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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στόχος της πρότασης κανονισμού για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων είναι η 
αναδιατύπωση του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο 
σήμερα διέπεται από την οδηγία 98/8/ΕΚ, η οποία, κατά συνέπεια, θα καταργηθεί.

Τα βιοκτόνα είναι προϊόντα που περιέχουν μία ή περισσότερες δραστικές ουσίες, τα οποία 
προορίζονται κυρίως να καταστρέφουν, να εμποδίζουν, να καθιστούν αβλαβή, να 
προλαμβάνουν τη δράση ή να ασκούν άλλη περιοριστική δράση σε οποιονδήποτε επιβλαβή 
οργανισμό σε σχέση με την υγεία των ανθρώπων, την υγεία των ζώων ή το περιβάλλον.  
Χρησιμοποιούμενα με σύνεση, τα βιοκτόνα αποτελούν κομμάτι της καθημερινής ζωής της 
κοινωνίας μας, δεδομένου ότι αποτρέπουν τη μετάδοση ασθενειών και προάγουν ένα υψηλό 
επίπεδο υγιεινής σε ένα πυκνοκατοικημένο περιβάλλον. Ορισμένα από τα προϊόντα αυτά 
ενδέχεται να παρουσιάζουν εγγενείς κινδύνους. 

Η αγορά βιοκτόνων στην ΕΕ υπολογίζεται σε περίπου 900 εκατ. ευρώ ετησίως, με ετήσιο 
όγκο παραγωγής 90.000 τόνους προϊόντων που διατίθενται στη αγορά. Η οδηγία 98/8/CE 
αποτελεί την πρώτη νομική αναφορά για τη ρύθμιση των σταδίων διάθεσης στην αγορά και 
χρήσης των εν λόγω προϊόντων. Με την ανά χείρας πρόταση κανονισμού, η Επιτροπή εισάγει 
σειρά βελτιώσεων σε διάφορες πτυχές του ρυθμιστικού πλαισίου, όπως η διάρκεια των 
διαδικασιών έκδοσης άδειας και αξιολόγησης δραστικών ουσιών και βιοκτόνων και η 
έλλειψη κεντρικής διαδικασίας, ειδικών κανόνων για το παράλληλο εμπόριο και της 
υποχρεωτικής κοινοχρησίας των μελετών σε σπονδυλωτά ζώα.  

Η εξεταζόμενη πρόταση κανονισμού απαντά ικανοποιητικά στις απαιτήσεις αναθεώρησης και 
απλούστευσης και θέτει σωστά τα υπάρχοντα προβλήματα.  Ωστόσο, ο συντάκτης 
γνωμοδότησης εκτιμά ότι η πρόταση χρήζει περαιτέρω βελτίωσης προκειμένου να 
επιτευχθούν:

- μέγιστη απλούστευση των διαδικασιών έκδοσης άδειας και αξιολόγησης των δραστικών 
ουσιών και των βιοκτόνων, των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης και του συστήματος 
εθνικών τελών·

- μεγαλύτερη εναρμόνιση της ευρωπαϊκής αγοράς και των εθνικών ρυθμιστικών 
προσεγγίσεων, κυρίως μέσω ενός καλύτερου ορισμού των διαδικασιών αμοιβαίας 
αναγνώρισης, αδειοδότησης σε κεντρικό επίπεδο και προστασίας των ευαίσθητων 
δεδομένων·

- μείωση του κόστους και εξάλειψη των διοικητικών εμποδίων, κυρίως για τις ΜΜΕ, 
εξασφαλίζοντάς τους την κατάλληλη τεχνική, γλωσσική και διοικητική στήριξη σε ένα 
σύστημα το οποίο, ιδίως εφόσον δεν υπάρχει η δέουσα εμπειρία, μπορεί να αποβεί 
περίπλοκο·

- μεγαλύτερη προστασία των καταναλωτών, με την εξασφάλιση ενός κατάλληλου 
συστήματος επισήμανσης που θα αντιστοιχεί στα επίπεδα κινδύνου και θα παρέχει χρήσιμες 
πληροφορίες για την προστασία της υγείας του κάθε είδους καταναλωτών, ιδίως των μη 
πεπειραμένων. 
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Για τους λόγους αυτούς, ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει σειρά τροπολογιών στο 
κείμενο της Επιτροπής προς την προαναφερθείσα κατεύθυνση, οι οποίες αφορούν θέματα που 
εξετάζονται κατά συναρμοδιότητα με την επιτροπή IMCO, σύμφωνα με τη διαδικασία των 
συνδεδεμένων επιτροπών (άρθρο 50 του Κανονισμού).  Πέραν των τροποποιήσεων που 
προτείνονται στα άρθρα 25, 28, 44, 47, 54, 58 και 62, κατά συναρμοδιότητα, ο συντάκτης 
γνωμοδότησης έκρινε σκόπιμο να υποβάλει περαιτέρω βελτιώσεις και σε άλλα σημεία του 
κειμένου, με στόχο:

α) τη βελτίωση των διαδικασιών και των απαιτήσεων για την πρόσβαση στα δεδομένα 
προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη ρύθμιση του φαινομένου των 
παρανομούντων ή "free-riders", ιδίως μέσω της βελτιωμένης διατύπωσης του άρθρου 83·

β) μείωση του απαιτούμενου χρόνου, και κατά συνέπεια του κόστους, που σχετίζεται με τις 
διαδικασίες επικύρωσης και αξιολόγησης των αιτήσεων, την έγκριση των αποφάσεων από 
την Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές ή την ανανέωση των αδειών·

γ) καλύτερο καθορισμό των διοικητικών ή μη ουσιωδών αλλαγών στα σκευάσματα πλαίσιο ή 
στα προϊόντα για τα οποία έχει δοθεί άδεια με το ίδιο σκεύασμα πλαίσιο·

δ) την εξάλειψη των αυθαίρετων διακρίσεων εις βάρος απολυμαντικών προϊόντων που δεν 
μπορούν να υπαχθούν στα κριτήρια αποκλεισμού που περιγράφονται στο άρθρο 5·

ε) την εξέταση της σκοπιμότητας αντικατάστασης ενός προϊόντος αφού υπάρξει η 
απαιτούμενη εμπειρία·

στ) τη βελτίωση των διαδικασιών για την αμοιβαία αναγνώριση των εθνικών αδειών·

ζ) την εξισορρόπηση των όρων για το παράλληλο εμπόριο σε πανομοιότυπα προϊόντα, 
βασισμένα στην ίδια πηγή δραστικών και βοηθητικών ουσιών·

η) τη βελτίωση των συνθηκών επισήμανσης των κατεργασμένων υλικών ή αντικειμένων, με 
τη διαφοροποίηση μεταξύ εκείνων που μπορούν να οδηγήσουν στην έκδοση άδειας για ένα 
βιοκτόνο και εκείνων που δεν μπορούν· τον καλύτερο προσδιορισμό των ενδείξεων που 
πρέπει να φέρουν οι ετικέτες, πέρα από την τοποθέτησή τους, για να διασφαλίζεται μια 
αποτελεσματική και κατάλληλη ενημέρωση·

θ) την ευθυγράμμιση των διατάξεων του κανονισμού με την υφιστάμενη νομοθεσία, με 
ιδιαίτερη αναφορά στο REACH και τις ρυθμίσεις για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και για 
την κατάργηση της διάκρισης μεταξύ νέων και υφιστάμενων δεδομένων, τις διατάξεις για την 
έρευνα και την ανάπτυξη και το ρόλο του Οργανισμού.

Η εισηγήτρια δεν θα ασχοληθεί στην παρούσα γνωμοδότηση με τις τροποποιήσεις που 
απαιτούνται για την προσαρμογή στο νέο σύστημα των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που 
καθιερώνει η Συνθήκη της Λισαβόνας, δεδομένου ότι αυτές θα τις αναλάβει η αρμόδια επί 
της ουσίας επιτροπή. 
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Για τους σκοπούς της επίτευξης του 
υψηλότερου δυνατού επιπέδου 
προστασίας της υγείας των ανθρώπων 
και των ζώων καθώς και του 
περιβάλλοντος, η Επιτροπή θα πρέπει να 
υποβάλει, εντός δύο ετών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, έκθεση 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με τα προσήκοντα 
μέτρα για την προώθηση της βιώσιμης 
χρήσης των βιοκτόνων για τους 
διάφορους τύπους προϊόντων. Η έκθεση 
αυτή μπορεί να καλύπτει θέματα που 
αφορούν την εκπαίδευση, την 
πιστοποίηση και την επαναπιστοποίηση 
των επαγγελματιών χρηστών, την 
πρόβλεψη κέντρων ενημέρωσης των μη 
επαγγελματιών χρηστών, την έγκριση 
εθνικών σχεδίων για τη μείωση των 
κινδύνων που συνδέονται με τη χρήση 
των βιοκτόνων, τη χρήση των βέλτιστων 
διαθέσιμων τεχνολογιών, την υποχρέωση 
κοινοποίησης των ατυχημάτων στις 
αρμόδιες αρχές, τη χρήση του 
απαιτούμενου εξοπλισμού και άλλων 
μέτρων για το μετριασμό των κινδύνων, 
τη διαμόρφωση δεικτών κινδύνου ανά 
κατηγορία προϊόντος, δράσεις κατά των 
παράνομων προϊόντων, κατευθυντήριες 
γραμμές για την αποθήκευση, την 
ανακύκλωση και την καταστροφή των 
προϊόντων, τη ρύπανση των εδαφών και 
της ατμόσφαιρας και τη χρήση σε 
πυκνοκατοικημένες περιοχές ή σε 
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περιοχές με μεγάλη συγκέντρωση 
επισιτιστικών πόρων. Βάσει αυτής της 
έκθεσης η Επιτροπή θα πρέπει να 
υποβάλει, όταν το κρίνει σκόπιμο, 
νομοθετικές προτάσεις. 

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Δεδομένου ότι τα προϊόντα που 
χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση των 
τροφίμων ή των ζωοτροφών με την 
καταπολέμηση των επιβλαβών 
οργανισμών, τα οποία καλύπτονταν 
προηγουμένως από τον τύπο προϊόντων 
20, διέπονται από την οδηγία 89/107/EΟΚ 
του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, είναι 
σκόπιμο να μην διατηρηθεί ο 
συγκεκριμένος τύπος προϊόντων.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Επιβάλλεται να διατηρηθεί ο τύπος προϊόντων 20 της οδηγίας 98/8/ΕΚ ("Συντηρητικά 
τροφίμων ή ζωοτροφών") αλλά ο ορισμός πρέπει να τροποποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη ότι 
αυτά τα βιοκτόνα προϊόντα δεν είναι συντηρητικά αλλά απολυμαντικά (κατά συνέπεια, ο 
παλαιότερος ορισμός οδηγούσε σε σύγχυση). Για παράδειγμα, προϊόντα που χρησιμοποιούνται 
για την απολύμανση ζωοτροφών από παθογόνους οργανισμούς που προσβάλλουν τον άνθρωπο, 
όπως η σαλμονέλα, δεν πληρούν τις απαιτήσεις των κανονισμών περί προσθέτων ζωοτροφών. 
Πράγματι, τα προϊόντα δεν "επιδρούν ευνοϊκά στις ζωοτροφές" ούτε ενισχύουν την απόδοσή 
τους.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Λόγω των οφελών για την εσωτερική (45) Λόγω των οφελών για την εσωτερική 
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αγορά και τους καταναλωτές, είναι 
σκόπιμο να θεσπιστούν εναρμονισμένοι 
κανόνες για το παράλληλο εμπόριο 
ουσιαστικά πανομοιότυπων βιοκτόνων, για 
τα οποία έχουν χορηγηθεί άδειες σε 
διαφορετικά κράτη μέλη.

αγορά και τους καταναλωτές, είναι 
σκόπιμο να θεσπιστούν εναρμονισμένοι 
κανόνες για το παράλληλο εμπόριο 
πανομοιότυπων βιοκτόνων, για τα οποία 
έχουν χορηγηθεί άδειες σε διαφορετικά 
κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Περιορίζοντας τις άδειες παράλληλου εμπορίου σε πανομοιότυπα προϊόντα, βασισμένα στην 
ίδια πηγή δραστικών και βοηθητικών ουσιών, επιτυγχάνεται μια λογικότερη ισορροπία μεταξύ 
του ελεύθερου εμπορίου των αγαθών και ενός ασφαλούς περιβάλλοντος αγοράς. Η ίδια 
προσέγγιση ακολουθήθηκε για τη διάθεση στο εμπόριο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Οι αιτούντες που έχουν 
πραγματοποιήσει επενδύσεις για την 
υποστήριξη της καταχώρισης δραστικής 
ουσίας στο παράρτημα Ι ή της χορήγησης 
άδειας βιοκτόνου σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού, 
πρέπει να μπορούν να ανακτούν μέρος της 
επένδυσής τους μέσω δίκαιης 
αποζημίωσης, οσάκις τα ιδιόκτητα 
στοιχεία που έχουν υποβάλει για την 
υποστήριξη της καταχώρισης ή της 
χορήγησης άδειας χρησιμοποιούνται προς 
όφελος των επόμενων αιτούντων.

(48) Οι αιτούντες που έχουν 
πραγματοποιήσει επενδύσεις για την 
υποστήριξη της καταχώρισης δραστικής 
ουσίας στο παράρτημα Ι ή της χορήγησης 
άδειας βιοκτόνου σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού ή τις 
διατάξεις της οδηγίας 98/8/ΕΚ, πρέπει να 
μπορούν να ανακτούν μέρος της επένδυσής 
τους μέσω δίκαιης αποζημίωσης, οσάκις τα 
ιδιόκτητα στοιχεία που έχουν υποβάλει για 
την υποστήριξη της καταχώρισης ή της 
χορήγησης άδειας χρησιμοποιούνται προς 
όφελος των επόμενων αιτούντων.

Αιτιολόγηση

Για λόγους μεγαλύτερης σαφήνειας, για να μην αποκλείονται όσοι έχουν προβεί σε επενδύσεις 
στο πλαίσιο του ισχύοντος νομικού συστήματος, είναι χρήσιμη μια διευκρίνιση με την προσθήκη 
αναφοράς στην οδηγία 98/8/ΕΚ.  

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 66 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(66) Λαμβανομένου υπόψη ότι η κοινοτική 
νομοθεσία στον τομέα των βιοκτόνων δεν 
κάλυπτε προηγουμένως ορισμένα 
προϊόντα, ενδείκνυται να προβλεφθεί 
μεταβατική περίοδος, ώστε να 
προετοιμαστούν οι επιχειρήσεις για την 
τήρηση των κανόνων οι οποίοι διέπουν τις 
δραστικές ουσίες που σχηματίζονται 
επιτόπου, τα κατεργασμένα υλικά και 
αντικείμενα και τα υλικά που έρχονται σε 
επαφή με τρόφιμα.

(66) Λαμβανομένου υπόψη ότι η κοινοτική 
νομοθεσία στον τομέα των βιοκτόνων δεν 
κάλυπτε προηγουμένως ορισμένα 
προϊόντα, ενδείκνυται να προβλεφθεί 
μεταβατική περίοδος, ώστε να 
προετοιμαστούν οι επιχειρήσεις για την 
τήρηση των κανόνων οι οποίοι διέπουν τις 
δραστικές ουσίες που σχηματίζονται 
επιτόπου και τα κατεργασμένα υλικά και 
αντικείμενα.

Αιτιολόγηση

Τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα δεν πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο της πρότασης 
καθώς κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε επικάλυψη ρύθμισης και αξιολόγησης. Τα υλικά που 
έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ρυθμίζονται ήδη από τον κανονισμό πλαίσιο για τα υλικά που 
έρχονται σε επαφή με τρόφιμα (EΚ) αριθ. 1935/2004. Εάν επέλθουν κάποιες αλλαγές στους 
κανόνες που διέπουν τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, αυτές πρέπει να καλυφθούν 
με την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και όχι με 
την επέκταση του πεδίου του κανονισμού περί βιοκτόνων.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει πλαίσιο 
για την υλοποίηση της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των βιοκτόνων στην 
εσωτερική αγορά, διασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα υψηλού επιπέδου προστασία 
της υγείας του ανθρώπου και των ζώων, 
καθώς και του περιβάλλοντος. 
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος - 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1α. Οι διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού βασίζονται στην αρχή της 
προφύλαξης, προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι οι δραστικές ουσίες ή 
τα προϊόντα που διατίθενται στη αγορά 
δεν έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην 
υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή στο 
περιβάλλον. Συγκεκριμένα, δεν 
επιτρέπεται να εμποδίζεται η εφαρμογή 
εκ μέρους των κρατών μελών της αρχής 
της προφύλαξης όταν υπάρχει 
επιστημονική αβεβαιότητα ως προς τους 
κινδύνους σε σχέση με την υγεία των 
ανθρώπων, την υγεία των ζώων ή το 
περιβάλλον που ενέχουν τα βιοκτόνα τα 
οποία πρόκειται να εγκριθούν στην 
επικράτειά τους. 

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1α
Σκοπός

Ο παρών κανονισμός έχει ως σκοπό το 
υψηλό επίπεδο προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας και του 
περιβάλλοντος. Ειδικότερα, αποβλέπει 
στην προστασία των παιδιών, των 
εγκύων γυναικών και των ασθενών.

Τροπολογία 9
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιστ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιστ α) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004 
σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που 
προορίζονται να έρθουν σε επαφή με 
τρόφιμα και με την κατάργηση των 
οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ1.
________
1 ΕΕ L 338, 13.11.2004, σ. 4.

Αιτιολόγηση

Τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα δεν πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο της πρότασης 
καθώς κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε επικάλυψη ρύθμισης και αξιολόγησης. Τα υλικά που 
έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ρυθμίζονται ήδη από τον κανονισμό πλαίσιο για τα υλικά που 
έρχονται σε επαφή με τρόφιμα (EΚ) αριθ. 1935/2004. Εάν επέλθουν κάποιες αλλαγές στους 
κανόνες που διέπουν τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, αυτές πρέπει να καλυφθούν 
με την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και όχι με 
την επέκταση του πεδίου του κανονισμού περί βιοκτόνων.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) "ανησυχητική ουσία": στ) "ανησυχητική ουσία":

κάθε άλλη ουσία, πλην της δραστικής, 
εγγενώς ικανή να έχει δυσμενείς 
επιδράσεις στον άνθρωπο, στα ζώα ή στο 
περιβάλλον, η οποία περιέχεται ή 
παράγεται σε βιοκτόνο σε επαρκή 
συγκέντρωση ώστε να υπάρχει κίνδυνος 
εμφάνισης των επιδράσεων αυτών·

κάθε άλλη ουσία, πλην της δραστικής, 
εγγενώς ικανή να έχει δυσμενείς 
επιδράσεις στον άνθρωπο, στα ζώα ή στο 
περιβάλλον, η οποία περιέχεται ή 
παράγεται σε βιοκτόνο σε επαρκή 
συγκέντρωση ώστε να υπάρχει κίνδυνος 
εμφάνισης των επιδράσεων αυτών·
Η ουσία αυτή, εκτός εάν υπάρχουν άλλοι 
λόγοι ανησυχίας, θα είναι κανονικά ουσία 
που έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνη 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ της 
27ης Ιουνίου 1967 περί προσεγγίσεως των 
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νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων περί 
ταξινομήσεως, συσκευασίας και 
επισημάνσεως των επικίνδυνων ουσιών1  
και βρίσκεται στο βιοκτόνο σε 
συγκέντρωση που οδηγεί στο 
χαρακτηρισμό του προϊόντος ως 
επικίνδυνου κατά την έννοια της οδηγίας 
1999/45/ΕΚ ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008.
________
1 ΕΕ L 196, 16.8.1967, σ. 1.

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αντικατοπτρίζει τον ορισμό που υπάρχει ήδη στην οδηγία 98/8/ΕΚ και 
παρεμβάλλεται, συμπληρωμένη με την ισχύουσα νομοθεσία, για μεγαλύτερη σαφήνεια και 
συνέπεια.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) "κατεργασμένο υλικό ή αντικείμενο": ια) "κατεργασμένο υλικό ή αντικείμενο":

κάθε ουσία, μείγμα, υλικό ή αντικείμενο, 
στο οποίο χρησιμοποιήθηκαν ή 
ενσωματώθηκαν ένα ή περισσότερα 
βιοκτόνα, με σκοπό την προστασία της εν 
λόγω ουσίας ή του μείγματος, υλικού ή 
αντικειμένου από τη φθορά που 
προκαλούν επιβλαβείς οργανισμοί·

κάθε ουσία, μείγμα, υλικό ή αντικείμενο, 
στο οποίο χρησιμοποιήθηκαν ή 
ενσωματώθηκαν ένα ή περισσότερα 
βιοκτόνα, με σκοπό την άσκηση της 
βιοκτόνου δραστηριότητας για την οποία 
προορίζονται·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διευρύνει το πεδίο των κατεργασμένων αντικειμένων και υλικών 
συμπεριλαμβάνοντας τόσο αντικείμενα όπως τα βερνίκια τα οποία προστατεύονται όσο και 
αντικείμενα με εξωτερική επίδραση, όπως τα εντομοκτόνα που περιέχουν βιοκτόνο προϊόν. 
Κατά συνέπεια, η αξιολόγηση πραγματοποιείται σε χημικό επίπεδο.
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιζ) "έγγραφο πρόσβασης": ιζ) "έγγραφο πρόσβασης":

το πρωτότυπο εγγράφου, υπογεγραμμένου 
από τον ή τους κυρίους πληροφοριών, το 
οποίο δηλώνει ότι οι πληροφορίες μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν από τις αρμόδιες 
αρχές, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Χημικών Προϊόντων ή από την Επιτροπή 
για την αξιολόγηση δραστικής ουσίας ή τη 
χορήγηση άδειας·

το πρωτότυπο εγγράφου, υπογεγραμμένου 
από τον ή τους κυρίους πληροφοριών ή 
τον εκπρόσωπό τους, το οποίο δηλώνει ότι 
οι πληροφορίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από τις αρμόδιες αρχές, 
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών 
Προϊόντων ή από την Επιτροπή για την 
αξιολόγηση δραστικής ουσίας ή τη 
χορήγηση άδειας υπέρ τρίτου·

Αιτιολόγηση

Οι διευκρινίσεις που προστίθενται στο κείμενο του άρθρου αποσκοπούν στον πληρέστερο 
ορισμό του “εγγράφου πρόσβασης”.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιθ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιθ)  "υλικά που έρχονται σε επαφή με 
τρόφιμα":

διαγράφεται

κάθε υλικό και αντικείμενο που 
προορίζεται να έρθει σε επαφή με 
τρόφιμα και το οποίο καλύπτεται από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2004·

Αιτιολόγηση

Τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα δεν πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο της πρότασης 
καθώς κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε επικάλυψη ρύθμισης και αξιολόγησης. Τα υλικά που 
έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ρυθμίζονται ήδη από τον κανονισμό πλαίσιο για τα υλικά που 
έρχονται σε επαφή με τρόφιμα (EΚ) αριθ. 1935/2004. Εάν επέλθουν κάποιες αλλαγές στους 
κανόνες που διέπουν τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, αυτές πρέπει να καλυφθούν 
με την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και όχι με 
την επέκταση του πεδίου του κανονισμού περί βιοκτόνων.
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο κα α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κα α) "διοικητική αλλαγή"
μεταβολή καθαρά διοικητικής φύσης σε 
υπάρχουσα άδεια, η οποία δεν 
συνεπάγεται επανεκτίμηση του κινδύνου 
για τη δημόσια υγεία ή το περιβάλλον ή 
την αποτελεσματικότητα του προϊόντος· 

Αιτιολόγηση

Οι τυπολογίες των μεταβολών που μπορεί να πραγματοποιούνται σε επιτρεπόμενο βιοκτόνο 
(αλλαγή διεύθυνσης, τροποποιήσεις στο όνομα του φορέα κ.λπ.) πρέπει να είναι καθορισμένες.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο κα β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κα β) "δευτερεύουσα αλλαγή"
μεταβολή σε υπάρχουσα άδεια που δεν 
μπορεί να θεωρηθεί διοικητική μεταβολή 
καθώς απαιτεί περιορισμένη 
επανεκτίμηση του κινδύνου για τη 
δημόσια υγεία ή το περιβάλλον ή την 
αποτελεσματικότητα του προϊόντος και 
δεν επηρεάζει αρνητικά το βαθμό 
επικινδυνότητας για τη δημόσια υγεία ή 
το περιβάλλον ή την αποτελεσματικότητα 
του προϊόντος·

Αιτιολόγηση

Οι τυπολογίες των μεταβολών που μπορεί να πραγματοποιούνται σε επιτρεπόμενο βιοκτόνο 
πρέπει να είναι καθορισμένες.
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο κα γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κα γ) "σημαντική αλλαγή"
μεταβολή σε υπάρχουσα άδεια που δεν 
μπορεί να θεωρηθεί διοικητική μεταβολή 
ή ελάσσων αλλαγή.

Αιτιολόγηση

Οι τυπολογίες των μεταβολών που μπορεί να πραγματοποιούνται σε επιτρεπόμενο βιοκτόνο 
πρέπει να είναι καθορισμένες.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Μελλοντικές αιτήσεις καταχώρισης

1. Ο μελλοντικός αιτών την καταχώριση 
δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι 
ενημερώνεται από τον Οργανισμό αν:
α) η δραστική ουσία περιλαμβάνεται ήδη 
στο παράρτημα I·
β) έχει ήδη υποβληθεί αίτηση 
καταχώρισης της ίδιας δραστικής ουσίας 
στο παράρτημα Ι·
γ) εάν η ίδια ουσία έχει καταχωρηθεί 
σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ)1907/2006.
2. Ο μελλοντικός αιτών αποστέλλει στον 
Οργανισμό μαζί με την αίτηση τις 
ακόλουθες πληροφορίες:
α) τις γενικές πληροφορίες για τα 
στοιχεία της ταυτότητάς του, όπως 
ορίζεται στο τμήμα 1 του παραρτήματος 
VΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, 
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με εξαίρεση τα τμήματα 1.2 και 1.3·
β) την ταυτότητα της δραστικής ουσίας, 
όπως ορίζεται στο τμήμα 2 του 
παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1907/2006·
γ) τις αιτήσεις πληροφοριών για τις 
οποίες απαιτούνται νέες μελέτες που 
συνεπάγονται δοκιμές σε σπονδυλωτά·
δ) τις αιτήσεις πληροφοριών για τις 
οποίες απαιτούνται άλλες νέες μελέτες.
3. Εάν η ίδια δραστική ουσία δεν 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι ή δεν 
έχει καταχωρισθεί σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2007, ο 
Οργανισμός ενημερώνει σχετικά τον 
μελλοντικό αιτούντα. Διαφορετικά, ο 
Οργανισμός διαβιβάζει πάραυτα στον 
μελλοντικό αιτούντα τα ονόματα και τις 
διευθύνσεις των προηγούμενων 
αιτούντων και καταχωριζόντων και τις 
περιλήψεις ήδη παρασχεθεισών μελετών.  
4. Ο Οργανισμός ενημερώνει ταυτόχρονα 
τον αιτούντα ή καταχωρούντα που έχει 
προηγηθεί για το ονοματεπώνυμο και τη 
διεύθυνση του μελλοντικού αιτούντος την 
καταχώριση στο παράρτημα Ι. Οι 
διαθέσιμες μελέτες με τη χρήση 
σπονδυλωτών αποτελούν αντικείμενο 
κοινοχρησίας σύμφωνα με το Κεφάλαιο 
ΧΙ του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Οι διαδικασίες που περιγράφονται χρησιμεύουν στην αποφυγή επανάληψης των δοκιμών στα 
σπονδυλωτά ζώα και στη χορήγηση των απαιτούμενων στοιχείων βάσει του παραρτήματος II. 
Γίνεται δάνειο της "υποχρέωσης ενημέρωσης”  από τον κανονισμό REACH, διότι ο 
Οργανισμός θα έχει την αναγκαία υποδομή και  εμπειρία για να εφαρμόσει αυτή τη διαδικασία.
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Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δραστική ουσία καταχωρίζεται στο 
παράρτημα Ι για αρχική περίοδο που δεν 
υπερβαίνει τα 10 έτη, εάν τα βιοκτόνα που 
την περιέχουν πληρούν τους όρους του 
άρθρου 16 παράγρ. 1 στοιχείο β).

1. Δραστική ουσία καταχωρίζεται στο 
παράρτημα Ι για αρχική περίοδο που δεν 
υπερβαίνει τα 10 έτη, εάν ένα τουλάχιστον 
από τα βιοκτόνα που την περιέχουν πληροί
τους όρους του άρθρου 16 παράγραφος 1 
στοιχείο β).

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη προσθήκη αντικατοπτρίζει σαφέστερα την έννοια της καταχώρισης στο 
παράρτημα Ι. Κατά την εγγραφή θα πρέπει να υποβάλλεται ο φάκελος ενός τουλάχιστον 
αντιπροσωπευτικού βιοκτόνου για το οποίο η δραστική ουσία ανταποκρίνεται στις 
προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά περίπτωση, οι δραστικές ουσίες 
καταχωρίζονται στο παράρτημα Ι 
συνοδευόμενες από οιονδήποτε από τους 
ακόλουθους όρους:

3. Κατά περίπτωση, οι δραστικές ουσίες
και η ένδειξη της πηγής αναφοράς της 
δραστικής ουσίας για τον προσδιορισμό 
της τεχνικής ισοδυναμίας, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο κ 
α), καταχωρίζονται στο παράρτημα Ι,
συνοδευόμενες από κάποιον από τους 
ακόλουθους όρους:

Αιτιολόγηση

Για λόγους ευθυγράμμισης με τις πληροφορίες που περιέχονται στο φάκελο που υποβάλλεται με 
την αίτηση καταχώρισης, για τον προσδιορισμό της τεχνικής ισοδυναμίας, είναι αναγκαίο να 
διευκρινίζεται ποια είναι η πηγή προέλευσης της δραστικής ουσίας που θα πρέπει να 
καταχωριστεί. Για μεγαλύτερη συνέπεια, είναι σημαντικό να συνδέεται η χημική ουσία που 
περιγράφεται στο παράρτημα Ι με τα δεδομένα που έχουν στηρίξει την καταχώρισή της. 
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, η 
έκθεση του ανθρώπου στη δραστική ουσία 
που περιέχεται σε βιοκτόνο είναι 
αμελητέα, ιδίως όταν το προϊόν 
χρησιμοποιείται σε κλειστά συστήματα ή 
υπό συνθήκες αυστηρά ελεγχόμενες·

α) υπό προδιαγεγραμμένες κανονικές 
συνθήκες χρήσης, η έκθεση του ανθρώπου 
στη δραστική ουσία που περιέχεται σε 
βιοκτόνο είναι αμελητέα, ή δεόντως 
ελεγχόμενη λαμβάνοντας υπόψη τους 
ενυπάρχοντες στην ουσία κινδύνους, ιδίως 
όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε κλειστά 
συστήματα ή υπό συνθήκες αυστηρά 
ελεγχόμενες·

Αιτιολόγηση

Ο αποκλεισμός τους θα έπρεπε να αποφασίζεται με βάση την ανάλυση του κινδύνου 
(συνδυασμός κινδύνου και έκθεσης) Εφόσον αποδεικνύεται επιστημονικώς ότι όλοι οι κίνδυνοι 
που συνδέονται με τη χρήση των προϊόντων αυτών ελέγχονται απολύτως, οι δραστικές ουσίες 
πρέπει να εγκρίνονται.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το στοιχείο γ) δεν ισχύει για τις 
δραστικές ουσίες που προορίζονται για 
τους τύπους προϊόντων 4 και 14 έως 19.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διαγραφεί η διάταξη η οποία, χωρίς επιστημονικό λόγο, επιβάλλει 
διακρίσεις σε βάρος ορισμένων τύπων προϊόντος. Ο προληπτικός αποκλεισμός φαίνεται 
αντιπαραγωγικός για το εμπόριο και κυρίως για την καινοτομία, δεδομένου ότι μειώνει το 
εύρος των ουσιών που μπορούν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν ως βιοκτόνα στο μέλλον. Τα 
προϊόντα αυτά, από τα τρωκτικοκτόνα έως τα απολυμαντικά και τα εντομοκτόνα, φέρνουν 
τεράστια οφέλη ιδίως σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης όπου οι δράσεις καταπολέμησης 
ποντικών και εντόμων είναι θεμελιώδους σημασίας για λόγους υγείας και περιβάλλοντος.



PE439.175v03-00 18/75 AD\817224EL.doc

EL

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) δραστικές ουσίες που έχει διαπιστωθεί 
ότι έχουν ιδιότητες ενδοκρινικού 
διαταράκτη, βάσει του άρθρου 57 στοιχείο 
στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

δ) δραστικές ουσίες που έχει διαπιστωθεί 
ότι έχουν ιδιότητες ενδοκρινικού 
διαταράκτη, βάσει του άρθρου 57 στοιχείο 
στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. 
Εφαρμόζονται τα επιστημονικά κριτήρια 
για τον καθορισμό των ιδιοτήτων 
ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, 
σχετικά με τη διάθεση στην αγορά  
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ο 
οποίος καταργεί τις οδηγίες 79/117/EΟΚ 
και 91/414/EΟΚ1 του Συμβουλίου.
______
1 ΕΕ L 309, 24.11.2009, σ. 1.

Αιτιολόγηση

Επειδή σήμερα δεν υπάρχουν κριτήρια έγκρισης για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, θα πρέπει 
να γίνονται δεκτοί βάσει του κανονισμού 1107/2009/ΕΚ σχετικά με τη διάθεση στην αγορά 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, που τέθηκε σε ισχύ στις 24 Νοεμβρίου 2009.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχεία α και β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) φάκελο για τη δραστική ουσία, ο οποίος 
πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
του παραρτήματος II·

α) φάκελο για τη δραστική ουσία, ο οποίος 
πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
του παραρτήματος II, ή, κατά περίπτωση, 
έγγραφο πρόσβασης·

β) φάκελο για ένα τουλάχιστον 
αντιπροσωπευτικό βιοκτόνο που περιέχει 
τη δραστική ουσία, ο οποίος πρέπει να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 
παραρτήματος IIΙ.

β) φάκελο ή, κατά περίπτωση, έγγραφο 
πρόσβασης για ένα τουλάχιστον 
αντιπροσωπευτικό βιοκτόνο που περιέχει 
τη δραστική ουσία, ο οποίος  πρέπει να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 
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παραρτήματος IIΙ.

Αιτιολόγηση

Οι αιτούντες ενδέχεται να μη διαθέτουν με νόμιμο τρόπο όλα τα δεδομένα για την υποστήριξη 
της αίτησής τους: είναι σκόπιμο να προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης εγγράφου πρόσβασης στα 
δεδομένα.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών 
Προϊόντων (εφεξής "ο Οργανισμός") 
αίτηση καταχώρισης δραστικής ουσίας στο 
παράρτημα Ι ή αίτηση για μετέπειτα 
τροποποίηση των όρων καταχώρισης 
δραστικής ουσίας και του γνωστοποιούν
το όνομα της αρμόδιας αρχής του κράτους 
μέλους, την οποία επιλέγουν για να 
αξιολογήσει την αίτησή τους. Η εν λόγω 
αρμόδια αρχή (εφεξής "η αρμόδια αρχή 
αξιολόγησης") είναι υπεύθυνη για την 
αξιολόγηση της αίτησης.

1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών 
Προϊόντων (εφεξής "ο Οργανισμός") 
αίτηση καταχώρισης δραστικής ουσίας στο 
παράρτημα Ι ή αίτηση για μετέπειτα 
τροποποίηση των όρων καταχώρισης 
δραστικής ουσίας. Ο Οργανισμός 
γνωστοποιεί το όνομα της αρμόδιας αρχής 
του κράτους μέλους, την οποία επιλέγει για 
να αξιολογήσει την αίτησή τους. Η εν 
λόγω αρμόδια αρχή (εφεξής "η αρμόδια 
αρχή αξιολόγησης") είναι υπεύθυνη για 
την αξιολόγηση της αίτησης.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποφευχθεί η συρροή πληθώρας αιτήσεων σε επιμέρους κράτη μέλη. Με τον τρόπο 
αυτό, μπορεί να εξασφαλιστεί η ισορροπημένη κατανομή μεταξύ των κρατών μελών.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ο Οργανισμός χορηγεί σε κάθε 
αίτηση έναν αριθμό πρωτοκόλλου ο 
οποίος χρησιμοποιείται για όλη την 
αλληλογραφία που αφορά την αίτηση 
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προκειμένου η δραστική ουσία να 
καταχωριστεί στο παράτημα Ι, και 
ημερομηνία υποβολής που αντιστοιχεί 
στην ημερομηνία παραλαβής της αίτησης 
από τον Οργανισμό. 

Αιτιολόγηση

Ο αριθμός πρωτοκόλλου για κάθε αίτηση θα επέτρεπε το σαφή προσδιορισμό της διοικητικής 
της διαδικασίας με στόχο τον ταχύ εντοπισμό και την ταχεία ενδεχόμενη πρόσβαση στα 
δεδομένα και τις πληροφορίες που την αφορούν. 

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εντός δύο μηνών από την παραλαβή 
αίτησης, ο Οργανισμός την επικυρώνει, 
εφόσον ανταποκρίνεται στις ακόλουθες 
απαιτήσεις:

3. Εντός τριών εβδομάδων από την 
παραλαβή αίτησης, ο Οργανισμός την 
επικυρώνει, εφόσον ανταποκρίνεται στις 
ακόλουθες απαιτήσεις:

Αιτιολόγηση

Με στόχο την πληρέστερη ευθυγράμμιση με την υφιστάμενη νομοθεσία, ο Οργανισμός θα πρέπει 
να ακολουθεί, προκειμένου να επικυρώσει τις αιτήσεις, τις προθεσμίες που προβλέπει ο 
κανονισμός REACH (άρθρο 20).

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός δύο μηνών από την παραλαβή των 
συμπληρωματικών πληροφοριών, ο 
Οργανισμός αποφαίνεται αν οι 
υποβληθείσες συμπληρωματικές 
πληροφορίες αρκούν για την επικύρωση 
της αίτησης.

Εντός τριών εβδομάδων από την 
παραλαβή των συμπληρωματικών 
πληροφοριών, ο Οργανισμός αποφαίνεται 
αν οι υποβληθείσες συμπληρωματικές 
πληροφορίες αρκούν για την επικύρωση 
της αίτησης.



AD\817224EL.doc 21/75 PE439.175v03-00

EL

Αιτιολόγηση

Μπορεί να χορηγείται παράταση της προθεσμίας για την καταχώριση όλων των δεδομένων στο 
μητρώο της Κοινότητας, αλλά αυτό δεν πρέπει να καθυστερεί την αξιολόγηση των αιτήσεων.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Εντός δύο μηνών από την παραλαβή 
της αίτησης, ο Οργανισμός καταχωρίζει 
με ένα μοναδικό κωδικό αναγνώρισης 
κάθε τμήμα των πληροφοριών του 
φακέλου.

Αιτιολόγηση

Επιπλέον της καταχώρισης των δραστικών ουσιών στο παράρτημα Ι, που σχετίζεται με την 
επιχείρηση, η καταχώριση μεμονωμένων τμημάτων πληροφοριών αποτελεί ένα περαιτέρω, 
ενδεδειγμένο και αποτελεσματικό μέσο αποτροπής της παρανομίας. Η καταχώριση λειτουργεί 
επίσης υπέρ της διαφάνειας και της κοινοχρησίας των δεδομένων.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν η Επιτροπή λάβει τη γνωμοδότηση 
του Οργανισμού, εκδίδει απόφαση σχετικά 
με την αίτηση καταχώρισης δραστικής 
ουσίας στο παράρτημα Ι. Η απόφαση αυτή, 
που έχει ως αντικείμενο την τροποποίηση 
μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
εκδίδεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο 
άρθρο 72 παράγραφος 4.

5. Όταν η Επιτροπή λάβει τη γνωμοδότηση 
του Οργανισμού, εκδίδει απόφαση σχετικά 
με την αίτηση καταχώρισης δραστικής 
ουσίας στο παράρτημα Ι. Η απόφαση αυτή, 
που έχει ως αντικείμενο την τροποποίηση 
μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
εκδίδεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο 
άρθρο 72 παράγραφος 4. Όταν η 
Επιτροπή αποφασίζει να συμπεριλάβει τη 
δραστική ουσία στο Παράρτημα Ι, πρέπει 
να γίνεται μνεία του ονόματός του/των 
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αιτούντος/των.

Αιτιολόγηση

Η καταχώριση στο παράρτημα Ι της δραστικής ουσίας που σχετίζεται με την επιχείρηση, 
αποτελεί ένα ενδεδειγμένο και αποτελεσματικό μέσο αποτροπής της παρανομίας, διότι επιτρέπει 
τον ταχύ εντοπισμό της επιχείρησης που υποστήριξε την ουσία. Η καταχώριση στο παράρτημα Ι 
είναι, στην ουσία, πάντα το αποτέλεσμα της αίτησης που υποβάλλει ένας αιτών. Σύμφωνα με το 
REACH, θα πρέπει να ισχύει και στον παρόντα κανονισμό η αρχή "no data, no market" 
(απαγόρευση μη καταχωρισμένων ουσιών).

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Με την απόφαση να συμπεριληφθεί η 
δραστική ουσία στο Παράρτημα Ι, ο 
Οργανισμός χορηγεί στην εν λόγω ουσία 
έναν ειδικό αριθμό καταχώρησης για την 
ουσία και τον αιτούντα. Ο Οργανισμός 
ανακοινώνει χωρίς χρονοτριβή τον 
αριθμό και την ημερομηνία 
καταχώρησης στον αιτούντα. Αυτός ο 
αριθμός καταχώρησης θα 
χρησιμοποιείται σε κάθε μεταγενέστερη 
αλληλογραφία σε σχέση με τη δραστική 
ουσία και την άδεια προϊόντος σύμφωνα 
με το Κεφάλαιο IV του παρόντος 
Κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Η καταχώριση στο παράρτημα Ι της δραστικής ουσίας που σχετίζεται με την επιχείρηση, 
αποτελεί ένα ενδεδειγμένο και αποτελεσματικό μέσο αποτροπής της παρανομίας, διότι επιτρέπει 
τον ταχύ εντοπισμό της επιχείρησης που υποστήριξε την ουσία. Μόνο οι επιχειρήσεις που έχουν 
ζητήσει την καταχώριση μιας δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι μπορούν να εκδίδουν έγγραφα 
πρόσβασης στο φάκελο αυτής της δραστικής ουσίας. Σύμφωνα με το REACH, θα πρέπει να 
ισχύει και στον παρόντα κανονισμό η αρχή "no data, no market" (απαγόρευση μη 
καταχωρισμένων ουσιών).
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Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι δραστικές ουσίες που πληρούν 
τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα 
κριτήρια θεωρούνται υποψήφιες για 
υποκατάσταση σύμφωνα με τη διαδικασία 
της παραγράφου 2:

1. Υποψήφιες για υποκατάσταση
θεωρούνται, σύμφωνα με τη διαδικασία 
της παραγράφου 2, οι δραστικές ουσίες οι 
οποίες:

α) η αποδεκτή ημερήσια πρόσληψη, η 
δόση αναφοράς οξείας έκθεσης ή το 
αποδεκτό επίπεδο έκθεσης του χρήστη 
είναι σημαντικά χαμηλότερα από τις 
αντίστοιχες τιμές για την πλειονότητα 
των δραστικών ουσιών που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι, για 
τον ίδιο τύπο προϊόντων·

α) είναι ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες 
και τοξικές σύμφωνα με τον ορισμό του 
παραρτήματος ΧΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1907/2006·

β) πληρούν δύο από τα κριτήρια
χαρακτηρισμού μιας ουσίας ως 
ανθεκτικής (έμμονης), βιοσυσσωρεύσιμης 
και τοξικής κατά το παράρτημα XIII του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006·

β) είναι άκρως ανθεκτικές και 
βιοσυσσωρεύσιμες σύμφωνα με τα 
κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα
ΧΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1907/2006·

γ) υπάρχουν λόγοι ανησυχίας που 
συνδέονται με το είδος των κρίσιμων 
επιδράσεων, ειδικότερα νευροτοξικών ή 
ανοσοτοξικών επιδράσεων στην 
ανάπτυξη, οι οποίες, σε συνδυασμό με 
τους τρόπους χρήσης, οδηγούν σε 
καταστάσεις χρήσης που δεν θα έπαυαν 
να αποτελούν πηγή ανησυχίας, ακόμα και 
αν εφαρμόζονταν πολύ περιοριστικά 
μέτρα διαχείρισης του κινδύνου·

γ) πληρούν τα κριτήρια για την 
ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1272/2008 ως καρκινογόνες 
κατηγορίας 1A ή 1B, μεταλλαξιγόνες 
κατηγορίας 1A ή 1B ή τοξικές για την 
αναπαραγωγής κατηγορίας 1A ή 1B·

δ) περιέχουν σημαντική αναλογία μη
δραστικών ισομερών·

δ) δραστικές ουσίες όπως αυτές που 
διαθέτουν ιδιότητες ενδοκρινικής 
διαταραχής ή βιοσυσσωρεύσιμες και 
τοξικές ουσίες ή άκρως 
βιοσυσσωρεύσιμες ουσίες που δεν 
εμπίπτουν στις κατηγορίες α) και β) για 
τις οποίες υπάρχει επιστημονική 
απόδειξη για πιθανές σοβαρές επιδράσεις 
στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον 
και οι οποίες προκαλούν ισοδύναμο 
επίπεδο ανησυχίας με εκείνο άλλων
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δραστικών ουσιών που περιλαμβάνονται 
στις κατηγορίες α) και β)·

ε) έχουν ταξινομηθεί ή πληρούν τα 
κριτήρια ταξινόμησης ως καρκινογόνοι 
κατηγορίας 1Α ή 1Β, μεταλλαξιγόνοι 
κατηγορίας 1Α ή 1Β ή τοξικές για την 
αναπαραγωγή κατηγορίας 1Α ή 1Β 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008· 
στ) με βάση την αξιολόγηση κοινοτικών ή 
διεθνώς αποδεκτών κατευθυντήριων 
γραμμών για τις δοκιμές ή άλλων 
διαθέσιμων στοιχείων, θεωρείται ότι 
διαθέτουν ιδιότητες ενδοκρινικού 
διαταράκτη, με ενδεχόμενες δυσμενείς 
επιδράσεις στον άνθρωπο.

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των υποψήφιων για υποκατάσταση δραστικών ουσιών πρέπει 
να ευθυγραμμίζονται με αυτά του κανονισμού REACH (άρθρο 57) για λόγους συνέπειας και 
εναρμόνισης μεταξύ των δύο κανονισμών.  Δεδομένου ότι ο Οργανισμός (ECHA) θα έχει το
καθήκον να εξετάζει κατά πόσο μία δραστική ουσία πληροί τα κριτήρια, συνιστάται η 
εναρμόνιση των δύο κανονισμών.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εκτός αντίθετων διατάξεων της 
απόφασης για ανανέωση της καταχώρισης 
δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι, η 
ανανέωση ισχύει για απεριόριστο χρονικό 
διάστημα.

3. Εκτός αντίθετων διατάξεων της 
απόφασης για ανανέωση της καταχώρισης 
δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι, η 
ανανέωση της καταχώρισης ελέγχεται 
ανά δεκαετία.
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Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση κατά την οποία η 
Επιτροπή αποφασίσει να ανανεώσει την 
καταχώριση της δραστικής ουσίας στο 
παράρτημα Ι, μνημονεύεται το όνομα του 
αιτούντα.

Αιτιολόγηση

Και σε περίπτωση ανανέωσης της καταχώρισης στο παράρτημα Ι της δραστικής ουσίας που 
συνδέεται με την επιχείρηση, για να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη διαφάνεια και η κοινοχρησία 
των δεδομένων πρέπει να μνημονεύονται τα ονόματα των αιτούντων για την ταχεία αναγνώρισή 
τους. 

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αίτηση χορήγησης άδειας 
υποβάλλεται από τον υπεύθυνο για τη 
διάθεση του βιοκτόνου στην αγορά σε 
συγκεκριμένο κράτος μέλος ή στην 
Κοινότητα ή εξ ονόματός του.

2. Η αίτηση χορήγησης άδειας 
υποβάλλεται από το πρόσωπο που θα 
είναι κάτοχος της άδειας, ή εξ ονόματός 
του. Αυτό το πρόσωπο μπορεί, αλλά δεν 
υποχρεούται, να είναι ο υπεύθυνος για τη 
διάθεση του βιοκτόνου στην αγορά σε 
συγκεκριμένο κράτος μέλος ή στην 
Κοινότητα.

Αιτιολόγηση

Ο κλάδος χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία στην εφοδιαστική αλυσίδα του. Πράγματι, δεν είναι 
ασυνήθιστο ένα προϊόν να εισάγεται σε μια χώρα και να διατίθεται στην αγορά υπό την ευθύνη 
ενός διανομέα ο οποίος δεν είναι κάτοχος της άδειας ή, στην περίπτωση πολυεθνικών 
εταιρειών, κάθε επιμέρους θυγατρική εταιρεία να είναι υπεύθυνη για την τοποθέτηση του 
προϊόντος στην αγορά της χώρας της. Η πρόβλεψη ότι ο κάτοχος της άδειας και ο υπεύθυνος 
για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά είναι το ίδιο πρόσωπο θα δημιουργούσε ένα 
υπερβολικά άκαμπτο και μη πρακτικό πλαίσιο για τη λειτουργία του κλάδου.
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Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφια 2 και 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αιτήσεις χορήγησης εθνικής άδειας σε 
κράτος μέλος υποβάλλονται στην αρμόδια 
αρχή του εν λόγω κράτους μέλους (εφεξής 
"η παραλαμβάνουσα αρμόδια αρχή").

Οι αιτήσεις χορήγησης άδειας 
υποβάλλονται στον Οργανισμό.

Οι αιτήσεις χορήγησης κοινοτικής άδειας 
υποβάλλονται στον Οργανισμό.

Όταν ζητείται εθνική άδεια σε κράτος 
μέλος, ο αιτών, μετά από  συμφωνία με το 
ενδιαφερόμενο κράτος, προσδιορίζει την 
ταυτότητα της αρμόδιας αρχής που είχε 
αναλάβει την αξιολόγηση της αίτησης 
κατά το άρθρο 22.

Αιτιολόγηση

Ο ECHA πρέπει να διενεργεί την αρχική επικύρωση όλων των αιτήσεων σε επίπεδο ΕΕ ώστε η 
αρμόδια αρχή αξιολόγησης να μπορεί στη συνέχεια να επικεντρωθεί στην ουσιαστική 
αξιολόγηση της αιτήσεως. Η δυνατότητα της επιλογής της αρμόδιας αρχής αξιολόγησης 
αποτελεί πλεονέκτημα κυρίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να 
συνεργάζονται με τις οικείες εθνικές αρχές.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αιτών, ο οποίος επιθυμεί να λάβει άδεια 
για μία ομάδα προϊόντων τα οποία 
αποτελούν μέρος ενός συγκεκριμένου 
σκευάσματος-πλαισίου, δύναται να 
υποβάλει μία και μοναδική αίτηση για 
χορήγηση αδείας.

Αιτιολόγηση

Το κείμενο πρέπει να διευκρινίζει ρητά ότι, αν ο αιτών επιθυμεί να πάρει άδεια για ομάδα 



AD\817224EL.doc 27/75 PE439.175v03-00

EL

προϊόντων που καλύπτονται από το ίδιο σκεύασμα πλαίσιο, πρέπει να υποβληθεί ενιαία αίτηση 
χορήγησης άδειας που θα καλύπτει όλα τα προϊόντα που θέλει να συμπεριληφθούν.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι δραστικές ουσίες που περιέχει 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα I και 
τηρούνται οι όροι που ενδεχομένως 
συνοδεύουν τις δραστικές αυτές ουσίες στο 
εν λόγω παράρτημα·

α) οι δραστικές ουσίες που περιέχει 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα I, έχει 
χορηγηθεί αριθμός καταχώρησης 
σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 5α
και τηρούνται οι όροι που ενδεχομένως 
συνοδεύουν τις δραστικές αυτές ουσίες στο 
εν λόγω παράρτημα·

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με τη διαδικασία αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 8, παράγραφος 
5α.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αξιολόγηση της αντιστοιχίας του 
βιοκτόνου στα κριτήρια που ορίζονται 
στο σημείο β) της παραγράφου 1 
βασίζεται κατά το δυνατόν στις 
υπάρχουσες πληροφορίες σχετικά με τις 
ανησυχητικές ουσίες που περιέχει το 
βιοκτόνο για το μέγιστο δυνατό 
περιορισμό των δοκιμών σε ζώα, 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στην οδηγία 1999/45/ΕΚ 
και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 
για τον προσδιορισμό του κινδύνου που 
συνδέεται με το βιοκτόνο και την 
επακόλουθη αξιολόγηση του κινδύνου.
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Αιτιολόγηση

Επιδίωξη της τροπολογίας είναι η πρόληψη άσκοπων δοκιμών σε ζώα με τον καλύτερο 
προσδιορισμό των διαδικασιών σύγκρισης των υφιστάμενων πληροφοριών και σύμφωνα με όσα 
απαιτεί το REACH όσον αφορά τα ανώτατα όρια της έκθεσης χημικής ασφάλειας.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η αξιολόγηση της αντιστοιχίας του 
βιοκτόνου στα κριτήρια που ορίζονται 
στα σημεία β) και γ) της παραγράφου 1 
δεν πρέπει να λαμβάνει υπόψη μια ουσία 
την οποία περιέχει το βιοκτόνο εάν η 
συγκέντρωσή της στο παρασκεύασμα 
είναι κατώτερη:
α) των ισχυουσών συγκεντρώσεων που 
ορίζονται στο άρθρο 3, παράγραφος 3 της 
οδηγίας 1999/45/ΕΚ·
β) των ορίων συγκέντρωσης που 
υπάρχουν στο Παράρτημα Ι στην οδηγία 
67/548/ΕΟΚ·
γ) των ορίων συγκέντρωσης που 
υπάρχουν στο Μέρος Β του 
παραρτήματος ΙΙ στην οδηγία 
1999/45/ΕΚ·
δ) των ορίων συγκέντρωσης που 
υπάρχουν στο Μέρος Β του 
παραρτήματος ΙΙΙ στην οδηγία 
1999/45/ΕΚ·
ε) των ορίων συγκέντρωσης που 
περιλαμβάνονται σε συμφωνημένη 
εγγραφή στον κατάλογο ταξινόμησης και 
επισήμανσης ο οποίος θεσπίζεται βάσει 
του τίτλου V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008·
στ) της συγκέντρωσης 0,1 % κατά βάρος 
(w/w), εφόσον η ουσία πληροί τα κριτήρια 
που καθορίζονται στο Παράρτημα ΧΙΙΙ 
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του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

Αιτιολόγηση

Επιδίωξη της τροπολογίας είναι η αποφυγή άσκοπων δοκιμών σε ζώα με τον καλύτερο 
προσδιορισμό των διαδικασιών σύγκρισης των υφιστάμενων πληροφοριών και σύμφωνα με όσα 
απαιτεί το REACH όσον αφορά τα ανώτατα όρια της έκθεσης χημικής ασφάλειας.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α.  Η Επιτροπή, εν ανάγκη σε 
συνεργασία με τον Οργανισμό,  παρέχει 
κάθε αναγκαία βοήθεια τεχνικού ή 
επιστημονικού χαρακτήρα στις αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών για τους 
σκοπούς της έκδοσης άδειας για τα 
προϊόντα, ιδίως όσον αφορά τις 
εναρμονισμένες απαιτήσεις για τα 
δεδομένα, τις διαδικασίες αξιολόγησης 
και τις αποφάσεις των κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί ενιαία εφαρμογή του κανονισμού στο κοινοτικό έδαφος, η Επιτροπή πρέπει 
να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια τεχνικού ή επιστημονικού χαρακτήρα στις αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών για τους σκοπούς της έκδοσης άδειας για τα προϊόντα.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο υποβάλλων αίτηση για άδεια 
παρέχει, υπό τις συνθήκες που ορίζονται 
στις παραγράφους 1 και 2, στις αρμόδιες 
αρχές τα εξής:
(i) πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται 
στα σημεία πώλησης· 
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(ii) συγκεκριμένες οδηγίες για τη χρήση 
του προστατευτικού εξοπλισμού·
(iii) φυλλάδιο σχετικά με τους κινδύνους, 
τα οφέλη και την υπεύθυνη χρήση του 
προϊόντος·
(iv) ετήσια έκθεση των περιστατικών που 
τυχόν σημειώθηκαν.

Αιτιολόγηση

Τα εγγενή χαρακτηριστικά μιας δραστικής ουσίας μόνης της δεν πρέπει να καθορίζουν την 
καταλληλότητά της για προϊόντα χαμηλής επικινδυνότητας, δεδομένου ότι ο κίνδυνος μπορεί να 
προέλθει περισσότερο από την έκθεση στο προϊόν παρά από την επικινδυνότητα της δραστικής 
ουσίας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα βιοκτόνα χρησιμοποιούνται από μη επαγγελματίες, 
επιβάλλεται να διασφαλιστεί η ασφάλεια των προϊόντων αυτών με καλύτερη ενημέρωση και 
προφυλάξεις σχετικά με τη χρήση τους. Τέλος, πρέπει να ενθαρρυνθεί ο κλάδος να εστιάσει τις 
προσπάθειες έρευνας και καινοτομίας του στην ανάπτυξη προϊόντων χαμηλής επικινδυνότητας.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η παραλαμβάνουσα αρμόδια αρχή 
μπορεί να επιβάλλει την υποβολή των 
αιτήσεων χορήγησης εθνικής άδειας σε μία 
ή περισσότερες από τις επίσημες γλώσσες 
του κράτους μέλους αυτής της αρμόδιας 
αρχής.

3. Η παραλαμβάνουσα αρμόδια αρχή 
μπορεί να επιβάλλει την υποβολή των 
αιτήσεων που έχουν ως αποκλειστικό 
στόχο τη χορήγηση εθνικής άδειας σε μία 
από τις επίσημες γλώσσες του κράτους 
μέλους αυτής της αρμόδιας αρχής.

Αιτήσεις για εθνική άδεια που 
περιλαμβάνουν διαδικασία αμοιβαίας 
αναγνώρισης μπορούν να υποβάλλονται, 
μαζί με τα έγγραφα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 στην αρμόδια αρχή 
στην αγγλική γλώσσα.

Αιτιολόγηση

Έχει καίρια σημασία, στην περίπτωση αιτήσεων που περιλαμβάνουν συνακόλουθες διαδικασίες 
αμοιβαίας αναγνώρισης, η αίτηση και όλα τα συναφή έγγραφα να γίνονται δεκτά στα αγγλικά 
από την παραλαμβάνουσα αρμόδια αρχή. Τούτο είναι ιδιαίτερα σημαντικό προκειμένου να 
αποφεύγονται χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες μετάφρασης της ίδιας τεκμηρίωσης σε 
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πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η Επιτροπή, εν ανάγκη σε συνεργασία 
με τον Οργανισμό, μπορεί να καταρτίσει 
μη δεσμευτικό τεχνικό και νομικό οδηγό, 
προσιτό σε όλες τις επίσημες γλώσσες της 
Ένωσης, με στόχο τη διευκόλυνση 
υποβολής των αιτήσεων χορήγησης 
άδειας των άρθρων 18, 19 και 20, ιδίως 
εκ μέρους των ΜΜΕ.

Αιτιολόγηση

Οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές εκ μέρους της Επιτροπής μπορεί να είναι ιδιαίτερα 
σημαντικές για τις ΜΜΕ, στις οποίες πρέπει να εξασφαλίζεται από την Επιτροπή εύκολη 
γλωσσική πρόσβαση, διότι ενδέχεται να μην έχουν τους κατάλληλους πόρους και την εμπειρία 
ώστε να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που επιβάλλει ο κανονισμός.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) η ποιοτική και ποσοτική σύνθεση σε 
δραστικές και μη δραστικές ουσίες, η 
γνώση της οποίας είναι απαραίτητη για 
την ορθή χρήση του βιοκτόνου·

ε) η ποιοτική και ποσοτική σύνθεση σε 
δραστικές και μη δραστικές ουσίες,
λαμβάνοντας υπόψη τα όρια 
συγκέντρωσης που προβλέπονται στο 
άρθρο 16, στον βαθμό που η γνώση είναι 
απαραίτητη για την ορθή χρήση του 
βιοκτόνου·

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με την τροπολογία στο άρθρο 16, παράγραφος 2α.
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Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) οι παραγωγοί των δραστικών ουσιών
(ονόματα και διευθύνσεις, 
συμπεριλαμβανομένου του τόπου των 
εγκαταστάσεων παραγωγής),

ζ) οι παραγωγοί των δραστικών ουσιών
(ονόματα και διευθύνσεις, 
συμπεριλαμβανομένου του τόπου των 
εγκαταστάσεων παραγωγής) και ο αριθμός 
καταχώρησης της δραστικής ουσίας 
σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 5α·

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθεί η διάδοση εμπιστευτικών δεδομένων, εάν στον παραγωγό της δραστικής 
ουσίας έχει δοθεί άδεια με την καταχώριση στο παράρτημα Ι, ο τόπος των εγκαταστάσεων 
παραγωγής πρέπει να παραμένει απόρρητος και δεν πρέπει να περιλαμβάνεται στις πληροφορίες 
που σχετίζονται με την άδεια του βιοκτόνου. Ωστόσο, ο αριθμός καταχώρισης πρέπει, αντίθετα, 
να δημοσιοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 5 α.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η επιτρεπόμενη μεταβολή της σύνθεσης 
του εν λόγω βιοκτόνου αναφοράς, 
εκφραζόμενη σε εκατοστιαία αναλογία
των μη δραστικών ουσιών, οι οποίες 
περιέχονται στα βιοκτόνα που θεωρείται 
ότι ανήκουν στο συγκεκριμένο σκεύασμα-
πλαίσιο·

β) η επιτρεπόμενη μεταβολή της σύνθεσης 
του εν λόγω βιοκτόνου αναφοράς, 
εκφραζόμενη ως μείωση της 
εκατοστιαίας αναλογίας των δραστικών 
ουσιών ή ως μεταβολή της εκατοστιαίας 
αναλογίας των μη δραστικών ουσιών, οι 
οποίες περιέχονται στα βιοκτόνα που 
θεωρείται ότι ανήκουν στο συγκεκριμένο 
σκεύασμα-πλαίσιο·  

Αιτιολόγηση

Το στοιχείο β) της παραγράφου πρέπει να είναι απολύτως συνεπές με το άρθρο 16, παράγραφος 
6. Το περιεχόμενο της άδειας πρέπει να καλύπτει και αυτή τη δυνατότητα.
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Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Στην περίπτωση σκευάσματος 
πλαίσιο χορηγείται ένας και μόνον 
αριθμός άδειας για όλα τα βιοκτόνα που 
ανήκουν στο σκεύασμα αυτό. 

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία μια νέα παράγραφος για να διευκρινιστεί ότι στην περίπτωση σκευάσματος 
πλαίσιο χορηγείται ένας και μόνον αριθμός άδειας για όλα τα βιοκτόνα που ανήκουν στο 
σκεύασμα αυτό. Η διευκρίνιση αυτή δεν υπάρχει στο σημερινό κείμενο της πρότασης 
κανονισμού.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παραλαμβάνουσα αρμόδια αρχή ή, 
προκειμένου για αξιολόγηση αίτησης για 
κοινοτική άδεια, η αρμόδια αρχή 
αξιολόγησης διενεργεί συγκριτική 
αξιολόγηση στο πλαίσιο της αξιολόγησης 
των αιτήσεων χορήγησης ή ανανέωσης 
άδειας για βιοκτόνα που περιέχουν 
υποψήφιες για υποκατάσταση δραστικές 
ουσίες σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 1.

1. Η παραλαμβάνουσα αρμόδια αρχή ή, 
προκειμένου για αξιολόγηση αίτησης για 
ανανέωση κοινοτικής άδειας, η αρμόδια 
αρχή αξιολόγησης διενεργεί συγκριτική 
αξιολόγηση στο πλαίσιο της αξιολόγησης, 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, μίας 
αιτήσεως ανανέωσης άδειας για βιοκτόνα 
που περιέχουν υποψήφιες για 
υποκατάσταση δραστικές ουσίες σύμφωνα 
με το άρθρο 9 παράγραφος 1.

Αιτιολόγηση

Θεωρείται ότι η εφαρμογή της συγκριτικής αξιολόγησης θα πρέπει να λαμβάνει κατ’ αρχάς 
υπόψη την επαρκή εμπειρία χρήσης. Αυτό πρέπει να αποτελεί τον κανόνα και όχι την εξαίρεση. 
Η εφαρμογή της συγκριτικής αξιολόγησης θα πρέπει λοιπόν να περιορίζεται στην ανανέωση των 
αδειών των βιοκτόνων που περιέχουν υποψήφιες για υποκατάσταση δραστικές ουσίες σύμφωνα 
με το άρθρο 9.
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Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συγκριτική αξιολόγηση διενεργείται για 
όλα τα βιοκτόνα που έχουν τον ίδιο 
σκοπό, ύστερα από πενταετή τουλάχιστον 
εμπειρία χρήσης.

Αιτιολόγηση

Θεωρείται ότι η εφαρμογή της συγκριτικής αξιολόγησης θα πρέπει να λαμβάνει κατ’ αρχάς 
υπόψη την επαρκή εμπειρία χρήσης. Πέντε χρόνια αποτελούν ικανό διάστημα για να 
συγκεντρωθεί η εμπειρία χρήσης ενός προϊόντος.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η 
συγκριτική αξιολόγηση δεν πρέπει να 
εφαρμόζεται σε βιοκτόνα που έχουν 
αποδεδειγμένα ασφαλή χρήση.

Αιτιολόγηση

Για να εκτιμηθεί αν ένα προϊόν μπορεί να απομακρυνθεί από την αγορά αφού υποβληθεί σε 
συγκριτική αξιολόγηση, στην αξιολόγηση του κινδύνου/οφέλους που συνδέονται με αυτό (βλέπε 
παράγραφο 3) πρέπει να εξετάζεται πάντοτε η αποτελεσματικότητα του προϊόντος σε συνδυασμό 
με τη διαθεσιμότητα των υφιστάμενων προϊόντων σε επαρκή ποσότητα και ποικιλία για την 
αντιμετώπιση της σχετικής ρύπανσης ή μόλυνσης. Η σύγκριση πρέπει να επικεντρωθεί στα 
βιοκτόνα για τα οποία υπάρχει διαπιστωμένος κίνδυνος και είναι απαραίτητες εναλλακτικές 
λύσεις.
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Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα αποτελέσματα της συγκριτικής 
αξιολόγησης διαβιβάζονται αμέσως στις 
αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών 
και στον Οργανισμό, επίσης δε, όταν 
πρόκειται για αξιολόγηση αίτησης για 
κοινοτική άδεια, στην Επιτροπή.

2. Τα αποτελέσματα της συγκριτικής 
αξιολόγησης διαβιβάζονται αμέσως στις 
αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών 
και στον Οργανισμό, επίσης δε, όταν 
πρόκειται για αξιολόγηση αίτησης
ανανέωσης κοινοτικής άδειας, στην 
Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή της συγκριτικής αξιολόγησης μόνο στις αιτήσεις ανανέωσης θα πρέπει να αποτελεί 
τον κανόνα και όχι την εξαίρεση.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η παραλαμβάνουσα αρμόδια αρχή ή, 
προκειμένου για τη λήψη απόφασης 
σχετικά με αίτηση χορήγησης κοινοτικής 
άδειας, η Επιτροπή απαγορεύει ή 
περιορίζει τη διάθεση στην αγορά ή τη 
χρήση του βιοκτόνου που περιέχει 
υποψήφια για υποκατάσταση δραστική 
ουσία, εφόσον η συγκριτική αξιολόγηση, 
κατά την οποία σταθμίστηκαν οι κίνδυνοι 
και τα οφέλη σύμφωνα με το παράρτημα 
VI, καταδείξει ότι πληρούνται όλα τα 
ακόλουθα κριτήρια:

3. Η παραλαμβάνουσα αρμόδια αρχή ή, 
προκειμένου για τη λήψη απόφασης 
σχετικά με αίτηση ανανέωσης κοινοτικής 
άδειας, η Επιτροπή απαγορεύει ή 
περιορίζει τη διάθεση στην αγορά ή τη 
χρήση του βιοκτόνου που περιέχει 
υποψήφια για υποκατάσταση δραστική 
ουσία, εφόσον η συγκριτική αξιολόγηση, 
κατά την οποία σταθμίστηκαν οι κίνδυνοι 
και τα οφέλη σύμφωνα με το παράρτημα 
VI, καταδείξει ότι πληρούνται όλα τα 
ακόλουθα κριτήρια:

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή της συγκριτικής αξιολόγησης μόνο στις αιτήσεις ανανέωσης θα πρέπει να αποτελεί 
τον κανόνα και όχι την εξαίρεση.
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Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) για τις χρήσεις που καθορίζονται στην 
αίτηση, υπάρχει ήδη επιτρεπόμενο 
βιοκτόνο ή μη χημική μέθοδος 
καταπολέμησης ή πρόληψης, που ενέχει 
σημαντικά μικρότερο κίνδυνο για την
υγεία του ανθρώπου ή των ζώων ή για το 
περιβάλλον·

α) για τις χρήσεις που καθορίζονται στην 
αίτηση, υπάρχει ήδη άλλο επιτρεπόμενο 
βιοκτόνο ή μη χημική μέθοδος 
καταπολέμησης ή πρόληψης, που ενέχει 
σημαντικά μικρότερο ή μειωμένο κίνδυνο 
για την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων ή 
για το περιβάλλον και αποδεικνύει 
ισοδύναμη αποτελεσματικότητα και 
καμιά αξιόλογη αύξηση του κινδύνου σε 
άλλη παράμετρο·

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η συγκριτική αξιολόγηση πρέπει να επικεντρώνεται στα βιοκτόνα για τα οποία 
υπάρχει διαπιστωμένος κίνδυνος και είναι απαραίτητες εναλλακτικές λύσεις, είναι ανάγκη το 
υποκατάστατο να διαθέτει την ίδια αποτελεσματικότητα και να συνεπάγεται το ίδιο επίπεδο 
κινδύνου.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Η Επιτροπή εγκρίνει πράξεις κατ' 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 
[...], προσδιορίζοντας τη διαδικασία που 
πρέπει να ακολουθηθεί στη συγκριτική 
αξιολόγηση βιοκτόνων για τους σκοπούς 
της απόφασης που εμφαίνεται στην 
παράγραφο 3 καθώς και τα κριτήρια και 
τους αλγορίθμους που πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για τη διενέργεια αυτής 
της αξιολόγησης.



AD\817224EL.doc 37/75 PE439.175v03-00

EL

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός μηνός από την παραλαβή 
αίτησης για την εθνική άδεια που 
αναφέρεται στο άρθρο 15, η 
παραλαμβάνουσα αρμόδια αρχή την 
επικυρώνει, εφόσον ανταποκρίνεται στις 
ακόλουθες απαιτήσεις:

1. Ο υπεύθυνος για τη διάθεση βιοκτόνου 
στην αγορά ή ο εκπρόσωπός του 
υποβάλλει στον Οργανισμό αίτηση για τη 
χορήγηση εθνικής ή κοινοτικής άδειας 
και του γνωστοποιεί το όνομα της 
αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους της 
επιλογής του, η οποία είναι υπεύθυνη για 
την αξιολόγηση της αίτησης (εφεξής "η 
αρμόδια αρχή αξιολόγησης"). 

α) έχουν υποβληθεί τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 18,

Εντός μηνός από την παραλαβή της 
αίτησης, ο Οργανισμός πληροφορεί την 
αρμόδια αρχή αξιολόγησης ότι η αίτηση 
είναι διαθέσιμη στη βάση δεδομένων του 
Οργανισμού.

β) η αίτηση συνοδεύεται από τα 
καταβλητέα, σύμφωνα με το άρθρο 70, 
τέλη.
Η επικύρωση δεν περιλαμβάνει εκτίμηση 
της ποιότητας ή της επάρκειας των 
υποβαλλόμενων στοιχείων ή 
αιτιολογήσεων για την προσαρμογή των 
απαιτούμενων στοιχείων.

Αιτιολόγηση

Ο ECHA πρέπει να διενεργεί την αρχική επικύρωση όλων των αιτήσεων σε επίπεδο ΕΕ ώστε η 
αρμόδια αρχή αξιολόγησης να μπορεί στη συνέχεια να επικεντρωθεί στην ουσιαστική 
αξιολόγηση της αιτήσεως. Σήμερα, οι αρμόδιες αρχές αξιολόγησης εξετάζουν τόσο τα 
διοικητικά όσο και τα επιστημονικά στοιχεία του φακέλου, με αποτέλεσμα ο τρόπος που 
ενεργούν να προκαλεί διαφοροποιήσεις. Ο Οργανισμός θα πρέπει να τηρεί για την επικύρωση 
των αιτήσεων τις ίδιες προθεσμίες με εκείνες που έχει θεσπίσει ο κανονισμός REACH (άρθρο 
20).
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Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν η παραλαμβάνουσα αρμόδια αρχή 
θεωρήσει την αίτηση ελλιπή, ενημερώνει 
τον αιτούντα σχετικά με τις 
συμπληρωματικές πληροφορίες που 
απαιτούνται για την επικύρωση της 
αίτησης και ορίζει εύλογη προθεσμία για 
την υποβολή των πληροφοριών αυτών. 

2. Εντός τριών εβδομάδων από την 
παραλαβή της αίτησης, ο Οργανισμός την 
επικυρώνει, εφόσον: 

α) έχουν υποβληθεί τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 18, και
β) η αίτηση συνοδεύεται από τα 
καταβλητέα, σύμφωνα με το άρθρο 70, 
τέλη. Η επικύρωση δεν περιλαμβάνει 
εκτίμηση της ποιότητας ή της επάρκειας 
των υποβαλλόμενων στοιχείων ή 
αιτιολογήσεων για την προσαρμογή των 
απαιτούμενων στοιχείων.

Εντός μηνός από την παραλαβή των 
συμπληρωματικών πληροφοριών, η 
παραλαμβάνουσα αρμόδια αρχή 
αποφαίνεται αν οι υποβληθείσες 
συμπληρωματικές πληροφορίες αρκούν 
για την επικύρωση της αίτησης. 
Εάν ο αιτών δεν υποβάλει εμπρόθεσμα τις 
ζητηθείσες πληροφορίες, η 
παραλαμβάνουσα αρμόδια αρχή 
απορρίπτει την αίτηση και ενημερώνει 
σχετικά τον αιτούντα.

Αιτιολόγηση
Ο ECHA πρέπει να διενεργεί την αρχική επικύρωση όλων των αιτήσεων σε επίπεδο ΕΕ ώστε η 
αρμόδια αρχή αξιολόγησης να μπορεί στη συνέχεια να επικεντρωθεί στην ουσιαστική 
αξιολόγηση της αιτήσεως. Σήμερα, οι αρμόδιες αρχές αξιολόγησης εξετάζουν τόσο τα 
διοικητικά όσο και τα επιστημονικά στοιχεία του φακέλου, με αποτέλεσμα ο τρόπος που 
ενεργούν να προκαλεί διαφοροποιήσεις. Ο Οργανισμός θα πρέπει να τηρεί για την επικύρωση 
των αιτήσεων τις ίδιες προθεσμίες με εκείνες που έχει θεσπίσει ο κανονισμός REACH (άρθρο 
20).



AD\817224EL.doc 39/75 PE439.175v03-00

EL

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν, βάσει της επικύρωσης σύμφωνα 
με την παράγραφο 1, η παραλαμβάνουσα 
αρμόδια αρχή θεωρήσει την αίτηση 
πλήρη, ενημερώνει αμέσως τον αιτούντα.

3. Εάν ο Οργανισμός θεωρήσει την 
αίτηση ελλιπή, ενημερώνει τον αιτούντα 
σχετικά με τις συμπληρωματικές 
πληροφορίες που απαιτούνται για την 
επικύρωση της αίτησης και ορίζει εύλογη 
προθεσμία για τη διαβίβαση των 
πληροφοριών αυτών. 
Εντός τριών εβδομάδων από την 
παραλαβή των συμπληρωματικών 
πληροφοριών, ο Οργανισμός αποφαίνεται 
αν οι υποβληθείσες συμπληρωματικές 
πληροφορίες αρκούν για την επικύρωση
της αίτησης. 
Εάν ο αιτών δεν συμπληρώσει 
εμπρόθεσμα την αίτησή του, ο 
Οργανισμός απορρίπτει την αίτηση και 
ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα, καθώς 
και την αρμόδια αρχή αξιολόγησης. Στην 
περίπτωση αυτή, επιστρέφεται μέρος των 
τελών που έχουν καταβληθεί στον 
Οργανισμό σύμφωνα με το άρθρο 70.

Αιτιολόγηση
Ο ECHA πρέπει να διενεργεί την αρχική επικύρωση όλων των αιτήσεων σε επίπεδο ΕΕ ώστε η 
αρμόδια αρχή αξιολόγησης να μπορεί στη συνέχεια να επικεντρωθεί στην ουσιαστική 
αξιολόγηση της αιτήσεως. Σήμερα, οι αρμόδιες αρχές αξιολόγησης εξετάζουν τόσο τα 
διοικητικά όσο και τα επιστημονικά στοιχεία του φακέλου, με αποτέλεσμα ο τρόπος που 
ενεργούν να προκαλεί διαφοροποιήσεις. Ο Οργανισμός θα πρέπει να τηρεί για την επικύρωση 
των αιτήσεων τις ίδιες προθεσμίες με εκείνες που έχει θεσπίσει ο κανονισμός REACH (άρθρο 
20).

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι αποφάσεις που λαμβάνει ο 
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Οργανισμός βάσει της παραγράφου 2, 
τρίτο εδάφιο υπόκεινται σε προσφυγή, 
ασκούμενη σύμφωνα με το άρθρο 67.

Αιτιολόγηση
Ο ECHA πρέπει να διενεργεί την αρχική επικύρωση όλων των αιτήσεων σε επίπεδο ΕΕ ώστε η 
αρμόδια αρχή αξιολόγησης να μπορεί στη συνέχεια να επικεντρωθεί στην ουσιαστική 
αξιολόγηση της αιτήσεως. Σήμερα, οι αρμόδιες αρχές αξιολόγησης εξετάζουν τόσο τα 
διοικητικά όσο και τα επιστημονικά στοιχεία του φακέλου, με αποτέλεσμα ο τρόπος που 
ενεργούν να προκαλεί διαφοροποιήσεις. Ο Οργανισμός θα πρέπει να τηρεί για την επικύρωση 
των αιτήσεων τις ίδιες προθεσμίες με εκείνες που έχει θεσπίσει ο κανονισμός REACH (άρθρο 
20).

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Εάν, βάσει της επικύρωσης σύμφωνα 
με την παράγραφο 2, ο Οργανισμός 
θεωρήσει την αίτηση πλήρη, ενημερώνει 
αμέσως τον αιτούντα και την αρμόδια 
αρχή αξιολόγησης.

Αιτιολόγηση

Ο ECHA πρέπει να διενεργεί την αρχική επικύρωση όλων των αιτήσεων σε επίπεδο ΕΕ ώστε η 
αρμόδια αρχή αξιολόγησης να μπορεί στη συνέχεια να επικεντρωθεί στην ουσιαστική 
αξιολόγηση της αιτήσεως. Σήμερα, οι αρμόδιες αρχές αξιολόγησης εξετάζουν τόσο τα 
διοικητικά όσο και τα επιστημονικά στοιχεία του φακέλου, με αποτέλεσμα ο τρόπος που 
ενεργούν να προκαλεί διαφοροποιήσεις. Ο Οργανισμός θα πρέπει να τηρεί για την επικύρωση 
των αιτήσεων τις ίδιες προθεσμίες με εκείνες που έχει θεσπίσει ο κανονισμός REACH (άρθρο 
20).

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός δώδεκα μηνών από την 
επικύρωση που αναφέρεται στο άρθρο 22, 
η παραλαμβάνουσα αρμόδια αρχή 

1. Εντός έξι μηνών από την επικύρωση που 
αναφέρεται στο άρθρο 22, η 
παραλαμβάνουσα αρμόδια αρχή 
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αποφασίζει σχετικά με την αίτηση, 
σύμφωνα με το άρθρο 16.

αποφασίζει σχετικά με την αίτηση, 
σύμφωνα με το άρθρο 16.

Αιτιολόγηση

Οι δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα βιοκτόνα έχουν ήδη πλήρως αξιολογηθεί λόγω 
της καταχώρισής τους στο παράρτημα Ι του κανονισμού.  Δεν είναι ανάγκη να προβλεφθεί ένα
τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα αξιολόγησης για τη χορήγηση άδειας σε ένα βιοκτόνο που 
βασίζεται σε εγκεκριμένες δραστικές ουσίες.

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο κάτοχος της άδειας ή αντιπρόσωπός 
του υποβάλλει αίτηση ανανέωσης εθνικής 
άδειας στην παραλαμβάνουσα αρμόδια 
αρχή, τουλάχιστον 18 μήνες πριν από την 
ημερομηνία λήξης της άδειας. 

1. Ο κάτοχος της άδειας ή αντιπρόσωπός 
του υποβάλλει αίτηση ανανέωσης εθνικής 
άδειας στην παραλαμβάνουσα αρμόδια 
αρχή, τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την 
ημερομηνία λήξης της άδειας.

Αιτιολόγηση

Εάν δεν υπάρχουν νέα δεδομένα για αξιολόγηση, 18 μήνες δεν είναι απαραίτητοι για την 
ανανέωση της άδειας ενός προϊόντος. 12 μήνες αποτελούν περισσότερο ενδεδειγμένο διάστημα.

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η παραλαμβάνουσα αρμόδια αρχή 
χορηγεί άδεια για το εκάστοτε βιοκτόνο 
υπό τους ίδιους όρους με την αρμόδια αρχή 
αναφοράς.

5. Η παραλαμβάνουσα αρμόδια αρχή 
χορηγεί άδεια για το εκάστοτε βιοκτόνο 
υπό τους ίδιους όρους με την αρμόδια αρχή 
αναφοράς. Σε όλα τα εμπλεκόμενα κράτη 
μέλη χρησιμοποιείται ενιαίος αριθμός 
άδειας.

Αιτιολόγηση

Για λόγους απλούστευσης, είναι χρήσιμη η χορήγηση ενός και μόνο αριθμού άδειας σε όλα τα 
κράτη μέλη, στην περίπτωση προϊόντος για το οποίο έχει ακολουθηθεί διαδικασία αμοιβαίας 
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αναγνώρισης.

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Η Επιτροπή εγκρίνει πράξεις κατ' 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 
[...], με τις οποίες προσδιορίζει τα 
κριτήρια και τις διαδικασίες για τη 
χορήγηση του ενιαίου αριθμού άδειας που 
εμφαίνεται στην παράγραφο 5 του 
παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση σχετικά με 
το κατά πόσον οι λόγοι που προβάλλει η 
αρμόδια αρχή δικαιολογούν την άρνηση 
αναγνώρισης της εθνικής άδειας ή την 
επιβολή περιορισμών σε αυτή, με τη 
διαδικασία του άρθρου 72 παράγραφος 3.

Η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τον 
αιτούντα, εκδίδει απόφαση σχετικά με το 
κατά πόσον οι λόγοι που προβάλλει η 
αρμόδια αρχή δικαιολογούν την άρνηση 
αναγνώρισης της εθνικής άδειας ή την 
επιβολή περιορισμών σε αυτή, με τη 
διαδικασία του άρθρου 72 παράγραφος 3.

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εντός τριών 
μηνών από την κοινοποίηση της πρώτης 
παραγράφου εκ μέρους της αρμόδιας 
αρχής. Στην περίπτωση κατά την οποία η 
Επιτροπή ζητεί από τον Οργανισμό να 
γνωμοδοτήσει βάσει του άρθρου 30, η 
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προθεσμία των τριών μηνών 
αναστέλλεται έως ότου ο Οργανισμός 
κοινοποιήσει τη γνωμοδότησή του.

Αιτιολόγηση

Το νομοθετικό κείμενο θα πρέπει να καθορίζει με σαφήνεια το χρονικό όριο που απαιτείται για 
μια αποτελεσματική διαδικασία επίλυσης των διαφορών μεταξύ των κρατών μελών. Τρεις μήνες 
είναι κατάλληλος χρόνος προκειμένου να υποβάλει η Επιτροπή σχετική πρόταση απόφασης για 
να δικαιολογήσει τη μη αναγνώριση ή την αναγνώριση με την επιβολή περιορισμών στις άδειες.

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Με βάση την εγκριθείσα έκθεση 
αξιολόγησης και τη συνοπτική περιγραφή 
των χαρακτηριστικών του βιοκτόνου, η 
αρμόδια αρχή αναφοράς και οι αρμόδιες 
αρχές των λοιπών εμπλεκόμενων κρατών 
μελών χορηγούν άδεια για το βιοκτόνο 
εντός μηνός από τη λήξη της περιόδου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 7.

8. Με βάση την εγκριθείσα έκθεση 
αξιολόγησης και τη συνοπτική περιγραφή 
των χαρακτηριστικών του βιοκτόνου, η 
αρμόδια αρχή αναφοράς και οι αρμόδιες 
αρχές των λοιπών εμπλεκόμενων κρατών 
μελών χορηγούν άδεια για το βιοκτόνο 
εντός μηνός από τη λήξη της περιόδου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 7. ΄Ενας 
ενιαίος αριθμός άδειας χρησιμοποιείται 
σε όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Για λόγους απλούστευσης, είναι χρήσιμη η χορήγηση ενός και μόνο αριθμού άδειας σε όλα τα 
κράτη μέλη, στην περίπτωση προϊόντος για το οποίο έχει ακολουθηθεί διαδικασία αμοιβαίας 
αναγνώρισης.

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 28 – παράγραφος 9 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση σχετικά με 
το κατά πόσον οι λόγοι που προβάλλει η 
αρμόδια αρχή δικαιολογούν την άρνηση 
αναγνώρισης της εθνικής άδειας ή την 

Η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τον 
αιτούντα, εκδίδει απόφαση σχετικά με το 
κατά πόσον οι λόγοι που προβάλλει η 
αρμόδια αρχή δικαιολογούν την άρνηση 
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επιβολή περιορισμών σε αυτή, με τη 
διαδικασία του άρθρου 72 παράγραφος 3.

αναγνώρισης της εθνικής άδειας ή την 
επιβολή περιορισμών σε αυτή, με τη 
διαδικασία του άρθρου 72 παράγραφος 3.

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 28 – παράγραφος 9 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εντός τριών 
μηνών από την κοινοποίηση της πρώτης 
παραγράφου εκ μέρους της αρμόδιας 
αρχής. Στην περίπτωση κατά την οποία η 
Επιτροπή ζητεί από τον Οργανισμό να 
γνωμοδοτήσει βάσει του άρθρου 30, η 
προθεσμία των τριών μηνών 
αναστέλλεται έως ότου ο Οργανισμός 
κοινοποιήσει τη γνωμοδότησή του.

Αιτιολόγηση

Το νομοθετικό κείμενο θα πρέπει να καθορίζει με σαφήνεια το χρονικό όριο που απαιτείται για 
μια αποτελεσματική διαδικασία επίλυσης των διαφορών μεταξύ των κρατών μελών. Τρεις μήνες 
είναι κατάλληλος χρόνος προκειμένου να υποβάλει η Επιτροπή σχετική πρόταση απόφασης για 
να δικαιολογήσει τη μη αναγνώριση ή την αναγνώριση με την επιβολή περιορισμών στις άδειες.

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εγκρίνει πράξεις κατ' 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 
[...], με τις οποίες προσδιορίζει τα 
κριτήρια και τις διαδικασίες για τη 
χορήγηση του ενιαίου αριθμού άδειας που 
εμφαίνεται στην παράγραφο 8.
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Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση σχετικά με 
τις προτεινόμενες προσαρμογές των όρων 
της εθνικής άδειας στις τοπικές συνθήκες, 
με τη διαδικασία του άρθρου 72 
παράγραφος 3. Η αρμόδια αρχή του 
εμπλεκόμενου κράτους μέλους θεσπίζει 
αμέσως όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για να 
συμμορφωθεί με την απόφαση αυτή.

Η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τον 
αιτούντα, εκδίδει απόφαση σχετικά με τις 
προτεινόμενες προσαρμογές των όρων της 
εθνικής άδειας στις τοπικές συνθήκες, με 
τη διαδικασία του άρθρου 72 παράγραφος 
3. Η αρμόδια αρχή του εμπλεκόμενου 
κράτους μέλους θεσπίζει αμέσως όλα τα 
ενδεδειγμένα μέτρα για να συμμορφωθεί 
με την απόφαση αυτή.

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός τριών μηνών από την παραλαβή 
της κοινοποίησης, η Επιτροπή υποβάλλει 
πρόταση απόφασης. Στην περίπτωση 
κατά την οποία η Επιτροπή ζητεί από τον 
Οργανισμό να γνωμοδοτήσει βάσει του 
άρθρου 30, η προθεσμία των τριών 
μηνών αναστέλλεται έως ότου ο 
Οργανισμός κοινοποιήσει τη 
γνωμοδότησή του.

Αιτιολόγηση

Το νομοθετικό κείμενο θα πρέπει να καθορίζει με σαφήνεια το χρονικό όριο που απαιτείται για 
την επίλυση των διαφορών μεταξύ των κρατών μελών. Τρεις μήνες είναι κατάλληλος χρόνος 
προκειμένου να υποβάλει η Επιτροπή σχετική πρόταση απόφασης για να δικαιολογήσει τη μη 
αναγνώριση ή την αναγνώριση με την επιβολή περιορισμών στις άδειες.

Τροπολογία 72
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) τα βιοκτόνα προϊόντα που 
προορίζονται για χρήση από τους 
καταναλωτές σε οικιακό περιβάλλον ή 
από επαγγελματίες χρήστες, σύμφωνα με 
συνθήκες και οδηγίες χρήσης που είναι 
παρόμοιες εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και που ικανοποιούν τα κριτήρια 
που εκτίθενται στο άρθρο 33α.

Αιτιολόγηση

Ένας από τους βασικούς στόχους του ενωσιακού συστήματος αδειοδότησης είναι να 
εξασφαλίζει συνεπείς αξιολογήσεις της ασφάλειας των προϊόντων, ίσα πρότυπα προστασίας των 
καταναλωτών και εναρμονισμένη υλοποίηση των απαιτήσεων σε όλα τα κράτη μέλη. Τα 
βιοκτόνα τα οποία χρησιμοποιούνται με παρόμοιο τρόπο σε όλη την ΕΕ πρέπει να 
επωφελούνται από το ενωσιακό σύστημα αδειοδότησης. Τα προϊόντα αυτά χρησιμοποιούνται σε 
οικιακό ή επαγγελματικό περιβάλλον ως ένας πραγματιστικός και οικονομικός τρόπος για την 
προστασία της δημόσιας υγείας, μειώνοντας έτσι την επιβάρυνση που προκαλούν τα λοιμώδη 
νοσήματα. Τα εν λόγω προϊόντα έχουν απλές και σαφείς οδηγίες χρήσης.

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 33α
Βιοκτόνα προϊόντα με παρόμοιες 

συνθήκες χρήσης
Σύμφωνα με το στοιχείο βα) του άρθρου 
33, παράγραφος 1 ένα προϊόν θεωρείται 
βιοκτόνο με παρόμοιες συνθήκες χρήσης, 
εάν ισχύουν όλα τα παρακάτω κριτήρια: 
(i) έχει παρόμοιες συνθήκες χρήσης σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης·
(ii) ήδη διατίθεται ή υπάρχει πρόθεση να 
διατεθεί στην αγορά σε τουλάχιστον [...] 
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κράτη μέλη μέσα σε δύο χρόνια από τη 
χορήγηση της άδειας·
Προκειμένου να οριστεί ή να 
προσαρμοστεί ο αριθμός των κρατών 
μελών που αναφέρεται στο σημείο (ii), η 
Επιτροπή εκδίδει πράξεις κατ' 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 
[…].    

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια βασίζονται στην στοχευμένη και συνεπή εφαρμογή και χρήση αυτών των τύπων 
προϊόντων σε ολόκληρη την ΕΕ (ο αριθμός κρατών μελών πρόκειται να προσδιοριστεί), καθώς 
και στη θετική συμβολή τους στην προστασία της ασφάλειας των ανθρώπων και των ζώων. Το 
Παράρτημα VI εκθέτει τις αρχές για την αξιολόγηση των φακέλων των βιοκτόνων έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται εναρμονισμένα υψηλό επίπεδο προστασίας των ανθρώπων και του 
περιβάλλοντος. Αυτό περιλαμβάνει λεπτομερή ανάλυση κινδύνου των προϊόντων κατά τη 
διάρκεια της χρήσης τους.

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 35 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εντός εννέα μηνών από την παραλαβή 
των συμπερασμάτων της αξιολόγησης, ο 
Οργανισμός συντάσσει και υποβάλλει στην 
Επιτροπή γνωμοδότηση σχετικά με τη 
χορήγηση άδειας για το βιοκτόνο.

3. Εντός τριών μηνών από την παραλαβή 
των συμπερασμάτων της αξιολόγησης, ο 
Οργανισμός συντάσσει και υποβάλλει στην 
Επιτροπή γνωμοδότηση σχετικά με τη 
χορήγηση άδειας για το βιοκτόνο.

Αιτιολόγηση

Εννέα μήνες είναι υπερβολικά πολύς χρόνος για τον Οργανισμό, προκειμένου να ετοιμάσει και 
να διαβιβάσει μια γνωμοδότηση βασιζόμενη σε ήδη διαθέσιμη αξιολόγηση η οποία έχει 
διενεργηθεί από την αρμόδια αρχή αξιολόγησης: τρεις μήνες αποτελούν περισσότερο 
ενδεδειγμένο διάστημα.
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Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο κάτοχος της άδειας ή αντιπρόσωπός 
του υποβάλλει αίτηση ανανέωσης 
κοινοτικής άδειας στον Οργανισμό, 
τουλάχιστον 18 μήνες πριν από την 
ημερομηνία λήξης της άδειας.

1. Ο κάτοχος της άδειας ή αντιπρόσωπός 
του υποβάλλει αίτηση ανανέωσης 
κοινοτικής άδειας στον Οργανισμό, 
τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την 
ημερομηνία λήξης της άδειας.

Αιτιολόγηση

Εάν δεν υπάρχουν νέα δεδομένα για αξιολόγηση, 18 μήνες δεν είναι απαραίτητοι για την 
ανανέωση της άδειας ενός προϊόντος. 12 μήνες αποτελούν περισσότερο ενδεδειγμένο διάστημα.

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) αλλαγές της πηγής προέλευσης ή της 
σύνθεσης της δραστικής ουσίας.

Αιτιολόγηση

 Η κοινοποίηση της αλλαγής προέλευσης μιας δραστικής ουσίας που έχει χρησιμοποιηθεί σε 
βιοκτόνο απαιτείται διότι μπορεί να έχει επίπτωση στην ασφάλεια του προϊόντος.

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η τροποποίηση υφιστάμενης άδειας 
πρέπει να ανήκει σε μια από τις τρεις 
κατηγορίες που αναφέρονται στα στοιχεία 
κβα), κββ) και κβγ) του άρθρου 3. 
α) Διοικητική αλλαγή
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β) Δευτερεύουσα αλλαγή ή
γ) Σημαντική αλλαγή

Αιτιολόγηση

Το νομοθετικό κείμενο πρέπει να εκθέτει με σαφήνεια τις κύριες αρχές που θα εφαρμοσθούν 
κατά την τροποποίηση των αδειών μολονότι οι λεπτομέρειες των διαδικασιών μπορούν να 
καθορίζονται στα εκτελεστικά μέτρα. Ειδικότερα, πρέπει να καθορισθούν οι τύποι αλλαγών που 
μπορούν να γίνουν σε υφιστάμενες άδειες προϊόντων.

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κριτήρια και οι διαδικασίες που 
εμφαίνονται στην παράγραφο 1 
βασίζονται, αλλά δεν περιορίζονται, στις 
ακόλουθες αρχές:
α) απαιτείται απλοποιημένη διαδικασία 
κοινοποίησης για τις διοικητικές 
μεταβολές μιας άδειας·
β) ορίζεται μειωμένο χρονικό διάστημα 
για την αξιολόγηση περιορισμένων 
μεταβολών μιας άδειας·
γ) χρονικό διάστημα ανάλογο της 
έκτασης των ζητούμενων μεταβολών σε 
περίπτωση σημαντικών μεταβολών.  

Αιτιολόγηση

Μολονότι οι λεπτομέρειες των διαδικασιών μπορεί να εξειδικεύονται στα μέτρα εκτέλεσης, το 
νομοθετικό κείμενο πρέπει να καθορίζει με σαφήνεια τις βασικές αρχές που θα εφαρμόζονται 
στις διάφορες τυπολογίες μεταβολών που είναι δυνατόν να γίνουν στις άδειες των υφιστάμενων 
προϊόντων.
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Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας 
παράλληλου εμπορίου από αρμόδια αρχή 
κράτους μέλους (εφεξής "το κράτος μέλος 
εισόδου") για τη διάθεση στην αγορά και 
τη χρήση, στο κράτος μέλος εισόδου, 
βιοκτόνου για το οποίο έχει χορηγηθεί 
άδεια σε άλλο κράτος μέλος (εφεξής "το 
κράτος μέλος προέλευσης"), εάν η αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους εισόδου 
διαπιστώσει ότι το βιοκτόνο είναι 
ουσιαστικά πανομοιότυπο ως προς τη 
σύνθεση με ένα ήδη επιτρεπόμενο στην 
επικράτειά του βιοκτόνο (εφεξής "το 
προϊόν αναφοράς").

1. Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας 
παράλληλου εμπορίου από αρμόδια αρχή 
κράτους μέλους (εφεξής "το κράτος μέλος 
εισόδου") για τη διάθεση στην αγορά και 
τη χρήση, στο κράτος μέλος εισόδου, 
βιοκτόνου για το οποίο έχει χορηγηθεί 
άδεια σε άλλο κράτος μέλος (εφεξής "το 
κράτος μέλος προέλευσης"), εάν η αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους εισόδου 
διαπιστώσει ότι το βιοκτόνο είναι 
πανομοιότυπο ως προς τη σύνθεση με ένα 
ήδη επιτρεπόμενο στην επικράτειά του 
βιοκτόνο (εφεξής "το προϊόν αναφοράς").

(Η τροποποίηση εφαρμόζεται στο σύνολο 
του άρθρου 44· η έγκρισή της επιβάλλει 
τεχνικές προσαγωγές ολόκληρου του 
κειμένου.)

Αιτιολόγηση

Για την επίτευξη μιας λογικότερης ισορροπίας μεταξύ του ελεύθερου εμπορίου των αγαθών και 
ενός ασφαλούς περιβάλλοντος αγοράς, οι άδειες παράλληλου εμπορίου θα πρέπει να 
περιορίζονται σε πανομοιότυπα προϊόντα βασισμένα στην ίδια πηγή δραστικών και βοηθητικών 
ουσιών.

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 44 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ένα βιοκτόνο θεωρείται ουσιαστικά 
πανομοιότυπο με το προϊόν αναφοράς, εάν 
πληροί έναν από τους ακόλουθους όρους:

3. Ένα βιοκτόνο θεωρείται πανομοιότυπο 
με το προϊόν αναφοράς, εάν: 

α) η πηγή των δραστικών ουσιών που 
περιέχει είναι η ίδια, όσον αφορά τον 
παραγωγό και τον τόπο της μονάδας 

α) έχει παρασκευασθεί από τον ίδιο 
παραγωγό ή από συνεργαζόμενο με αυτόν 
παραγωγό ή στο πλαίσιο υποχρεωτικής 
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παραγωγής· άδειας εκμετάλλευσης με την ίδια 
διαδικασία παραγωγής· 

β) είναι ίδιο ή παρόμοιο με αυτό ως προς 
τις μη δραστικές ουσίες που περιέχει και 
τον τύπο του σκευάσματος· 

β) είναι ίδιο ως προς τις προδιαγραφές, 
την περιεκτικότητα σε δραστικές ουσίες 
και τον τύπο του σκευάσματος· και

γ) είναι ίδιο ή ισοδύναμο με αυτό, όσον 
αφορά τις πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις 
στην ασφάλεια του προϊόντος για την 
υγεία του ανθρώπου ή των ζώων ή για το 
περιβάλλον.

γ) είναι όμοιο ή ισοδύναμο στα 
υπάρχοντα βοηθητικά και στο μέγεθος, 
το υλικό ή τη μορφή της συσκευασίας, 
όσον αφορά στην ενδεχόμενη 
ανεπιθύμητη επίδραση του προϊόντος επί 
της ασφάλειας, σε σχέση με την υγεία των 
ανθρώπων ή των ζώων ή την επίδραση 
στο περιβάλλον. 

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας, είναι απαραίτητο να αντικατασταθούν οι προϋποθέσεις που 
προβλέπονται για ένα προϊόν ουσιαστικά πανομοιότυπο με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται 
για ένα προϊόν πανομοιότυπο.

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 44 – παράγραφος 4 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) ο αριθμός καταχώρισης των 
δραστικών ουσιών που περιέχονται στο 
προϊόν και, κατά περίπτωση, το έγγραφο 
πρόσβασης του αιτούντος σύμφωνα με το 
άρθρο 50.

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με το άρθρο 8.5 α και για να διασφαλιστεί ότι ο αιτών έχει στην κατοχή 
του το απαραίτητο έγγραφο για την πρόσβαση στα δεδομένα.
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Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 44 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το όνομα και τη διεύθυνση του κατόχου 
της άδειας στο κράτος μέλος προέλευσης·

γ) το όνομα και τη διεύθυνση του κατόχου 
της άδειας στο κράτος μέλος προέλευσης 
και, κατά περίπτωση, το έγγραφο
πρόσβασης του αιτούντος σύμφωνα με το 
άρθρο 50·

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί ότι ο αιτών έχει στην κατοχή του το απαραίτητο έγγραφο για την πρόσβαση 
στα δεδομένα.

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 15, 
πειράματα ή δοκιμές για έρευνα ή 
ανάπτυξη, τα οποία συνεπάγονται τη 
διάθεση στην αγορά μη επιτρεπόμενου 
βιοκτόνου ή δραστικής ουσίας που 
προορίζεται να χρησιμοποιηθεί 
αποκλειστικά ως συστατικό βιοκτόνου, 
μπορούν να διεξάγονται μόνον εφόσον 
πρόκειται για επιστημονική έρευνα και 
ανάπτυξη ή για έρευνα και ανάπτυξη 
προϊόντων και διεργασιών και υπό τους 
όρους που καθορίζονται στο δεύτερο και 
στο τρίτο εδάφιο.

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 15, 
πειράματα ή δοκιμές για έρευνα ή 
ανάπτυξη, τα οποία συνεπάγονται τη 
διάθεση στην αγορά μη επιτρεπόμενου 
βιοκτόνου ή δραστικής ουσίας που 
προορίζεται να χρησιμοποιηθεί 
αποκλειστικά ως συστατικό βιοκτόνου, 
μπορούν να διεξάγονται μόνον εφόσον 
πρόκειται για επιστημονική έρευνα και 
ανάπτυξη ή για έρευνα και ανάπτυξη 
προϊόντων και διεργασιών και υπό τους 
όρους που καθορίζονται στο δεύτερο και 
στο τρίτο εδάφιο.

Όταν πρόκειται για επιστημονική έρευνα 
και ανάπτυξη, το πρόσωπο που προτίθεται 
να διεξαγάγει τα πειράματα ή τις δοκιμές 
γνωστοποιεί την πρόθεσή του αυτή στην 
αρμόδια αρχή πριν από την έναρξή τους.  
Το πρόσωπο αυτό, αφενός τηρεί γραπτά 
αρχεία, στα οποία αναφέρονται 
λεπτομερώς η ταυτότητα του βιοκτόνου ή 
της δραστικής ουσίας, τα δεδομένα που 

Όταν πρόκειται για επιστημονική έρευνα 
και ανάπτυξη, το πρόσωπο που προτίθεται 
να διεξαγάγει τα πειράματα ή τις δοκιμές 
γνωστοποιεί την πρόθεσή του αυτή στην 
αρμόδια αρχή πριν από την έναρξή τους, 
υπό τον όρο ότι οι ποσότητες δραστικών 
ουσιών ή βιοκτόνων που επιτρέπεται να 
ελευθερώνονται κατά τη διάρκεια του 
πειράματος ή της δοκιμής δεν 
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αφορούν την επισήμανση, οι 
παραληφθείσες ποσότητες, καθώς και τα 
ονόματα και οι διευθύνσεις των 
παραληπτών του βιοκτόνου ή της 
δραστικής ουσίας και, αφετέρου, 
καταρτίζει φάκελο με όλα τα διαθέσιμα 
στοιχεία για τις πιθανές επιδράσεις στην 
υγεία του ανθρώπου ή των ζώων ή τις 
επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τα εν λόγω 
πρόσωπα παρέχουν τις πληροφορίες αυτές 
στην αρμόδια αρχή, εάν τους ζητηθεί.

υπερβαίνουν τον ένα τόνο ετησίως. Το 
πρόσωπο αυτό, αφενός τηρεί γραπτά 
αρχεία, στα οποία αναφέρονται 
λεπτομερώς η ταυτότητα του βιοκτόνου ή 
της δραστικής ουσίας, τα δεδομένα που 
αφορούν την επισήμανση και οι 
παραληφθείσες ποσότητες και, αφετέρου, 
καταρτίζει φάκελο με όλα τα διαθέσιμα 
στοιχεία για τις πιθανές επιδράσεις στην 
υγεία του ανθρώπου ή των ζώων ή τις 
επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τα εν λόγω 
πρόσωπα παρέχουν τις πληροφορίες αυτές 
στην αρμόδια αρχή, εάν τους ζητηθεί.

Όταν πρόκειται για έρευνα και ανάπτυξη 
προϊόντων και διεργασιών, το πρόσωπο 
που προτίθεται να διεξαγάγει τα πειράματα 
ή τις δοκιμές κοινοποιεί τις απαιτούμενες 
κατά το δεύτερο εδάφιο πληροφορίες, πριν 
από τη διάθεση του βιοκτόνου ή της 
δραστικής ουσίας στην αγορά, στην 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στου 
οποίου την αγορά πρόκειται να διατεθεί το 
προϊόν.

Όταν πρόκειται για έρευνα και ανάπτυξη 
προϊόντων και διεργασιών, το πρόσωπο 
που προτίθεται να διεξαγάγει τα πειράματα 
ή τις δοκιμές κοινοποιεί τις απαιτούμενες 
κατά το δεύτερο εδάφιο πληροφορίες, πριν 
από τη διάθεση του βιοκτόνου ή της 
δραστικής ουσίας στην αγορά, στην 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στου 
οποίου την αγορά πρόκειται να διατεθεί το 
προϊόν.

2. Μη επιτρεπόμενα βιοκτόνα ή δραστικές 
ουσίες που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως 
συστατικά βιοκτόνων δεν διατίθενται στην 
αγορά για πειράματα ή δοκιμές που 
ενδέχεται να περιλαμβάνουν ή να έχουν ως 
αποτέλεσμα την ελευθέρωση του 
βιοκτόνου στο περιβάλλον, εκτός εάν η 
αρμόδια αρχή έχει αξιολογήσει τα στοιχεία 
που υπέβαλε ο ενδιαφερόμενος για τη 
διάθεση του εκάστοτε προϊόντος στην 
αγορά και έχει χορηγήσει προς τούτο
εθνική άδεια, η οποία περιορίζει τις 
ποσότητες που θα χρησιμοποιηθούν και 
τους χώρους χρήσης τους και,
ενδεχομένως, επιβάλλει περαιτέρω όρους.
Η αρμόδια αρχή ενημερώνει αμέσως την 
Επιτροπή και τις λοιπές αρμόδιες αρχές 
για την έκδοση της εθνικής άδειας.

2. Μη επιτρεπόμενα βιοκτόνα ή δραστικές 
ουσίες που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως 
συστατικά βιοκτόνων δεν διατίθενται στην 
αγορά για πειράματα ή δοκιμές που 
ενδέχεται να περιλαμβάνουν ή να έχουν ως 
αποτέλεσμα την ελευθέρωση του 
βιοκτόνου στο περιβάλλον, εκτός εάν η 
αρμόδια αρχή έχει αξιολογήσει τα στοιχεία 
που υπέβαλε ο ενδιαφερόμενος για τη 
διάθεση του εκάστοτε προϊόντος στην 
αγορά και έχει χορηγήσει προς τούτο
θετική γνώμη, η οποία ενδεχομένως, 
επιβάλλει περαιτέρω όρους. Ελλείψει 
γνωμοδότησης από την αρμόδια αρχή
εντός 30 ημερών από τη γνωστοποίηση 
των πληροφοριών που απαιτούνται στην 
παράγραφο 1, το βιοκτόνο ή η δραστική 
ουσία μπορούν να διατεθούν στην αγορά 
για τους σκοπούς του γνωστοποιηθέντος 
πειράματος ή της δοκιμής.

3. Εάν το πείραμα ή η δοκιμή διεξάγεται 
σε διαφορετικό κράτος μέλος από εκείνο 
στου οποίου την αγορά διατίθεται το 

3. Εάν το πείραμα ή η δοκιμή διεξάγεται 
σε διαφορετικό κράτος μέλος από εκείνο 
στου οποίου την αγορά διατίθεται το 
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βιοκτόνο, ο αιτών λαμβάνει άδεια 
διεξαγωγής πειράματος ή δοκιμής από
την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
στου οποίου την επικράτεια πρόκειται να 
διεξαχθεί το πείραμα ή η δοκιμή.

βιοκτόνο, ο αιτών ειδοποιεί την αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους στου οποίου την 
επικράτεια πρόκειται να διεξαχθεί το 
πείραμα ή η δοκιμή. Ο αιτών εκπονεί και 
διατηρεί γραπτά μητρώα στα οποία 
εκτίθενται η ταυτότητα του βιοκτόνου 
προϊόντος ή της δραστικής ουσίας, τα 
δεδομένα σήμανσης και οι παρασχεθείσες 
ποσότητες, ενώ επίσης καταρτίζει φάκελο 
που περιέχει όλα τα διαθέσιμα δεδομένα 
σχετικά με ενδεχόμενες επιπτώσεις στην 
υγεία του ανθρώπου ή των ζώων ή 
σχετικά με τον αντίκτυπο στο περιβάλλον. 
Εφόσον του ζητηθεί, ο αιτών διαθέτει τις 
πληροφορίες αυτές στην αρμόδια αρχή.

Εάν τα προτεινόμενα πειράματα ή δοκιμές, 
που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 
2, ενδέχεται να έχουν επιβλαβείς 
επιδράσεις στην υγεία του ανθρώπου ή των 
ζώων ή μη αποδεκτή δυσμενή επίδραση 
στο περιβάλλον, η αρμόδια αρχή του
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους μπορεί να 
τα απαγορεύσει ή να τα επιτρέψει υπό τους 
όρους που κρίνει αναγκαίους για την 
πρόληψη των συνεπειών αυτών. Η αρμόδια 
αρχή ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και 
τις λοιπές αρμόδιες αρχές για τα σχετικά 
μέτρα.

Εάν τα προτεινόμενα πειράματα ή δοκιμές, 
που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 
2, ενδέχεται να έχουν επιβλαβείς 
επιδράσεις στην υγεία του ανθρώπου ή των 
ζώων ή μη αποδεκτή δυσμενή επίδραση 
στο περιβάλλον, η αρμόδια αρχή του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους μπορεί να 
τα απαγορεύσει ή να τα επιτρέψει υπό τους 
όρους που κρίνει αναγκαίους για την 
πρόληψη των συνεπειών αυτών. Η αρμόδια 
αρχή ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και 
τις λοιπές αρμόδιες αρχές για τα σχετικά 
μέτρα.

4. Η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα στα οποία 
καθορίζονται οι μέγιστες συνολικές 
ποσότητες δραστικών ουσιών ή βιοκτόνων 
που επιτρέπεται να ελευθερώνονται κατά 
τα πειράματα, καθώς και τα ελάχιστα 
στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.

4. Η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα στα οποία 
καθορίζονται οι μέγιστες συνολικές 
ποσότητες δραστικών ουσιών ή βιοκτόνων 
που επιτρέπεται να ελευθερώνονται κατά 
τα πειράματα, καθώς και τα ελάχιστα 
στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.

Τα μέτρα που έχουν ως αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή 
του, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 72, παράγραφος 4.

Τα μέτρα που έχουν ως αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή 
του, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 72, παράγραφος 4.
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Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στην επισήμανση των κατεργασμένων 
υλικών ή αντικειμένων πρέπει να 
αναγράφονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

2. Στην επισήμανση των κατεργασμένων 
υλικών ή αντικειμένων που 
ενσωματώνουν ένα ή περισσότερα 
βιοκτόνα προϊόντα τα οποία ενδέχεται, 
υπό κανονικές ή προβλέψιμες συνθήκες 
χρήσης, να ελευθερωθούν στο περιβάλλον 
ή να έλθουν σε άμεση επαφή με τους 
ανθρώπους, αναγράφονται οι ακόλουθες 
πληροφορίες:

α) η ονομασία όλων των δραστικών 
ουσιών που χρησιμοποιήθηκαν για την 
κατεργασία των υλικών ή αντικειμένων ή 
ενσωματώθηκαν σε αυτά·

α) η ονομασία όλων των δραστικών 
ουσιών που χρησιμοποιήθηκαν για την 
κατεργασία των υλικών ή αντικειμένων ή 
ενσωματώθηκαν σε αυτά, 
χρησιμοποιώντας όπου είναι δυνατόν 
διεθνώς αναγνωρισμένη ονοματολογία

β) κατά περίπτωση, η βιοκτόνος ιδιότητα 
που αποδίδεται στα κατεργασμένα υλικά ή 
αντικείμενα·

β) κατά περίπτωση, η βιοκτόνος ιδιότητα 
που αποδίδεται στα κατεργασμένα υλικά ή 
αντικείμενα·

γ) ο αριθμός άδειας για όλα τα βιοκτόνα 
που χρησιμοποιήθηκαν για την 
κατεργασία των υλικών ή αντικειμένων ή 
ενσωματώθηκαν σε αυτά·
δ) η δήλωση κινδύνου ή δήλωση 
προφυλάξεων που ενδεχομένως 
αναφέρεται στην άδεια για το βιοκτόνο.

γ) η δήλωση κινδύνου ή δήλωση 
προφυλάξεων που ενδεχομένως 
αναφέρεται στην άδεια για το βιοκτόνο.

Η επισήμανση πρέπει να είναι ευδιάκριτη, 
ευανάγνωστη και δεόντως ανθεκτική.

Η επισήμανση μπορεί να εκτυπώνεται στο 
κατεργασμένο αντικείμενο ή υλικό, στη 
συσκευασία, στις οδηγίες χρήσης ή στην 
εγγύηση του κατεργασμένου αντικειμένου 
ή υλικού, υπό την προϋπόθεση ότι είναι 
ευδιάκριτη, ευανάγνωστη και δεόντως 
ανθεκτική.

Όταν το επιβάλλει το μέγεθος ή η 
λειτουργία του κατεργασμένου υλικού ή 
αντικειμένου, η επισήμανση εκτυπώνεται 
στη συσκευασία, στις οδηγίες χρήσης ή 
στην εγγύησή του.

Αυτή η παράγραφος δεν επηρεάζει τις 
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απαιτήσεις περί επισήμανσης ή παροχής 
πληροφοριών που καθορίζονται σε ειδική 
τομεακή νομοθεσία που ισχύει στα 
κατεργασμένα αντικείμενα και υλικά.

Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ο επόμενος αιτών έχει λάβει εγγράφως, 
με τη μορφή εγγράφου πρόσβασης, τη 
συγκατάθεση του πρώτου αιτούντος για 
τη χρήση των στοιχείων αυτών,

α) ο επόμενος αιτών έχει λάβει εγγράφως, 
με τη μορφή εγγράφου πρόσβασης, τη 
συγκατάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 50· 

Αιτιολόγηση

Ο πρώτος αιτών δεν είναι αναγκαστικά ο κύριος των δεδομένων. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει 
η δυνατότητα για ένα δεύτερο αιτούντα να είναι ή να γίνει συνιδιοκτήτης των δεδομένων, ως 
αποτέλεσμα κοινοχρησίας ή από κοινού ανάπτυξης των δεδομένων.

Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) ο επόμενος αιτών θεωρείται επίσης 
ιδιοκτήτης των δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Ο πρώτος αιτών δεν είναι αναγκαστικά ο κύριος των δεδομένων. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει 
η δυνατότητα για ένα δεύτερο αιτούντα ή επιχείρηση να είναι ή να γίνει συνιδιοκτήτης των 
δεδομένων, ως αποτέλεσμα κοινοχρησίας ή από κοινού ανάπτυξης των δεδομένων.
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Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 48 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο Οργανισμός καταχωρίζει τον 
αναφερόμενο στην παράγραφο 2 κατάλογο
στο Μητρώο Κοινοχρησίας Δεδομένων για 
τα Βιοκτόνα

4. Ο Οργανισμός καταχωρίζει κάθε 
στοιχείο του αναφερόμενου στην 
παράγραφο 2 καταλόγου που έχει λάβει 
ενιαίο κωδικό στο Μητρώο Κοινοχρησίας 
Δεδομένων για τα Βιοκτόνα, 
συνοδευόμενο από όλες τις σχετικές 
λεπτομέρειες και τη σύνδεση με την 
ταυτότητα του πρώτου αιτούντος και του 
κυρίου των δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Το μητρώο πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα τμήματα των πληροφοριών και των εγγράφων του 
καταλόγου. Είναι προτιμότερη η αρίθμηση κάθε υποβληθέντος εγγράφου για την αποφυγή 
σύγχυσης όσον αφορά υποβληθέντες τίτλους ή αλλαγές μελετών ή διορθώσεις μελετών με 
παρεμφερή ονόματα. Η σύνδεση με τον κύριο των δεδομένων και τον αιτούντα διασφαλίζει την 
προστασία των δικαιωμάτων κυριότητας.

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τα στοιχεία που υποβάλλονται για 
τους σκοπούς της οδηγίας 98/8/EΚ ή του 
παρόντος κανονισμού παρέχεται 
προστασία δεδομένων υπό τους όρους του 
παρόντος άρθρου. Η περίοδος προστασίας 
των στοιχείων αυτών αρχίζει τη στιγμή της 
υποβολής τους.

1. Για τα στοιχεία που υποβάλλονται για 
τους σκοπούς της οδηγίας 98/8/EΚ ή του 
παρόντος κανονισμού παρέχεται 
προστασία δεδομένων υπό τους όρους του 
παρόντος άρθρου. Η περίοδος προστασίας 
των στοιχείων αυτών αρχίζει τη στιγμή της 
υποβολής τους. Σε κάθε έγγραφο που έχει 
λάβει ενιαίο κωδικό σύμφωνα με το 
άρθρο 48, παράγραφος 4, χορηγείται 
ξεχωριστή ημερομηνία υποβολής.

Δεν παρέχεται νέα προστασία για τα 
στοιχεία που προστατεύονται βάσει της 
οδηγίας 98/8/EΚ ή του παρόντος άρθρου 
ή για τα οποία έληξε η περίοδος 
προστασίας βάσει της οδηγίας 98/8/EΚ ή 
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του παρόντος άρθρου.

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 98/8/ΕΚ δεν καθόρισε ποτέ με σαφήνεια τις προϋποθέσεις προστασίας των 
δεδομένων. Δεδομένου ότι η ημερομηνία υποβολής του φακέλου μπορεί να μην είναι η 
ημερομηνία υποβολής όλων των πληροφοριών, θα χορηγούνται ξεχωριστές ημερομηνίες 
υποβολής σε κάθε επόμενη υποβολή δεδομένων. Η προστασία των επιμέρους δεδομένων 
αντικατοπτρίζει πληρέστερα την πραγματική κατάσταση, διότι κάθε επιμέρους δεδομένο είναι 
προϊόν επένδυσης εκ μέρους του κατόχου του.

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 49 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2 
πρώτο εδάφιο, η περίοδος προστασίας 
των στοιχείων που, πριν υποβληθούν για 
τους σκοπούς της οδηγίας 98/8/EΚ ή του 
παρόντος κανονισμού, έχουν υποβληθεί 
σε κράτος μέλος στο πλαίσιο εθνικών 
συστημάτων ή πρακτικών με σκοπό την 
έγκριση βιοκτόνων, λήγει την ημερομηνία 
λήξης του τυχόν υπολοίπου της περιόδου 
προστασίας που προβλέπεται από τους 
εθνικούς κανόνες ή στις 14 Μαΐου 2014, 
αναλόγως του ποια ημερομηνία είναι 
προγενέστερη, εκτός εάν τα εν λόγω 
στοιχεία προέκυψαν μετά τις 14 Μαΐου 
2000.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Αν και το άρθρο αυτό αποτελεί βελτίωση σε σύγκριση με τις διατάξεις της οδηγίας 98/8/ΕΚ για 
την προστασία των δεδομένων, δεν δικαιολογείται η διάκριση μεταξύ νέων και υφιστάμενων 
δεδομένων. Και τούτο διότι οι εθνικές νομοθεσίες καλύπτουν μόνο ένα μικρό τμήμα της αγοράς 
των βιοκτόνων. Όπου υπάρχουν παρόμοια συστήματα, ορισμένα κράτη μέλη δεν τα έχουν 
πράγματι εφαρμόσει. Επίσης, η εξάλειψη της εν λόγω διάκρισης θα ευθυγράμμιζε περισσότερο 
τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού με τον κανονισμό REACH.
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Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 52 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία εντός 
δύο μηνών από την υποβολή του αιτήματος 
σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 2, ο 
μελλοντικός αιτών ενημερώνει αμέσως τον 
Οργανισμό και τον κύριο των δεδομένων.
Εντός δύο μηνών από την ενημέρωσή του 
σχετικά με την αδυναμία επίτευξης 
συμφωνίας, ο Οργανισμός παρέχει στον 
μελλοντικό αιτούντα το δικαίωμα να 
παραπέμπει στις δοκιμές ή μελέτες που 
περιλαμβάνουν δοκιμές σε σπονδυλωτά.
Τα εθνικά δικαστήρια αποφασίζουν για το 
ποσοστό του κόστους που ο μελλοντικός 
αιτών οφείλει να καταβάλει στον κύριο 
των δεδομένων.

3. Εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία εντός 
δύο μηνών από την υποβολή του αιτήματος 
σύμφωνα με το άρθρο 51, παράγραφος 2,
τόσο ο κύριος των δεδομένων όσο και ο
μελλοντικός αιτών ενημερώνουν αμέσως 
τον Οργανισμό. Εντός δύο μηνών από την 
ενημέρωσή του σχετικά με την αδυναμία 
επίτευξης συμφωνίας, ο Οργανισμός 
παρέχει στον μελλοντικό αιτούντα το 
δικαίωμα να παραπέμπει στις δοκιμές ή 
μελέτες που περιλαμβάνουν δοκιμές σε 
σπονδυλωτά. Ένα όργανο διαιτησίας 
εντός του Οργανισμού αποφασίζει για το 
ποσοστό όλων των δαπανών που
συνδέονται με την παραγωγή και τη 
χρήση των δεδομένων που ο μελλοντικός 
αιτών οφείλει να καταβάλει στον κύριο 
των δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Εάν δεν καταστεί δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των δύο μερών, και τα δύο μέρη θα 
πρέπει να ενημερώνουν τον Οργανισμό, δεδομένου και τα δύο ευθύνονται για την έλλειψη 
συμφωνίας. Για να διασφαλιστεί ότι η υποχρεωτική κοινοχρησία των δεδομένων θα 
αντιμετωπιστεί με εναρμονισμένο τρόπο σε ενωσιακό επίπεδο, η Επιτροπή θα πρέπει να 
θεσπίσει ένα κοινοτικό όργανο διαιτησίας. 

Τροπολογία 91

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 53 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση βιοκτόνου για το οποίο 
έχει ήδη χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με τα 
άρθρα 15, 25 και 28 και εφόσον έχουν 
λήξει όλες οι περίοδοι προστασίας των 
στοιχείων βάσει του άρθρου 49, η 
παραλαμβάνουσα αρμόδια αρχή ή ο 

1. Σε περίπτωση βιοκτόνου για το οποίο 
έχει ήδη χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με τα 
άρθρα 15, 25 και 28 και εφόσον έχουν 
λήξει όλες οι περίοδοι προστασίας των 
στοιχείων βάσει του άρθρου 49, η 
παραλαμβάνουσα αρμόδια αρχή ή ο 
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Οργανισμός μπορεί να αποδεχθεί την 
παραπομπή, από τον επόμενο αιτούντα, 
στα δεδομένα που έχει υποβάλει ο πρώτος 
αιτών, εφόσον ο επόμενος αιτών μπορεί να 
αποδείξει ότι το βιοκτόνο είναι παρόμοιο 
με εκείνο για το οποίο χορηγήθηκε η 
προηγούμενη άδεια και περιέχει τεχνικά 
ισοδύναμες δραστικές ουσίες, 
συμπεριλαμβανομένου του βαθμού 
καθαρότητας και του είδους των 
προσμείξεων.

Οργανισμός μπορεί να αποδεχθεί την 
παραπομπή, από τον επόμενο αιτούντα, 
στα δεδομένα που έχει υποβάλει ο πρώτος 
αιτών και, εάν οι περίοδοι προστασίας 
των στοιχείων δεν έχουν λήξει σύμφωνα 
με το άρθρο 49 η παραλαμβάνουσα 
αρμόδια αρχή ή ο Οργανισμός μπορεί να 
συμφωνήσει ότι ένας επόμενος αιτών 
άδεια μπορεί να προβεί σε κοινοχρησία 
των στοιχείων που παρέσχε ο πρώτος 
αιτών σύμφωνα με το άρθρο 52, εφόσον ο 
επόμενος αιτών μπορεί να αποδείξει ότι το 
βιοκτόνο είναι παρόμοιο με εκείνο για το 
οποίο χορηγήθηκε η προηγούμενη άδεια 
και περιέχει τεχνικά ισοδύναμες δραστικές 
ουσίες, συμπεριλαμβανομένου του βαθμού 
καθαρότητας και του είδους των 
προσμείξεων.

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να καταδειχθεί η ομοιότητα και η τεχνική ισοδυναμία ακόμη και αν η προστασία 
των δεδομένων δεν έχει λήξει αλλά ένας επόμενος αιτών επιθυμεί κοινοχρησία των δεδομένων.

Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 54 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν 
επίσημους ελέγχους για να διαπιστωθεί αν 
οι παραγωγοί των δραστικών ουσιών που 
διατίθενται στην αγορά προς χρήση σε 
βιοκτόνα προϊόντα έχουν υποβάλει στην 
Επιτροπή τις πληροφορίες σχετικά με τις 
δραστικές ουσίες που προβλέπονται στο 
παράρτημα ΙΙ ή έχουν στην κατοχή τους 
έγγραφο πρόσβασης σε φάκελο που 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 
παραρτήματος II.

Αιτιολόγηση

Η τήρηση των διατάξεων του κανονισμού πρέπει να διασφαλίζεται με επίσημους ελέγχους των 
αρμόδιων εθνικών αρχών.
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Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 3 – εισαγωγή 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανά τριετία, αρχίζοντας το 2013, οι 
αρμόδιες αρχές υποβάλλουν στην 
Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού στην επικράτεια 
των χωρών τους. Η έκθεση αυτή 
περιλαμβάνει πληροφορίες:

3. Κάθε έτος, αρχίζοντας το 2013, οι 
αρμόδιες αρχές υποβάλλουν στην 
Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού στην επικράτεια 
των χωρών τους. Η έκθεση αυτή 
περιλαμβάνει πληροφορίες:

Τροπολογία 94

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για τυχόν δηλητηριάσεις από βιοκτόνα. β) για τυχόν δηλητηριάσεις από βιοκτόνα 
καθώς και ενδεχόμενες επιπτώσεις υγείας 
σε ευαίσθητα πρόσωπα όπως παιδιά 
έγκυοι γυναίκες ή ασθενείς.

Τροπολογία 95

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) για τυχόν επιπτώσεις στο περιβάλλον.
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Τροπολογία 96

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 54 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2023, η 
Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
και, ειδικότερα, με τη λειτουργία της 
διαδικασίας χορήγησης κοινοτικής άδειας 
και της αμοιβαίας αναγνώρισης. Η έκθεση 
αυτή υποβάλλεται από την Επιτροπή στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συμβούλιο.

4. Το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2019 
και στη συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή 
συντάσσει έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και, 
ειδικότερα, με τη λειτουργία της 
διαδικασίας χορήγησης κοινοτικής άδειας 
και της αμοιβαίας αναγνώρισης. Η έκθεση 
αυτή υποβάλλεται από την Επιτροπή στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

Βάσει της έκθεσης αυτής η Επιτροπή 
αξιολογεί τη σκοπιμότητα πρότασης 
τροποποιήσεων στον παρόντα κανονισμό. 

Αιτιολόγηση

Η έκθεση της Επιτροπής θα χρησιμεύει ως βάση για μια διαδικασία αναθεώρησης που θα 
αποβλέπει στον περιορισμό, κατά το δυνατόν, των κυριότερων εντοπισμένων δυσκολιών. 

Τροπολογία 97

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 55 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) οι παραγωγοί δραστικών ουσιών 
(ονόματα και διευθύνσεις, 
συμπεριλαμβανομένου του τόπου 
παραγωγής)· 

Αιτιολόγηση

Οι τόποι παραγωγής αποτελούν εμπορικά ανταγωνιστικά δεδομένα που δεν πρέπει να 
δημοσιεύονται. Ο αιτών έχει δικαίωμα να ζητήσει άδεια για πολλές τελικές χρήσεις ενός 
προϊόντος, οι οποίες όμως δεν είναι ανάγκη να χρησιμοποιούνται ήδη όλες, και επομένως 
ορισμένες από αυτές πρέπει να κρατούνται για μελλοντική χρήση.
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Τροπολογία 98

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 55 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δβ) ο τόπος παραγωγής της δραστικής 
ουσίας· 

Αιτιολόγηση

Οι τόποι παραγωγής αποτελούν εμπορικά ανταγωνιστικά δεδομένα που δεν πρέπει να 
δημοσιεύονται. Ο αιτών έχει δικαίωμα να ζητήσει άδεια για πολλές τελικές χρήσεις ενός 
προϊόντος, οι οποίες όμως δεν είναι ανάγκη να χρησιμοποιούνται ήδη όλες, και επομένως 
ορισμένες από αυτές πρέπει να κρατούνται για μελλοντική χρήση.

Τροπολογία 99

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 55 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δγ) η ημερομηνία έκδοσης και η 
ημερομηνία λήξης της άδειας· 

Αιτιολόγηση

Έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι ορισμένα από τα δεδομένα που περιέχονται στις άδειες 
που αφορούν τον αιτούντα είναι εμπιστευτικά. Ακόμη και οι ημερομηνίες έκδοσης και λήξης 
μιας άδειας είναι ευαίσθητα δεδομένα που πρέπει να προστατεύονται.

Τροπολογία 100

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 55 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δδ) η δοσολογία και οι οδηγίες χρήσης. 

Αιτιολόγηση

Έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι ορισμένα από τα δεδομένα που περιέχονται στις άδειες 
που αφορούν τον αιτούντα είναι εμπιστευτικά. Η δοσολογία και οι οδηγίες χρήσης εξαρτώνται 
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από τον τύπο της χρήσης, καθώς και από τις εγγενείς ιδιότητες του προϊόντος και των 
βοηθητικών ουσιών, και επομένως είναι αναγκαίο να εξασφαλίζεται για αυτές η κατάλληλη 
προστασία.

Τροπολογία 101

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 58 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ετικέτες πρέπει να μην είναι 
παραπλανητικές και, πάντως, να μην 
φέρουν τις ενδείξεις "βιοκτόνο χαμηλής 
επικινδυνότητας", "μη τοξικό",
"αβλαβές" ή ανάλογες ενδείξεις. Επιπλέον, 
στην ετικέτα πρέπει να αναγράφονται οι 
ακόλουθες ενδείξεις κατά τρόπο ώστε να 
είναι ευδιάκριτες και ανεξίτηλες:

2. Οι ετικέτες πρέπει να μην είναι 
παραπλανητικές και, πάντως, να μην 
φέρουν τις ενδείξεις "μη τοξικό",
"αβλαβές" ή ανάλογες ενδείξεις. Επιπλέον, 
στην ετικέτα πρέπει να αναγράφονται οι 
ακόλουθες ενδείξεις κατά τρόπο ώστε να 
είναι ευδιάκριτες και ανεξίτηλες:

Αιτιολόγηση

Όποιος διαθέτει στην αγορά προϊόντα χαμηλής επικινδυνότητας θα πρέπει να ενθαρρύνεται και 
να του επιτρέπεται να τα διαφημίζει κατάλληλα.

Τροπολογία 102

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 58 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) οδηγίες χρήσης και δοσολογία, 
εκφραζόμενη σε μονάδες του μετρικού 
συστήματος, για κάθε χρήση που 
προβλέπεται στους όρους της άδειας·

ε) οδηγίες χρήσης και δοσολογία, 
εκφραζόμενη σε μονάδες του μετρικού 
συστήματος και/ή με τρόπο σημαντικό 
και κατανοητό για το χρήστη, για κάθε 
χρήση που προβλέπεται στους όρους της 
άδειας·

Αιτιολόγηση

Η δόση πρέπει να εκφράζεται με τρόπο σημαντικό και κατανοητό για το χρήστη. Ειδικότερα 
στην περίπτωση μη επαγγελματιών χρηστών η δόση σε μονάδες του μετρικού συστήματος είναι 
μερικές φορές δύσκολο να κατανοηθεί από το χρήστη. Η δόση σε μονάδες του μετρικού 
συστήματος πρέπει να μεταφράζεται σε γλώσσα σημαντική, κατανοητή και κατάλληλη για τον 
καταναλωτή, εάν είναι απαραίτητο. 
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Τροπολογία 103

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 58 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση του 
κοινού μέσω του Διαδικτύου κατάλογο 
όλων των ενεργών ουσιών που 
διατίθενται στην εσωτερική αγορά.
Τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη 
διάθεση στην αγορά βιοκτόνων 
προϊόντων κοινοποιούν μέσω του 
Διαδικτύου κατάλογο αυτών των 
προϊόντων. Αυτή η ιστοθέση συμβάλλει 
στην αύξηση της διαφάνειας για τους 
καταναλωτές και στην εύκολη και 
γρήγορη συλλογή δεδομένων σχετικά με 
τις ιδιότητες και τις συνθήκες χρήσης 
αυτών των προϊόντων. 
Η πρόσβαση στις προαναφερθείσες 
ιστοθέσεις δεν θα υπόκειται σε κανένα 
περιορισμό ή προϋπόθεση και το 
περιεχόμενό τους θα ενημερώνεται. Οι 
σχετικές διευθύνσεις των ιστοθέσεων 
αναγράφονται στην επισήμανση των 
βιοκτόνων με τρόπο ευδιάκριτο.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δίνεται η δυνατότητα απόκτησης λεπτομερών και ακριβών δεδομένων από όλους 
τους χρήστες, τόσο για λόγους πληρότητας της ενημέρωσης όσο και για να μπορούν οι 
καταναλωτές να έχουν τις σωστές ενδείξεις όσον αφορά τις προδιαγεγραμμένες συνθήκες 
χρήσης, αποθήκευσης και μεταχείρισης του προϊόντος. Τα δεδομένα στην ιστοθέση θα πρέπει να 
συμπληρώνουν και να αναλύουν τις ενδείξεις της επισήμανσης, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι 
χρήστες που χρειάζονται ειδικά δεδομένα, τα οποία συνήθως αποκτώνται με συμπληρωματικές 
ιατρικές επισκέψεις, θα μπορούν εύκολα να τα αποκτούν.
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Τροπολογία 104

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας 
περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) τις σημαντικές κατηγορίες του 
προϊόντος του οποίου η δραστική ουσία 
έχει καταχωριστεί στο παράρτημα Ι·
β) το όνομα ενός τουλάχιστον κράτους 
μέλους στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια 
στο βιοκτόνο·
γ) τον αριθμό άδειας του βιοκτόνου υπό 
καθαρή μορφή ή ως εμπεριεχόμενου σε 
αντικείμενο ή κατεργασμένο υλικό.

Αιτιολόγηση

Για λόγους ευθυγράμμισης με τα δεδομένα που απαιτούνται για τους παραγωγούς δραστικών 
ουσιών, και τα δελτία δεδομένων ασφαλείας που συνοδεύουν τα βιοκτόνα θα πρέπει να 
περιέχουν ανάλογες πληροφορίες, ώστε να βοηθούν τις εποπτικές αρχές και τις αρμόδιες αρχές 
να ελέγχουν την προέλευση των ουσιών στα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά. 

Τροπολογία 105

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι διαφημίσεις βιοκτόνων δεν 
αναφέρονται στο προϊόν κατά τρόπο 
παραπλανητικό όσον αφορά τους 
κινδύνους που ενέχει για τον άνθρωπο ή το 
περιβάλλον. Η διαφήμιση βιοκτόνου δεν 
περιλαμβάνει σε καμία περίπτωση τις 
ενδείξεις "βιοκτόνο χαμηλής 
επικινδυνότητας", "μη τοξικό", "αβλαβές" 
ή ανάλογες ενδείξεις.

3. Οι διαφημίσεις βιοκτόνων δεν 
αναφέρονται στο προϊόν κατά τρόπο 
παραπλανητικό όσον αφορά τους 
κινδύνους που ενέχει για τον άνθρωπο ή το 
περιβάλλον. Η διαφήμιση βιοκτόνου δεν 
περιλαμβάνει σε καμία περίπτωση τις 
ενδείξεις "μη τοξικό", "αβλαβές" ή 
ανάλογες ενδείξεις.

Αιτιολόγηση

Όποιος διαθέτει στην αγορά προϊόντα χαμηλής επικινδυνότητας θα πρέπει να ενθαρρύνεται και 
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να του επιτρέπεται να τα διαφημίζει κατάλληλα. 

Τροπολογία 106

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τα πρόσωπα που διαθέτουν βιοκτόνα 
στην αγορά καταβάλλουν ετήσιο τέλος 
και 

δ) το τέλος εφαρμόζεται μόνο όταν είναι 
πράγματι αναγκαίο· και

Αιτιολόγηση

Τα τέλη θα πρέπει να αναφέρονται στην απαιτούμενη εργασία και, επομένως, να βρίσκονται σε 
αναλογία με αυτήν. Ένα ετήσιο, χωρίς διακρίσεις, τέλος δεν είναι αποδεκτό και τα τέλη θα 
πρέπει να καταβάλλονται μόνο όταν είναι πράγματι αναγκαία.

Τροπολογία 107

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Κατά τη διάρκεια του προγράμματος 
εργασιών, η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση, 
με τη διαδικασία του Άρθρο υ 72 
παράγραφος 4, για την καταχώριση 
δραστικής ουσίας στο παράρτημα I του 
παρόντος κανονισμού και τους σχετικούς 
όρους ή, σε περίπτωση που δεν πληρούνται 
οι απαιτήσεις του Άρθρο υ 4 ή δεν 
υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα 
στοιχεία και δεδομένα, τη μη καταχώριση 
της συγκεκριμένης δραστικής ουσίας στο 
παράρτημα I του παρόντος κανονισμού. 
Στην απόφαση καθορίζεται η ημερομηνία 
από την οποία παράγει αποτελέσματα η 
καταχώριση στο παράρτημα Ι.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος 
εργασιών, η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση, 
με τη διαδικασία του Άρθρο υ 72 
παράγραφος 4, για την καταχώριση 
δραστικής ουσίας στο παράρτημα I του 
παρόντος κανονισμού και τους σχετικούς 
όρους ή, σε περίπτωση που δεν πληρούνται 
οι απαιτήσεις του Άρθρο υ 4 ή δεν 
υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα 
στοιχεία και δεδομένα, τη μη καταχώριση 
της συγκεκριμένης δραστικής ουσίας στο 
παράρτημα I του παρόντος κανονισμού. 
Στην απόφαση καθορίζεται η ημερομηνία 
από την οποία παράγει αποτελέσματα η 
καταχώριση στο παράρτημα Ι, η οποία 
είναι δύο μήνες μετά την έκδοση της 
απόφασης.
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Αιτιολόγηση

Το νομοθετικό κείμενο πρέπει να προσδιορίζει σαφώς τις εφαρμόσιμες χρονικές περιόδους. Τα 
δύο χρόνια είχαν συμφωνηθεί προηγουμένως από τις αρμόδιες αρχές.

Τροπολογία 108

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα βιοκτόνα για τα οποία δεν έχει 
υποβληθεί αίτηση χορήγησης άδειας 
προϊόντος σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο 
δεν διατίθενται πλέον στην αγορά, με ισχύ 
έξι μήνες μετά την ημερομηνία κατά την 
οποία παράγει αποτελέσματα η 
καταχώριση. Η τελική διάθεση, η 
αποθήκευση και η χρήση των υφιστάμενων 
αποθεμάτων βιοκτόνων για τα οποία δεν 
έχει υποβληθεί αίτηση χορήγησης άδειας 
σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο 
επιτρέπονται για δεκαοκτώ μήνες, κατ’ 
ανώτατο όριο, από την ημερομηνία κατά 
την οποία παράγει αποτελέσματα η 
καταχώριση.

Τα βιοκτόνα για τα οποία δεν έχει 
υποβληθεί αίτηση χορήγησης άδειας 
προϊόντος σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο 
δεν διατίθενται πλέον στην αγορά μετά την 
ημερομηνία κατά την οποία παράγει 
αποτελέσματα η καταχώριση. Η τελική 
διάθεση, η αποθήκευση και η χρήση των 
υφιστάμενων αποθεμάτων βιοκτόνων για 
τα οποία δεν έχει υποβληθεί αίτηση 
χορήγησης άδειας σύμφωνα με το δεύτερο 
εδάφιο επιτρέπονται για έξι μήνες, κατ’ 
ανώτατο όριο, από την ημερομηνία κατά 
την οποία παράγει αποτελέσματα η 
καταχώριση.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στον καθορισμό συντομότερων προθεσμιών για τον αποκλεισμό από 
την αγορά, δεδομένου ότι οι μεταγενέστεροι χρήστες βιοκτόνων πρέπει να έχουν επίγνωση των 
υποχρεώσεών τους και της πορείας επανεξέτασης των δραστικών ουσιών.

Τροπολογία 109

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η τελική διάθεση, η αποθήκευση και η 
χρήση των υφιστάμενων αποθεμάτων 
βιοκτόνων προϊόντων για τα οποία η 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους έχει 
απορρίψει αίτηση χορήγησης άδειας που 
έχει υποβληθεί βάσει του άρθρου 3 ή έχει 
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αποφασίσει να μη χορηγήσει άδεια, 
επιτρέπονται για περίοδο 18 μηνών 
ύστερα από μια τέτοια απόρριψη ή 
απόφαση.

Τροπολογία 110

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 47, η 
διάθεση στην αγορά κατεργασμένων 
υλικών και αντικειμένων με 
ενσωματωμένα βιοκτόνα, για τα οποία δεν 
έχει χορηγηθεί άδεια στην Κοινότητα ή σε 
ένα τουλάχιστον κράτος μέλος και τα 
οποία κυκλοφορούσαν στην αγορά στις … 
[ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία που 
αναφέρεται στο άρθρο 85 πρώτο εδάφιο], 
μπορεί να συνεχιστεί μέχρι την 
ημερομηνία της απόφασης με την οποία 
χορηγείται άδεια στα βιοκτόνα αυτά, 
εφόσον η αίτηση για την άδεια έχει 
υποβληθεί, το αργότερο, την 1η 
Ιανουαρίου 2017. Σε περίπτωση 
απόρριψης της αίτησης για άδεια διάθεσης 
βιοκτόνου στην αγορά, τα κατεργασμένα 
υλικά και αντικείμενα, στα οποία έχει 
ενσωματωθεί το εν λόγω βιοκτόνο, παύουν 
να διατίθενται στην αγορά εντός έξι μηνών 
από τη σχετική απόφαση. 

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 47, η 
διάθεση στην αγορά κατεργασμένων 
υλικών και αντικειμένων με 
ενσωματωμένα βιοκτόνα, για τα οποία δεν 
έχει χορηγηθεί άδεια στην Κοινότητα ή σε 
ένα τουλάχιστον κράτος μέλος και τα 
οποία κυκλοφορούσαν στην αγορά στις … 
[ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία που 
αναφέρεται στο άρθρο 85 πρώτο εδάφιο], 
μπορεί να συνεχιστεί μέχρι την 
ημερομηνία της απόφασης με την οποία 
χορηγείται άδεια στα βιοκτόνα αυτά, 
εφόσον η αίτηση για την άδεια έχει 
υποβληθεί, το αργότερο, την 1η 
Ιανουαρίου 2015. Σε περίπτωση 
απόρριψης της αίτησης για άδεια διάθεσης 
βιοκτόνου στην αγορά, τα κατεργασμένα 
υλικά και αντικείμενα, στα οποία έχει 
ενσωματωθεί το εν λόγω βιοκτόνο, παύουν 
να διατίθενται στην αγορά εντός έξι μηνών 
από τη σχετική απόφαση. 

Τροπολογία 111

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η τελική διάθεση, η αποθήκευση και η 
χρήση των υφιστάμενων αποθεμάτων 
βιοκτόνων, των οποίων η συγκεκριμένη 
χρήση δεν καλύπτεται από άδεια της 
αρμόδιας αρχής ή της Επιτροπής, 
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επιτρέπονται για δώδεκα μήνες, κατ’ 
ανώτατο όριο, από την ημερομηνία της 
απόφασης που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο ή από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο, 
αναλόγως του ποια είναι μεταγενέστερη.

Τροπολογία 112

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 82
Μεταβατικά μέτρα για τα υλικά που 

έρχονται σε επαφή με τρόφιμα

διαγράφεται

1. Οι αιτήσεις χορήγησης άδειας για 
βιοκτόνα που είναι υλικά ερχόμενα σε 
επαφή με τρόφιμα και τα οποία 
κυκλοφορούσαν στην αγορά στις [ΕΕ: να 
προστεθεί η ημερομηνία που αναφέρεται 
στο άρθρο 85 πρώτο εδάφιο] 
υποβάλλονται, το αργότερο, την 1η 
Ιανουαρίου 2017.
Η διάθεση στην αγορά υλικών που 
έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, τα οποία 
κυκλοφορούσαν στην αγορά στις [OJ: να 
προστεθεί η ημερομηνία που αναφέρεται 
στο άρθρο 85 πρώτο εδάφιο] και για τα 
οποία έχει υποβληθεί αίτηση σύμφωνα με 
την παράγραφο 1, μπορεί να συνεχιστεί 
μέχρι την ημερομηνία της απόφασης με 
την οποία χορηγείται άδεια ή 
απορρίπτεται η σχετική αίτηση. Σε 
περίπτωση απόρριψης της αίτησης για 
άδεια διάθεσης βιοκτόνου αυτού του 
είδους στην αγορά, το εν λόγω βιοκτόνο 
παύει να διατίθεται στην αγορά εντός έξι 
μηνών από τη σχετική απόφαση.
Η διάθεση στην αγορά υλικών που 
έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, τα οποία 
κυκλοφορούσαν στην αγορά στις [OJ: να 
προστεθεί η ημερομηνία που αναφέρεται 
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στο άρθρο 85 πρώτο εδάφιο] και για τα 
οποία δεν έχει υποβληθεί αίτηση 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να 
συνεχιστεί για έξι μήνες, κατ’ ανώτατο 
όριο, από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1.
2. Η τελική διάθεση, η αποθήκευση και η 
χρήση των υφιστάμενων αποθεμάτων 
βιοκτόνων, των οποίων η συγκεκριμένη 
χρήση δεν καλύπτεται από άδεια της 
αρμόδιας αρχής ή της Επιτροπής, 
επιτρέπονται για δώδεκα μήνες, κατ’ 
ανώτατο όριο, από την ημερομηνία της 
απόφασης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο ή από την 
ημερομηνία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 τρίτο εδάφιο, αναλόγως του 
ποια είναι μεταγενέστερη.

Αιτιολόγηση

Τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα δεν πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο της πρότασης 
καθώς κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε επικάλυψη ρύθμισης και αξιολόγησης. Τα υλικά που 
έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ρυθμίζονται ήδη από τον κανονισμό πλαίσιο για τα υλικά που 
έρχονται σε επαφή με τρόφιμα (EΚ) αριθ. 1935/2004. Εάν επέλθουν κάποιες αλλαγές στους 
κανόνες που διέπουν τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, αυτές πρέπει να καλυφθούν 
με την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και όχι με 
την επέκταση του πεδίου του κανονισμού περί βιοκτόνων.

Τροπολογία 113

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Από την 1η Ιανουαρίου 2014 κάθε 
κατασκευαστής μιας υπάρχουσας 
δραστικής ουσίας που κυκλοφορεί στην 
αγορά για τη χρήση σε βιοκτόνα, 
υποβάλλει αίτηση στον Οργανισμό για την 
καταχώριση της δραστικής αυτής ουσίας 
στο παράρτημα Ι. Οι αρμόδιες αρχές 
διεξάγουν επισήμους ελέγχους σύμφωνα 
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με το άρθρο 54, παράγραφος 1.

Αιτιολόγηση

Μόνο οι επιχειρήσεις που συμβάλλουν στο σύστημα πρέπει να μπορούν να παράγουν και να 
θέτουν σε κυκλοφορία δραστικές ουσίες που προορίζονται για χρήση σε βιοκτόνα. Αυτός είναι ο 
καλύτερος τρόπος για την αντιμετώπιση του προβλήματος των παρανομούντων, μέσω της 
κατάλληλης εποπτείας της αγοράς των δραστικών ουσιών.

Τροπολογία 114

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές εγκρίνουν τα αναγκαία 
μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 54, 
παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να υποχρεούνται να καθορίζουν ποια βιοκτόνα υπάρχουν στην αγορά 
τους, αν ο παραγωγός της δραστικής ουσίας έχει υποβάλει φάκελο για το παράρτημα Ι και 
ενεργεί με συνέπεια προς αυτόν.

Τροπολογία 115

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 83α
Εκθέσεις

Μέχρι τις ...*, η Επιτροπή υποβάλλει 
έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο σχετικά με τα 
προσήκοντα μέτρα για την προώθηση της 
βιώσιμης χρήσης των βιοκτόνων για τους 
διάφορους τύπους προϊόντων. Βάσει 
αυτής της έκθεσης η Επιτροπή 
υποβάλλει, όταν το κρίνει σκόπιμο, 
νομοθετικές προτάσεις.
___________
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* Δύο έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Τροπολογία 116

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – τίτλος 1 – σημείο 3.7 – επιμέρους σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η σταθερότητα αποθήκευσης και ο 
χρόνος διατήρησης θα προσδιορίζονται 
σε γενικές γραμμές με βάση τη 
σταθερότητα της δραστικής ουσίας. Σε 
περίπτωση δραστικών ουσιών που 
αποικοδομούνται εύκολα, η σταθερότητα 
αποθήκευσης και ο χρόνος διατήρησης 
μπορούν να καθορίζονται από άλλα 
έγκυρα επιστημονικά μέσα, όπως η 
παρέκταση των αναλυτικών δεδομένων 
της δραστικής ουσίας από πειράματα 
γήρανσης προϊόντος έως ότου επιτευχθεί 
το κατώφλιο αποτελεσματικότητας.

Αιτιολόγηση

Οι πρώτοι προς δοκιμές σταθερότητας που βασίζονται στις μετρήσεις και στην ποσοτικοποίηση 
της δραστικής ουσίας δεν προσφέρονται για προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες που 
αποικοδομούνται εύκολα, όπως είναι το υποχλωριώδες νάτριο. Οι ουσίες αυτές είναι γνωστό 
ότι αποικοδομούνται πέρα από τις αποδεκτές κατευθυντήριες γραμμές (όρια FAO, ΠΟΥ). Κατά 
συνέπεια, σε παρόμοιες περιπτώσεις είναι προτιμότερο να προσδιορίζονται η σταθερότητα και ο 
χρόνος διατήρησης με άλλα μέσα, όπως η παρέκταση των αναλυτικών δεδομένων της 
δραστικής ουσίας από πειράματα γήρανσης του προϊόντος έως ότου επιτευχθεί το κατώφλιο 
αποτελεσματικότητας.

Τροπολογία 117

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – Κύρια ομάδα 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τύπος προϊόντων 20: - Τύπος προϊόντων 20: Απολυμαντικά 
τροφίμων και ζωοτροφών
Τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για 
την απολύμανση τροφίμων ή ζωοτροφών 
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μέσω του ελέγχου επιβλαβών οργανισμών.

Αιτιολόγηση

Επιβάλλεται να διατηρηθεί ο τύπος προϊόντων 20 της οδηγίας 98/8/ΕΚ ("Συντηρητικά 
τροφίμων ή ζωοτροφών") αλλά ο ορισμός πρέπει να τροποποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη ότι 
αυτά τα βιοκτόνα προϊόντα δεν είναι συντηρητικά αλλά απολυμαντικά (κατά συνέπεια, ο 
παλαιότερος ορισμός οδηγούσε σε σύγχυση). Για παράδειγμα, προϊόντα που χρησιμοποιούνται 
για την απολύμανση ζωοτροφών από παθογόνους οργανισμούς που προσβάλλουν τον άνθρωπο, 
όπως η σαλμονέλα, δεν πληρούν τις απαιτήσεις των κανονισμών περί προσθέτων ζωοτροφών. 
Πράγματι, τα προϊόντα δεν "επιδρούν ευνοϊκά στις ζωοτροφές" ούτε ενισχύουν την απόδοσή 
τους.
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