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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου που αφορά με την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ για τη διάθεση 
βιοκτόνων στην αγορά όσον αφορά την παράταση ορισμένων προθεσμιών
(COM(2008)0618 – C6-0346/2008 – 2008/0188(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2008)0618),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0346/2008),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0000/2009),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η προτεινόμενη παράταση του 
προγράμματος επανεξέτασης ενδέχεται να 
μην επαρκέσει για την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης ορισμένων δραστικών 
ουσιών. Αφετέρου, σοβαρά μεγαλύτερη 
παράταση ενδέχεται να αποβεί εις βάρος 
της εντατικοποίησης των προσπαθειών 
ολοκλήρωσης του προγράμματος 
επανεξέτασης εγκαίρως. Παράλληλα 
επιβάλλεται να εξασφαλιστεί 

(8) Η προτεινόμενη παράταση του 
προγράμματος επανεξέτασης ενδέχεται να 
μην επαρκέσει για την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης ορισμένων δραστικών 
ουσιών. Αφετέρου, σοβαρά μεγαλύτερη 
παράταση ενδέχεται να αποβεί εις βάρος 
της εντατικοποίησης των προσπαθειών 
ολοκλήρωσης του προγράμματος 
επανεξέτασης εγκαίρως. Οιαδήποτε 
παράταση του προγράμματος 
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ελαστικότερη διαδικασία για την 
παράταση του προγράμματος 
επανεξέτασης και της αντίστοιχης 
μεταβατικής περιόδου για τις τυχόν 
εναπομένουσες ουσίες μετά τις 14.5.2013,

επανεξέτασης και της αντίστοιχης 
περιόδου για οιεσδήποτε εναπομείνασες 
δραστικές ουσίες μετά την 14η Μαΐου 
2014 περιορίζεται σε μέγιστο διάστημα 2 
ετών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου του γεγονότος ότι η προτεινόμενη παράταση της μεταβατικής περιόδου μπορεί να 
μην επαρκεί για την ολοκλήρωση της αποτίμησης των δραστικών ουσιών, η χορήγηση 4 ετών 
αντί για 3 θα εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να ολοκληρώσουν την 
αναθεώρηση έως τις 14.5.2014. Η δυνατότητα παράτασης του προγράμματος επανεξέτασης και 
της αντίστοιχης μεταβατικής περιόδου για τους εναπομένοντες φακέλους μετά τις 14.5.2013 
πρέπει να περιορισθεί σε μέγιστο διάστημα 2 ετών για να αποφευχθεί οιαδήποτε καθυστέρηση 
στην ολοκλήρωση της αποτίμησης έγκαιρα. Η πρόταση είναι μέρος μιας συμφωνίας μεταξύ του 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα που απαιτούνται για την 
εφαρμογή της οδηγίας 98/8/ΕΚ πρέπει να 
θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης 
Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των 
όρων άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην 
Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ιδιαίτερα πρέπει να εκχωρηθούν 
αρμοδιότητες στην Επιτροπή για την 
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παράταση του προγράμματος 
επανεξέτασης και της αντίστοιχης 
μεταβατικής περιόδου για τις τυχόν 
εναπομένουσες δραστικές ουσίες μέχρι 
δύο έτη. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά 
είναι γενικής εμβελείας και έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας, πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που προβλέπεται στο άρθρο 5α της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8γ) Σύμφωνα με την παράγραφο 34 της 
διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση 
της νομοθεσίας, τα κράτη μέλη 
παροτρύνονται να καταρτίζουν, προς ιδία 
χρήση και προς όφελος της Κοινότητας, 
τους δικούς τους πίνακες, οι οποίοι 
αποτυπώνουν, στο μέτρο του δυνατού, 
την αντιστοιχία ανάμεσα στην παρούσα 
οδηγία και στα μέτρα μεταφοράς στο 
εθνικό δίκαιο, και να τους 
δημοσιοποιούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση είναι μέρος μιας συμφωνίας μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής.
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Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 98/8/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"(i) μέχρι τις 14 Μαΐου 2013 προκειμένου 
για πληροφορίες που υποβάλλονται για 
τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, εκτός 
εάν οι πληροφορίες αυτές προστατεύονται 
ήδη σύμφωνα με ισχύοντες εθνικούς 
κανόνες για τα βιοκτόνα. Στην περίπτωση 
αυτή, οι πληροφορίες θα εξακολουθήσουν 
να προστατεύονται στο συγκεκριμένο 
κράτος μέλος μέχρι να λήξει το τυχόν 
υπόλοιπο της περιόδου προστασίας των 
δεδομένων που προβλέπεται από τους 
εθνικούς κανόνες, με ανώτατο όριο τις 14 
Μαΐου 2013·"

 "(i) μέχρι τις 14 Μαΐου 2014 προκειμένου 
για πληροφορίες που υποβάλλονται για 
τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, εκτός 
εάν οι πληροφορίες αυτές προστατεύονται 
ήδη σύμφωνα με ισχύοντες εθνικούς 
κανόνες για τα βιοκτόνα. Στην περίπτωση 
αυτή, οι πληροφορίες θα εξακολουθήσουν 
να προστατεύονται στο συγκεκριμένο 
κράτος μέλος μέχρι να λήξει το τυχόν 
υπόλοιπο της περιόδου προστασίας των 
δεδομένων που προβλέπεται από τους 
εθνικούς κανόνες, με ανώτατο όριο τις 14 
Μαΐου 2014·"

Η παρούσα τροπολογία ισχύει για όλα τα 
σημεία του άρθρου 1 της τροποποιητικής 
πράξης. Η ημερομηνία "14 Μαΐου 2013" 
για το τέλος της μεταβατικής περιόδου 
αντικαθίσταται από την ημερομηνία "14 
Μαΐου 2014" σε όλο το κείμενο. Κατά 
συνέπεια οιαδήποτε παραπομπή στην 
"περίοδο δεκατριών ετών" αντικαθίσταται 
από "περίοδο δεκατεσσάρων ετών".

Or. en

Αιτιολόγηση

Given the fact that the proposed extension of the transitional period may not be enough to 
finalise the evaluation of the active substances, the granting of 4 years instead of 3 will 
ensure that Member States will be able to conclude the revision and that a fully harmonised 
market will be set up by 14 May 2014. The date for the end of the transitional period (14 May 
2013) shall be replaced by the date 14 May 2014 throughout the whole article 1 of the 
directive. As such, any reference to the "thirteen year period" shall be replaced by the 
"fourteen year period". The proposal is part of an agreement between the Parliament, the 
Council and the Commission.
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Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο β – σημείο ii
Οδηγία 98/8/ΕΚ
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"Ανάλογα με τα συμπεράσματα της 
έκθεσης, ενδέχεται να αποφασιστεί, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 28 παράγραφος 3,
εάν η μεταβατική περίοδος που αναφέρεται 
στην πρώτη παράγραφο και το πρόγραμμα 
εργασίας διαρκείας 13 ετών θα πρέπει να 
παραταθούν για περίοδο που θα 
καθοριστεί."

"Ανάλογα με τα συμπεράσματα της 
έκθεσης, ενδέχεται να αποφασιστεί εάν η 
μεταβατική περίοδος που αναφέρεται στην 
πρώτη παράγραφο και το πρόγραμμα 
εργασίας διαρκείας 14 ετών θα πρέπει να 
παραταθούν για περίοδο το πολύ δύο 
ετών. Το μέτρο αυτό, που αποσκοπεί σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας, θεσπίζεται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 28 
παράγραφος 4."

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου του γεγονότος ότι η προτεινόμενη παράταση της μεταβατικής περιόδου μπορεί να 
μην επαρκεί για την ολοκλήρωση της αποτίμησης των δραστικών ουσιών, η χορήγηση 4 ετών 
αντί για 3 θα εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να ολοκληρώσουν την 
αναθεώρηση έως τις 14.5.2014. Η δυνατότητα παράτασης του προγράμματος επανεξέτασης και 
της αντίστοιχης μεταβατικής περιόδου για τους εναπομένοντες φακέλους μετά τις 14.5.2013 
πρέπει να περιορισθεί σε μέγιστο διάστημα 2 ετών για να αποφευχθεί οιαδήποτε καθυστέρηση 
στην ολοκλήρωση της αποτίμησης έγκαιρα. Η πρόταση είναι μέρος μιας συμφωνίας μεταξύ του 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη 
συμμόρφωση με την οδηγία το αργότερο 
μέχρι τις 14 Μαΐου 2010. Εν συνεχεία 

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη 
συμμόρφωση με την οδηγία το αργότερο 
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κοινοποιούν πάραυτα στην Επιτροπή το 
κείμενο των ως άνω διατάξεων και 
πίνακα αντιστοιχίας των εν λόγω 
διατάξεων και των διατάξεων της 
οδηγίας.

μέχρι τις 14 Μαΐου 2010. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη μνημονεύεται σε αιτιολογική σκέψη. Η πρόταση είναι μέρος μιας συμφωνίας μεταξύ 
του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα πρόταση της Επιτροπής που τροποποιεί την οδηγία 98/8/ΕΚ για τη διάθεση 
βιοκτόνων στην αγορά κατέστη απαραίτητη αφού η αποτίμηση της εφαρμογής της έδειξε ότι 
η δεκαετής περίοδος μέχρι τις 14 Μαΐου 2010, που προβλέπεται για την αποτίμηση 
δραστικών ουσιών χρησιμοποιούμενων σε βιοκτόνα με σκοπό να περιληφθούν στον θετικό 
κατάλογο της Κοινότητας, δεν θα είναι αρκετή. Κατά συνέπεια, η μεταβατική περίοδος, κατά 
τη διάρκεια της οποίας η αγορά των βιοκτόνων θα εξακολουθήσει να διέπεται από τους 
εθνικούς κανόνες, θα λήξει χωρίς να έχει καταρτισθεί ο θετικός κατάλογος της Κοινότητας. 
Στην πράξη τούτο σημαίνει ότι σημαντικά προϊόντα όπως επί παραδείγματι απολυμαντικά 
στα νοσοκομεία, θα πρέπει να απομακρυνθούν από την αγορά από τις 15 Μαΐου 2010. 

Η Επιτροπή για να αποφύγει αυτό το ανεπιθύμητο αποτέλεσμα προτείνει παράταση της 
μεταβατικής περιόδου για τρία έτη έως τις 14 Μαΐου 2013. Στην περίπτωση κατά την οποία 
ακόμη και αυτά τα τρία έτη δεν είναι αρκετά, η Επιτροπή εισάγει τη δυνατότητα παράτασης 
για ακόμη μεγαλύτερο διάστημα με αποφάσεις επιτροπολογίας.

Η εισηγήτρια θεωρεί ευπρόσδεκτη την πρόταση της Επιτροπής για παράταση της ισχύουσας 
μεταβατικής περιόδου ώστε να επιτραπεί η ολοκλήρωση της αποτίμησης των δραστικών 
ουσιών που χρησιμοποιούνται στα βιοκτόνα και να δοθεί επαρκής χρόνος στα κράτη μέλη να 
μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τις διατάξεις και να εκδώσουν τις εγκρίσεις ή 
καταχωρίσεις για τα προϊόντα αυτά καθώς και στη βιομηχανία για να ετοιμάσει και υποβάλει 
πλήρεις φακέλους. 

Πάντως, η εισηγήτρια, έχοντας υπόψη μια συμφωνία με το Συμβούλιο και την Επιτροπή για 
επίτευξη συμφωνίας κατά την πρώτη ανάγνωση προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η 
αναγκαία και επείγουσα έγκριση της παράτασης της μεταβατικής περιόδου, προτείνει τις 
ακόλουθες αλλαγές στην πρόταση της Επιτροπής: 

 παράταση της μεταβατικής περιόδου για τέσσερα έτη, αντί τριών (έως τις 14 Μαΐου 
2014 αντί 14 Μαΐου 2013) ώστε να εξασφαλισθεί ότι όλα τα βιοκτόνα που περιέχουν 
δραστικές ουσίες θα αποτιμηθούν σε εύθετο χρόνο δημιουργώντας μια αγορά που θα 
διέπεται από εναρμονισμένους κανόνες·

 περιορισμό ταυτόχρονα σε δύο έτη κατ' ανώτατο όριο της δυνατότητας για περαιτέρω 
παράταση των προθεσμιών για τους εναπομένοντες φακέλους με επιτροπολογία για να 
αποφευχθεί η πιθανότητα να καθυστερήσει επ' αόριστον η όλη διεργασία·

 σύμφωνα με την παράγραφο 34 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της 
νομοθεσίας, διαγραφή από τα άρθρα της υποχρέωσης των κρατών μελών να 
κοινοποιούν στην Επιτροπή τα κείμενα της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο 
περιλαμβανομένων των πινάκων αντιστοιχίας μεταξύ αυτών και της οδηγίας και 
αντικατάσταση αυτής με την ενθάρρυνση των κρατών μελών σε αιτιολογική σκέψη να 
συντάξουν αυτούς τους πίνακες.

Τέλος η εισηγήτρια αποσκοπεί σε κοινή δήλωση μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
Συμβουλίου και Επιτροπής ότι το φαινόμενο "παρασιτισμού" και το ζήτημα της προστασίας 
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δεδομένων είναι σημαντικά ζητήματα που θα χρειασθεί να εξετασθούν κατά προτεραιότητα 
για την πλήρη αναθεώρηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ. 
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