρισης του εισαχθέντος 
προϊόντος στο κράτος μέλος από το οποίο 
εισήχθη. Εάν η έγκριση ανακληθεί για 
λόγους που δεν αφορούν την προστασία 
της υγείας ή του περιβάλλοντος, ο 
εισαγωγέας μπορεί να συνεχίσει να πωλεί 
το εισαχθέν προϊόν για ένα έτος από την 
ημερομηνία ανάκλησης της έγκρισης. 

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να θεσπισθούν σε κοινοτικό επίπεδο σαφείς και αυστηροί κανόνες που θα 
ρυθμίζουν το παράλληλο εμπόριο, προκειμένου να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο εναρμόνισης, 
ασφάλειας και ελέγχου. Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το εισαγόμενο προϊόν είναι 
ταυτόσημο με το προϊόν αναφοράς, δεν πρέπει να επιτρέπεται η επανασυσκευασία. Από την 
άλλη πλευρά, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εισαγωγέα οφείλει να διεξαγάγει τη 
διοικητική διαδικασία που απαιτείται για να βεβαιώσει ότι πρόκειται για ταυτόσημο προϊόν και 
ότι το προϊόν αυτό έχει εγκριθεί προηγουμένως από το κράτος μέλος εξαγωγέα.   

Τροπολογία: Paul Rübig

Τροπολογία 51
Άρθρο 49 α (νέο)

Άρθρο 49α
Παράλληλες εισαγωγές

1. Ο εισαγωγέας φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος υποβάλλει στην αρμόδια αρχή 
του κράτους μέλους, στο οποίο πρόκειται 
να εισαχθεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν, 
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αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού 
ταυτότητας. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται 
πριν από την πρώτη εισαγωγή του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος ή πριν από 
την διάθεσή του στην αγορά για πρώτη 
φορά. 
2. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
αποφασίζει εντός προθεσμίας 45 ημερών 
εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του 
παρόντος άρθρου. Εάν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις, η αρχή χορηγεί στον 
εισαγωγέα πιστοποιητικό ταυτότητας για 
το εν λόγω φυτοπροστατευτικό προϊόν.  
3. Ο αιτών εξαιρείται από την υποχρέωση 
υποβολής των πληροφοριών και των 
εκθέσεων δοκιμών και μελετών που είναι 
απαραίτητες για τη χορήγηση της έγκρισης 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων μόνον εάν 
αποδείξει:
α) ότι το εισαγόμενο προϊόν είναι 
ταυτόσημο με φυτοπροστατευτικό προϊόν 
το οποίο έχει εγκριθεί στο κράτος μέλος 
εισαγωγής (φυτοπροστατευτικό προϊόν 
αναφοράς) και 
β) ότι η έγκριση του εν λόγω προϊόντος 
χορηγήθηκε στο κράτος μέλος εξαγωγής 
στο πλαίσιο διαδικασίας έγκρισης 
αντίστοιχης με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στην οδηγία 91/414/ΕΟΚ ή 
στον παρόντα κανονισμό και
γ) ότι η επανασυσκευασία δεν επηρεάζει 
αρνητικά ούτε την αρχική φύση του 
προϊόντος ούτε τη φήμη του εμπορικού 
σήματος και του κατόχου του.
4. Το πιστοποιητικό ταυτότητας παύει να 
ισχύει με τη λήξη του προϊόντος αναφοράς 
ή με τη λήξη της ισχύος της έγκρισης του 
εισαχθέντος προϊόντος στο κράτος μέλος 
εξαγωγής. Εάν η έγκριση ανακληθεί για 
λόγους που δεν αφορούν την προστασία 
της υγείας ή του περιβάλλοντος, ο 
εισαγωγέας έχει δικαίωμα να συνεχίσει να 
πωλεί το εισαχθέν προϊόν. Η προθεσμία 
πώλησης αρχίζει να ισχύει από την 
ημερομηνία ανάκλησης της έγκρισης και 
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λήγει μετά από ένα έτος. 
5. Τα κράτη μέλη δεν εκδίδουν 
πιστοποιητικά ταυτότητας για 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που 
περιέχουν ουσία υποψήφια για 
υποκατάσταση.  

Or. de

Αιτιολόγηση

Το παράλληλο εμπόριο παρέχει τη δυνατότητα απλοποιημένης διάθεσης φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων στην αγορά με περιορισμό του αριθμού των ελέγχων. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα ότι 
το παράλληλο εμπόριο χρησιμοποιείται για τη διάθεση παράνομων προϊόντων (προϊόντων που 
δεν έχουν ελεγχθεί και/ή νοθευμένων προϊόντων) στην αγορά. Επομένως είναι αναγκαία η 
θέσπιση σαφών και δεσμευτικών κανόνων που θα ρυθμίζουν το παράλληλο εμπόριο.  
Τοιουτοτρόπως αυξάνεται στον τομέα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων όχι μόνον το 
επίπεδο εναρμόνισης, αλλά και το επίπεδο ασφάλειας και ελέγχου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 52
Άρθρο 52, παράγραφος 2

Η ορθή χρήση περιλαμβάνει την τήρηση των 
όρων που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 
30 και καθορίζονται στην επισήμανση, την 
εφαρμογή των αρχών ορθής πρακτικής 
φυτοπροστασίας, καθώς και, κατά 
περίπτωση, των αρχών της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών και ορθής περιβαλλοντικής 
πρακτικής.

Η ορθή χρήση περιλαμβάνει ως ελάχιστη 
απαίτηση:

(i) την τήρηση των απαιτήσεων και των 
όρων που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 
30 και καθορίζονται στην επισήμανση, 
σύμφωνα με τις διατάξεις περί 
επισήμανσης των άρθρων 61 έως 63, 
καθώς και με την οδηγία 1999/45/ΕΚ· 
(ii) την εφαρμογή σύμφωνα με τις αρχές 
της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των 
αρχών ορθής πρακτικής φυτοπροστασίας  
και ορθής περιβαλλοντικής πρακτικής, 
σύμφωνα με τις οποίες η χρήση 
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φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
περιορίζεται στο ελάχιστο απαραίτητο·
(iii) την τήρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
396/2005· 
(iv) την τήρηση των απαιτήσεων που 
ορίζονται στις οδηγίες σχετικά με την 
προστασία των εργαζομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της ορθής χρήσης πρέπει να περιλαμβάνει ελάχιστες απαιτήσεις. Επιπλέον, πρέπει να 
επισημαίνει την ανάγκη τήρησης συγκεκριμένων κοινοτικών νομοθετικών διατάξεων.

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 53
Άρθρο 56, παράγραφος 1

1. Οι εκθέσεις δοκιμών και μελετών 
επωφελούνται από την προστασία 
δεδομένων με τους όρους που προβλέπονται 
στο παρόν άρθρο.

1. Οι εκθέσεις δοκιμών και μελετών 
επωφελούνται από την προστασία 
δεδομένων με τους όρους που προβλέπονται 
στο παρόν άρθρο.

Η προστασία καλύπτει τις εκθέσεις δοκιμών 
και μελετών που υποβάλλονται σε ένα 
κράτος μέλος από αιτούντα έγκριση δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού (στο εξής 
καλούμενος «ο πρώτος αιτών»), με τον όρο 
ότι οι εν λόγω εκθέσεις δοκιμών και 
μελετών:

Η προστασία καλύπτει τις εκθέσεις δοκιμών 
και μελετών που υποβάλλονται σε ένα 
κράτος μέλος από αιτούντα έγκριση δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού (στο εξής 
καλούμενος «ο πρώτος αιτών»), με τον όρο 
ότι οι εν λόγω εκθέσεις δοκιμών και 
μελετών

α) ήταν απαραίτητες για την έγκριση ή την 
τροποποίηση έγκρισης, προκειμένου να 
καταστεί εφικτή η χρήση του προϊόντος σε 
άλλη καλλιέργεια, και

ήταν απαραίτητες για την έγκριση στο 
πλαίσιο των υφισταμένων συνθηκών ή την 
τροποποίηση έγκρισης, προκειμένου να 
καταστεί εφικτή η χρήση του προϊόντος σε 
άλλη καλλιέργεια.

β) είχε πιστοποιηθεί η συμμόρφωσή τους 
με τις αρχές ορθής εργαστηριακής 
πρακτικής ή ορθής πρακτικής για τη 
διενέργεια πειραμάτων, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις δεδομένων σχετικά με τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα οι οποίες 
αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 
στοιχείο γ)
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Όταν μια έκθεση προστατεύεται, δεν μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί από το κράτος μέλος που 
την παρέλαβε προς όφελος άλλων αιτούντων 
έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 
εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται 
στην παράγραφο 2, στο άρθρο 59 ή στο 
άρθρο 77.

Όταν μια έκθεση προστατεύεται, δεν μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ολόκληρη ή περίληψή 
της από το κράτος μέλος που την παρέλαβε 
ή από άλλο κράτος μέλος προς όφελος 
άλλων αιτούντων έγκριση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, εκτός από 
τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2, στο άρθρο 59 ή στο άρθρο 77. 

Η περίοδος προστασίας των δεδομένων είναι 
δεκαετής και αρχίζει να υπολογίζεται από 
την ημερομηνία της πρώτης έγκρισης στο εν 
λόγω κράτος μέλος, εκτός από τις 
περιπτώσεις που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2, στο άρθρο 59 ή στο άρθρο 77. 
Η περίοδος αυτή παρατείνεται στα 12 έτη 
για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που 
καλύπτονται από το άρθρο 46.

Η περίοδος προστασίας των δεδομένων είναι 
δεκαετής και αρχίζει να υπολογίζεται από 
την ημερομηνία της πρώτης έγκρισης στο εν 
λόγω κράτος μέλος, εκτός από τις 
περιπτώσεις που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2, στο άρθρο 59 ή στο άρθρο 77. 
Η περίοδος αυτή παρατείνεται στα 12 έτη 
για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που 
καλύπτονται από το άρθρο 46.

Οι μελέτες δεν προστατεύονται, εάν ήταν 
απαραίτητες μόνο για την ανανέωση ή την 
επανεξέταση της έγκρισης.

Οι μελέτες προστατεύονται για διάρκεια 
πέντε ετών αντίστοιχα με την περίοδο που 
αναφέρεται στο τέταρτο εδάφιο, εάν ήταν 
απαραίτητες μόνο για την ανανέωση ή την 
επανεξέταση της έγκρισης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει να επαναξιολογούνται και να επανεγκρίνονται ανά 7 
έως 10 έτη, και για το σκοπό αυτό απαιτούνται νέα δεδομένα. Για την ικανοποίηση αυτών των 
απαιτήσεων οι κάτοχοι εγκρίσεων πρέπει να επενδύουν μεγάλα ποσά. Στην περίπτωση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων με χρήσεις δευτερεύουσας σημασίας η ανανέωση της έγκρισης 
και οι συνδεόμενες με αυτήν δαπάνες μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα ότι τα εν λόγω προϊόντα 
δεν θα είναι πλέον διαθέσιμα, εάν δεν διασφαλίζεται επαρκής προστασία για τα απαιτούμενα 
δεδομένα.  

Τροπολογία: Pilar Ayuso

Τροπολογία 54
Άρθρο 56, παράγραφος 1, εδάφιο 5

Οι μελέτες δεν προστατεύονται, εάν ήταν 
απαραίτητες μόνο για την ανανέωση ή την 
επανεξέταση της έγκρισης.

Οι μελέτες που υποβάλλονται για την 
επανεξέταση ή την ανανέωση έγκρισης, δεν 
προστατεύονται, εκτός εάν είναι 
απαραίτητες για λόγους τροποποίησης της 
νομοθεσίας. 
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Or. es

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής αντιπροσωπεύει μια πολύ σημαντική πρόοδο σε σχέση με την 
επικρατούσα σήμερα κατάσταση, προκειμένου να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα των μικρών και 
μεσαίων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Με την παρούσα τροπολογία το κείμενο της πρότασης της 
Επιτροπής καθίσταται σαφέστερο. 

Τροπολογία: Pilar Ayuso

Τροπολογία 55
Άρθρο 56, παράγραφος 2, στοιχείο (βα) (νέο)

βα) σε περίπτωση που δημιουργηθεί 
κατάσταση μονοπωλίου.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο νέος κανονισμός πρέπει να περιέχει ειδικές διατάξεις, προκειμένου να αποτρέπονται 
καταστάσεις μονοπωλίου στην αγορά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 56
Άρθρο 56, παράγραφος 3

3. Η προστασία δεδομένων που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 χορηγείται μόνον εάν ο 
πρώτος αιτών αξίωσε προστασία δεδομένων 
κατά την υποβολή του φακέλου και παρείχε 
στο οικείο κράτος μέλος, για κάθε έκθεση 
δοκιμών ή μελετών, τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

3. Η προστασία δεδομένων που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 χορηγείται μόνον εάν ο 
πρώτος αιτών αξίωσε προστασία δεδομένων 
κατά την υποβολή του φακέλου ή 
πρόσθετων πληροφοριών και παρείχε στο 
οικείο κράτος μέλος, για κάθε έκθεση 
δοκιμών ή μελετών, τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

α) τους λόγους για τους οποίους οι εκθέσεις 
δοκιμών και μελετών που υποβάλλονται 
είναι απαραίτητες για τη χορήγηση της 
πρώτης έγκρισης ή για την τροποποίηση της 
έγκρισης ενός φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος·

α) τους λόγους για τους οποίους οι εκθέσεις 
δοκιμών και μελετών που υποβάλλονται 
είναι απαραίτητες για τη χορήγηση της 
πρώτης έγκρισης ή για την τροποποίηση ή 
την ανανέωση ή την επανεξέταση της 
έγκρισης ενός φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος·
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β) επιβεβαίωση ότι δεν έχει λήξει η τυχόν 
περίοδος προστασίας δεδομένων που είχε 
χορηγηθεί για την έκθεση δοκιμών ή 
μελετών.

β) επιβεβαίωση ότι δεν έχει λήξει η τυχόν 
περίοδος προστασίας δεδομένων που είχε 
χορηγηθεί για την έκθεση δοκιμών ή 
μελετών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Λογική περίοδος προστασίας των δεδομένων πέντε ετών για μελέτες που είναι απαραίτητες για 
την ανανέωση έγκρισης μετά παρέλευση δέκα ετών.

Τροπολογία: Pilar Ayuso

Τροπολογία 57
Άρθρο 56, παράγραφος 3, στοιχείο (α)

α) τους λόγους για τους οποίους οι εκθέσεις 
δοκιμών και μελετών που υποβάλλονται 
είναι απαραίτητες για τη χορήγηση της 
πρώτης έγκρισης ή για την τροποποίηση της 
έγκρισης ενός φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος·

α) τους λόγους για τους οποίους οι εκθέσεις 
δοκιμών και μελετών που υποβάλλονται 
είναι απαραίτητες για τη χορήγηση της 
πρώτης έγκρισης ή για την τροποποίηση της 
έγκρισης ενός φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος ή κατόπιν τροποποιήσεων της 
νομοθεσίας·

Or. es

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής αντιπροσωπεύει μια πολύ σημαντική πρόοδο σε σχέση με την 
επικρατούσα σήμερα κατάσταση, προκειμένου να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα των μικρών και 
μεσαίων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Με την παρούσα τροπολογία το κείμενο της πρότασης της 
Επιτροπής καθίσταται σαφέστερο. 

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 58
Άρθρο 56, παράγραφος 3 (α) (νέα)

3α. Εντός κάθε ζώνης που ορίζεται στο 
Παράρτημα I, τα κράτη μέλη τα οποία 
εγκρίνουν φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
σύμφωνα με το άρθρο 35, παράγραφος 2 ή 
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με αμοιβαία αναγνώριση σύμφωνα με το 
άρθρο 40 προστατεύουν τα δεδομένα που 
είναι απαραίτητα για την έγκριση στο 
κράτος μέλος που εξετάζει την αίτηση, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3
του παρόντος άρθρου. Η προστασία 
δεδομένων αρχίζει να ισχύει από την 
ημερομηνία της έγκρισης στο οικείο 
κράτος μέλος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το σύστημα έγκρισης κατά ζώνες πρέπει να προβλέπει την προστασία δεδομένων σε όλα τα 
κράτη μέλη.

Τροπολογία: Pilar Ayuso

Τροπολογία 59
Άρθρο 56, παράγραφος 3 (α) (νέα)

3α. Όταν κράτος μέλος θεωρεί ότι μπορεί 
να δημιουργηθεί κατάσταση μονοπωλίου, 
εάν ο μελλοντικός αιτών και ο κάτοχος ή οι 
κάτοχοι των σχετικών εγκρίσεων 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 
περιέχουν την ίδια δραστική ουσία, το ίδιο 
προστατευτικό ή συνεργιστικό δεν μπορούν 
να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με 
την κοινοχρησία των εκθέσεων δοκιμών 
και μελετών σε σπονδυλωτά, ο μελλοντικός 
αιτών ενημερώνει την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους. Ωστόσο, τα δύο μέρη 
καθορίζουν από κοινού τα αρμόδια για την 
εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου 
δικαστήρια.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο νέος κανονισμός πρέπει να περιέχει ειδικές διατάξεις, προκειμένου να αποφεύγεται η 
δημιουργία καταστάσεων μονοπωλίου στην αγορά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
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Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 60
Άρθρο 56, παράγραφος 3 β) (νέα)

3β. Η περίοδος προστασίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 
παρατείνεται σε περιπτώσεις εγκρίσεων για 
χρήσεις δευτερεύουσας σημασίας ως 
ακολούθως: 
α) κατά ένα έτος εάν ο πρώτος αιτών 
καταχωρίζει τρεις χρήσεις δευτερεύουσας 
σημασίας εντός επτά ετών από την πρώτη 
έγκριση, ή 
β) κατά τρία έτη εάν ο πρώτος αιτών 
καταχωρίζει έξι χρήσεις δευτερεύουσας 
σημασίας εντός επτά ετών από την πρώτη 
έγκριση, ή
γ) κατά πέντε έτη εάν ο πρώτος αιτών 
καταχωρίζει τουλάχιστον εννέα χρήσεις 
δευτερεύουσας σημασίας εντός επτά ετών 
από την πρώτη έγκριση.
Η προστασία δεδομένων δυνάμει της 
παραγράφου 1 ισχύει επίσης για τρίτα μέρη 
που υποβάλλουν εκθέσεις δοκιμών και 
μελετών για σκοπούς έγκρισης για χρήσεις 
δευτερεύουσας σημασίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για τομείς χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων περιορισμένου πεδίου και/ή περιορισμένης 
συνολικής χρηματοοικονομικής αξίας, για τους οποίους δεν υπάρχουν αποτελεσματικές 
διαδικασίες καταπολέμησης ή για τους οποίους τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
δεν προσφέρουν επαρκείς λύσεις, πρέπει να δοθούν χρηματοοικονομικά κίνητρα στους 
αιτούντες, προκειμένου οι τελευταίοι να συμμετέχουν στην επισήμανση των ελλείψεων. 
Ιδιαίτερα στον τομέα της βιολογικής γεωργίας καθώς και στον τομέα της οπωροκαλλιέργειας 
υπάρχουν ελλείψεις που πρέπει να καλυφθούν, προκειμένου να διασφαλισθεί η οικονομική 
βιωσιμότητα αυτών των χρηστών.

Τροπολογία: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 61
Άρθρο 62, παράγραφος 1, εδάφιο 1
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1. Η επισήμανση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
οι οποίες ορίζονται σε κανονισμό που 
θεσπίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 76 παράγραφος 2.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις διατάξεις 
για το περιεχόμενο των οδηγιών χρήσεως 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 
αναγράφονται στην ετικέτα και 
διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω οδηγίες 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις οι 
οποίες ορίζονται σε κανονισμό που 
θεσπίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 76 παράγραφος 2.

Or. pl

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 62
Άρθρο 65, παράγραφος 1

Τα κράτη μέλη διενεργούν επίσημους 
ελέγχους προκειμένου να εξασφαλίζουν τη 
συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό. 
Οριστικοποιούν και διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή έκθεση σχετικά με την έκταση και 
τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων εντός 
έξι μηνών από το τέλος του έτους για το 
οποίο υποβάλλονται οι εκθέσεις.

Τα κράτη μέλη διενεργούν επίσημους 
ελέγχους προκειμένου να εξασφαλίζουν τη 
συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό. Οι 
έλεγχοι αυτοί περιλαμβάνουν ελέγχους που 
διενεργούνται σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις, με τους οποίους 
εξετάζεται κατά πόσον τηρούνται οι 
περιορισμοί στη χρήση. 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 για το 
οποίο υποβάλλονται οι εκθέσεις.

Or. en

Τροπολογία: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 63
Άρθρο 74

Η Επιτροπή εγκρίνει ή τροποποιεί, σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 76 
παράγραφος 2, τα τεχνικά έγγραφα και κάθε 
άλλο έγγραφο κατευθύνσεων με σκοπό την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η 
Επιτροπή δύναται να ζητήσει από την Αρχή 

Η Επιτροπή, κράτος μέλος ή κράτος μέλος 
μιας ζώνης εγκρίνει ή τροποποιεί, σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 76 
παράγραφος 2, τα τεχνικά έγγραφα και κάθε 
άλλο έγγραφο κατευθύνσεων με σκοπό την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.
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να συντάξει αυτά τα κείμενα κατευθύνσεων 
ή να συμβάλει στη σύνταξή τους.

Or. pl

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 64
Παράρτημα ΙΙ, σημείο 3.6

3.6. Επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου 3.6. Επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου

3.6.1. Κατά περίπτωση, καθορίζονται η 
αποδεκτή ημερήσια πρόσληψη (ADI), το 
αποδεκτό επίπεδο έκθεσης του χρήστη 
(AOEL) και η δόση αναφοράς οξείας 
έκθεσης (ARfD). Κατά τον καθορισμό 
αυτών των τιμών εξασφαλίζεται επαρκές 
περιθώριο ασφαλείας, λαμβάνοντας υπόψη 
τον τύπο και τη σοβαρότητα των 
επιδράσεων, καθώς και την ευπάθεια 
συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού.

3.6.1. Κατά περίπτωση, καθορίζονται η 
αποδεκτή ημερήσια πρόσληψη (ADI), το 
αποδεκτό επίπεδο έκθεσης του χρήστη 
(AOEL) και η δόση αναφοράς οξείας 
έκθεσης (ARfD). Κατά τον καθορισμό 
αυτών των τιμών εξασφαλίζεται επαρκές 
περιθώριο ασφαλείας, λαμβάνοντας υπόψη 
τον τύπο και τη σοβαρότητα των 
επιδράσεων, καθώς και την ευπάθεια 
συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού.

3.6.2. Οι δραστικές ουσίες εγκρίνονται μόνο 
εάν, με βάση την αξιολόγηση της δοκιμής 
γονιδιοτοξικότητας υψηλότερου επιπέδου η 
οποία διενεργήθηκε σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις δεδομένων σχετικά με τις 
δραστικές ουσίες και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα και με άλλα 
διαθέσιμα δεδομένα και στοιχεία, δεν 
καταχωρίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, ως 
μεταλλαξιογόνες κατηγορίας 1 ή 2, εκτός 
εάν η έκθεση των ανθρώπων σε αυτή τη 
δραστική ουσία που περιέχεται σε 
φυτοπροστατευτικό προϊόν είναι, σε 
ρεαλιστικές προτεινόμενες συνθήκες 
χρήσης, αμελητέα.

3.6.2. Οι δραστικές ουσίες εγκρίνονται μόνο 
εάν η αξιολόγηση σύμφωνα με τις ενιαίες 
αρχές δείχνει, βάσει των συνιστώμενων 
προϋποθέσεων χρήσης, αποδεκτή 
προστασία χρηστών, εργαζομένων, 
παρευρισκομένων και καταναλωτών για 
τουλάχιστον μία αντιπροσωπευτική χρήση 
τουλάχιστον ενός φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος.

3.6.3. Οι δραστικές ουσίες εγκρίνονται 
μόνον εάν, με βάση την αξιολόγηση της 
δοκιμής καρκινογένεσης η οποία 
διενεργήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
δεδομένων σχετικά με τις δραστικές ουσίες 
και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και με 
άλλα διαθέσιμα δεδομένα και στοιχεία, δεν 
καταχωρίζονται ή δεν πρέπει να 
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καταχωρίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, ως καρκινογόνοι 
ουσίες κατηγορίας 1 ή 2, εκτός εάν η 
έκθεση των ανθρώπων σε αυτή τη 
δραστική ουσία που περιέχεται σε 
φυτοπροστατευτικό προϊόν είναι, σε 
ρεαλιστικές προτεινόμενες συνθήκες 
χρήσης, αμελητέα.
3.6.4. Οι δραστικές ουσίες εγκρίνονται 
μόνον εάν, με βάση την αξιολόγηση της 
δοκιμής τοξικότητας για την αναπαραγωγή 
η οποία διενεργήθηκε σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις δεδομένων σχετικά με τις 
δραστικές ουσίες και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα και με άλλα 
διαθέσιμα δεδομένα και στοιχεία, δεν 
καταχωρίζονται ή δεν πρέπει να 
καταχωρίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, ως τοξικές για 
την αναπαραγωγή κατηγορίας 1 ή 2, εκτός 
εάν η έκθεση των ανθρώπων σε αυτή τη 
δραστική ουσία που περιέχεται σε 
φυτοπροστατευτικό προϊόν είναι, σε 
ρεαλιστικές προτεινόμενες συνθήκες 
χρήσης, αμελητέα.
3.6.5. Οι δραστικές ουσίες εγκρίνονται 
μόνον εάν, με βάση την αξιολόγηση 
κοινοτικών ή διεθνώς αποδεκτών 
κατευθυντήριων γραμμών για τις δοκιμές, 
δεν θεωρείται ότι διαθέτουν ιδιότητες 
ενδοκρινικής διαταραχής που μπορούν να 
έχουν τοξικολογική σημασία για τον 
άνθρωπο, εκτός εάν η έκθεση των 
ανθρώπων σε αυτή τη δραστική ουσία που 
περιέχεται σε φυτοπροστατευτικό προϊόν 
είναι, σε ρεαλιστικές προτεινόμενες 
συνθήκες χρήσης, αμελητέα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 4 τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικά σχέδια δράσης για τη μείωση των 
κινδύνων και την εξάρτιση από τα φυτοφάρμακα. Στα σχέδια αυτά περιλαμβάνονται επίσης 
μέτρα και χρονοδιαγράμματα για τη μείωση των κινδύνων· τούτο πρέπει να αναφέρεται στην 
παρούσα παράγραφο. Η αξιολόγηση των δραστικών ουσιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
που βασίζεται μόνο στις ιδιότητες και στα συστατικά τους και δεν λαμβάνει υπόψη την 
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πραγματική χρήση και έκθεση, δεν επιτρέπει την ασφαλή εκτίμηση των κινδύνων.  

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 65
Παράρτημα ΙΙ, σημείο 3.7.2

3.7.2. Οι δραστικές ουσίες εγκρίνονται 
μόνον εάν δεν θεωρούνται ανθεκτικές, 
βιοσυσσωρευτικές και τοξικές (ΑΒΤ) 
ουσίες.

διαγράφεται

Η ουσία που πληροί και τα τρία κριτήρια 
των παρακάτω σημείων είναι ουσία PBT.
3.7.2.1. Ανθεκτικότητα
Μια δραστική ουσία πληροί το κριτήριο 
ανθεκτικότητας 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 ανθεκτικότητας 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
Μια δραστική ουσία πληροί το κριτήριο 
της βιοσυσσώρευσης όταν ο συντελεστής 
βιοσυγκέντρωσης είναι μεγαλύτερος από 
2 000. 
Η αξιολόγηση της βιοσυσσώρευσης 
βασίζεται σε στοιχεία μετρήσεων για τη 
βιοσυγκέντρωση στα υδρόβια είδη. 
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Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία 
που αφορούν υδρόβια είδη τόσο των 
γλυκών όσο και των θαλάσσιων υδάτων. 
3.7.2.3. Τοξικότητα
Μια δραστική ουσία πληροί το κριτήριο 
της τοξικότητας όταν: 
- η συγκέντρωση στην οποία δεν 
παρατηρούνται μακροχρόνιες επιπτώσεις 
(NOEC) 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 
μαρτυρούν χρόνια τοξικότητα, όπως 
ορίζεται στις ταξινομήσεις:T, R48, ή Xn, 
R48 σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πβλ. την τροπολογία επί του παραρτήματος II, σημείο 3.6.2.

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 66
Παράρτημα ΙΙ, σημείο 3.7.3

3.7.3. Μια δραστική ουσία δεν θεωρείται 
ότι συμμορφώνεται με το άρθρο 4, όταν 
είναι ιδιαίτερα ανθεκτική και ιδιαίτερα 
βιοσυσσωρευτική.

διαγράφεται

Μια ουσία που πληροί και τα δύο κριτήρια 
των παρακάτω σημείων είναι ουσία 
ιδιαίτερα ανθεκτική και ιδιαίτερα 
συσσωρευτική.
3.7.3.1. Ανθεκτικότητα
Μια δραστική ουσία πληροί το κριτήριο 
της ιδιαίτερης ανθεκτικότητας όταν:
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- 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 πληροί το κριτήριο 
της ιδιαίτερης βιοσυσσώρευσης όταν ο 
συντελεστής βιοσυγκέντρωσης είναι 
μεγαλύτερος από 5000.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πβλ. την τροπολογία επί του παραρτήματος II, σημείο 3.6.2.

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 67
Παράρτημα ΙΙ, σημείο 3.8.2

3.8.2. Μια δραστική ουσία θεωρείται ότι 
συμμορφώνεται με το άρθρο 4 μόνον εάν, 
με βάση την αξιολόγηση κοινοτικών ή 
διεθνώς αποδεκτών κατευθυντήριων 
γραμμών για τις δοκιμές, δεν θεωρείται ότι 
διαθέτει ιδιότητες ενδοκρινικής 
διαταραχής που μπορούν να έχουν 
τοξικολογική σημασία 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.

διαγράφεται

Or. de
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Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει επιστημονική βάση για να έχουν διαφορετική αντιμετώπιση οι επιδράσεις 
ενδοκρινικής διαταραχής σε σχέση με άλλες τοξικές επιπτώσεις. Οι τοξικές επιπτώσεις που 
προκαλούνται δια της ενδοκρινικής διαταραχής καλύπτονται ήδη από μέγιστα επίπεδα έκθεσης 
που έχουν καθορισθεί ως ασφαλή για τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Η ενδοκρινική 
διαταραχή δεν πρέπει να είναι αυθαίρετο κριτήριο για την απόρριψη δραστικών ουσιών.

Τροπολογία: Andres Tarand

Τροπολογία 68
Παράρτημα ΙΙ, σημείο 3.9, παράγραφος 1 α (νέα)

Μια δραστική ουσία δεν εγκρίνεται, εάν 
είναι επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας 
σύμφωνα με κοινοτική νομοθεσία ή διεθνή 
συνθήκη που έχει επικυρωθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγκρίσεις δραστικών 
ουσιών που έχουν ήδη εγκριθεί 
επανεξετάζονται εντός ενός έτους από την 
έγκριση της εν λόγω νομοθεσίας ή την 
επικύρωση της συνθήκης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη θυγατρική οδηγία της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα (COM(2006) 397, 
2006/0129 (COD)) αναφέρεται στις αναθεωρήσεις της οδηγίας 91/414, όταν πρόκειται για 
μέτρα μείωσης της ρύπανσης των υδάτων από φυτοφάρμακα. Η παρούσα τροπολογία 
διασφαλίζει ότι δραστικές ουσίες που προκαλούν προβλήματα στη διαχείριση των υδάτων δεν 
εγκρίνονται.

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 69
Παράρτημα ΙΙ, σημείο 4

4. Κριτήρια για την έγκριση μιας υποψήφιας 
για υποκατάσταση ουσίας

4. Κριτήρια για την έγκριση μιας υποψήφιας 
για υποκατάσταση ουσίας

Μια δραστική ουσία εγκρίνεται ως 
υποψήφια για υποκατάσταση ουσία 
σύμφωνα με το άρθρο 24, όταν:

Μια δραστική ουσία εγκρίνεται ως 
υποψήφια για υποκατάσταση ουσία 
σύμφωνα με το άρθρο 24, όταν:

- η ADI, η ARfD ή η AOEL της είναι - με βάση την αξιολόγηση των δοκιμών 
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αισθητά χαμηλότερη από την αντίστοιχη 
της πλειονότητας των εγκεκριμένων 
δραστικών ουσιών·

γονιδιοτοξικότητας υψηλότερου επιπέδου 
οι οποίες διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις δεδομένων σχετικά με τις 
δραστικές ουσίες και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα και με άλλα 
διαθέσιμα δεδομένα και στοιχεία, δεν 
ταξινομείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, ως μεταλλαξιογόνος 
κατηγορίας 1 ή 2, εκτός εάν η έκθεση των 
ανθρώπων σε αυτή τη δραστική ουσία που 
περιέχεται σε φυτοπροστατευτικό προϊόν 
είναι, σε ρεαλιστικές προτεινόμενες 
συνθήκες χρήσης, αμελητέα, ή

- πληροί δύο από τα κριτήρια για το
χαρακτηρισμό της ως ουσίας ΑΒΤ·

- με βάση την αξιολόγηση των δοκιμών 
καρκινογένεσης οι οποίες διενεργήθηκαν 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεδομένων 
σχετικά με τις δραστικές ουσίες και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα και με άλλα 
διαθέσιμα δεδομένα και στοιχεία, δεν 
ταξινομείται, 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 που 
περιέχεται σε φυτοπροστατευτικό προϊόν 
είναι, σε ρεαλιστικές προτεινόμενες 
συνθήκες χρήσης, αμελητέα, ή

- υπάρχουν λόγοι ανησυχίας σχετικοί με τη 
φύση των κρίσιμων επιπτώσεων που, σε 
συνδυασμό με τους τρόπους 
χρήσης/έκθεσης, οδηγούν σε καταστάσεις 
χρήσης ικανές να εξακολουθήσουν να 
αποτελούν πηγή ανησυχίας, ακόμα και με 
τη λήψη πολύ περιοριστικών μέτρων 
διαχείρισης του κινδύνου (όπως ο ατομικός 
εξοπλισμός εκτεταμένης προστασίας ή οι 
πολύ ευρείες ζώνες προστασίας)·

- με βάση την αξιολόγηση των δοκιμών 
τοξικότητας για την αναπαραγωγή οι 
οποίες διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις δεδομένων σχετικά με τις 
δραστικές ουσίες και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα και με άλλα 
διαθέσιμα δεδομένα και στοιχεία, δεν 
ταξινομείται, 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 που περιέχεται σε 
φυτοπροστατευτικό προϊόν είναι, σε 
ρεαλιστικές προτεινόμενες συνθήκες 
χρήσης, αμελητέα, ή

- περιέχει σημαντική αναλογία μη 
δραστικών ισομερών.

- δεν θεωρείται ανθεκτική, 
βιοσυσσωρευτική και τοξική (PBT) ουσία.
Η ουσία που πληροί και τα τρία κριτήρια 
των παρακάτω σημείων είναι ουσία PBT.
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(α) Ανθεκτικότητα
Μια δραστική ουσία πληροί το κριτήριο 
ανθεκτικότητας 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 ανθεκτικότητας στο 
περιβάλλον βασίζεται στα διαθέσιμα 
στοιχεία για το χρόνο ημιζωής, τα οποία 
συλλέγονται υπό κατάλληλες συνθήκες που 
περιγράφονται από τον αιτούντα.
(β) Βιοσυσσώρευση
Μια δραστική ουσία πληροί το κριτήριο 
της βιοσυσσώρευσης όταν ο συντελεστής 
βιοσυγκέντρωσης είναι μεγαλύτερος από 
2000.
Η αξιολόγηση της βιοσυσσώρευσης 
βασίζεται σε στοιχεία μετρήσεων για τη 
βιοσυγκέντρωση στα υδρόβια είδη. 
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία 
που αφορούν υδρόβια είδη τόσο των 
γλυκών όσο και των θαλάσσιων υδάτων.
(γ) Τοξικότητα
Μια δραστική ουσία πληροί το κριτήριο 
της τοξικότητας όταν:
- η συγκέντρωση στην οποία δεν 
παρατηρούνται μακροχρόνιες επιπτώσεις 
(NOEC) για τους οργανισμούς θαλάσσιων 
ή γλυκών υδάτων είναι μεγαλύτερη από 
0,01 mg/l, ή
- η ουσία ταξινομείται ως καρκινογόνος 
(κατηγορία 1 ή 2), μεταλλαξιογόνος 
(κατηγορία 1 ή 2) ή τοξική για την 
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αναπαραγωγή (κατηγορία 1, 2 ή 3), ή 
- υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που 
μαρτυρούν χρόνια τοξικότητα, όπως 
ορίζεται στις ταξινομήσεις: T, R48, ή Xn, 
R48 σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ, 
ή 
- είναι ιδιαίτερα ανθεκτική και ιδιαίτερα 
βιοσυσσωρευτική (vPvB).
Μια ουσία που πληροί και τα δύο κριτήρια 
των παρακάτω σημείων είναι ουσία 
ιδιαίτερα ανθεκτική και ιδιαίτερα 
συσσωρευτική.
(α) Ανθεκτικότητα
Μια δραστική ουσία πληροί το κριτήριο 
της ιδιαίτερης ανθεκτικότητας 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.
(β) Βιοσυσσώρευση
Μια δραστική ουσία πληροί το κριτήριο 
της ιδιαίτερης βιοσυσσώρευσης όταν ο 
συντελεστής βιοσυγκέντρωσης είναι 
μεγαλύτερος από 5000.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία βασίζεται στα σημεία 3.6 και 3.7 του παραρτήματος II.


