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Τροπολογία 331
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν μπορεί να χορηγηθεί κοινοτική άδεια 
για βιοκτόνα που περιέχουν δραστικές 
ουσίες οι οποίες εμπίπτουν στο άρθρο 5 ή 
9.

Or.en

Τροπολογία 332
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κοινοτική άδεια μπορεί να χορηγηθεί 
για τις ακόλουθες κατηγορίες βιοκτόνων:

1. Κοινοτική άδεια μπορεί να χορηγηθεί 
για όλα τα βιοκτόνα, για τα οποία ο 
τρόπος και οι προϋποθέσεις χρήσης είναι 
κατά βάση παρόμοιοι.

α) βιοκτόνα που περιέχουν μία η 
περισσότερες νέες δραστικές ουσίες,
β) βιοκτόνα χαμηλής επικινδυνότητας.

Η κοινοτική άδεια απαιτεί τη θέσπιση 
μέτρων αειφόρου χρήσης οσάκις 
ενδείκνυται να εξασφαλισθεί το ίδιο 
επίπεδο προστασίας της υγείας του 
ανθρώπου και του περιβάλλοντος σε όλη 
την ΕΕ. Τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να 
ποικίλουν αναλόγως του Τύπου 
Προϊόντος. 

Or.en

Αιτιολόγηση

Τα περισσότερα κράτη μέλη δεν έχουν αυτή τη στιγμή σύστημα αδειοδότησης των βιοκτόνων.
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Είναι επομένως ορθολογικότερο να προχωρήσει η διαδικασία αδειοδότησης απευθείας σε 
επίπεδο ΕΕ ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ είναι ίσοι όσον αφορά την 
προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Πέραν αυτού, οι περισσότερες 
υπάρχουσες δραστικές ουσίες θα έχουν αξιολογηθεί μέχρι τότε. Τέλος, η βιομηχανία βιοκτόνων 
χρειάζεται κίνητρα για να προχωρήσει σε καινοτομίες. Τούτο απαιτεί απλουστευμένη 
διαδικασία με συντομότερες προθεσμίες ως ένδειξη καλύτερης νομοθέτησης.

Τροπολογία 333
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) βιοκτόνα που περιέχουν μία η 
περισσότερες νέες δραστικές ουσίες,

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 334
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) βιοκτόνα που περιέχουν μία η 
περισσότερες νέες δραστικές ουσίες,

διαγράφεται

Or.nl

Αιτιολόγηση

Η αποδοχή εκ μέρους της Κοινότητας των κατηγοριών προϊόντων που μπορούν να 
χρησιμοποιούνται παντού συνεπάγεται ότι τα προϊόντα αυτά πρέπει να υπόκεινται στους ίδιους 
περιορισμούς και όρους σε όλη την Κοινότητα. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να είναι δυνατόν 
να υπάρχουν εξαιρέσεις σε κάποιες περιοχές ή κράτη μέλη, οπότε η μόνη δυνατή επιλογή είναι 
να τεθεί το προϊόν σε κυκλοφορία στην αγορά ή να μην τεθεί. Επομένως είναι αδύνατες 
οιεσδήποτε εξαιρέσεις για λόγους περιβάλλοντος ή μέριμνας για τον άνθρωπο ή τα ζώα. 
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Τροπολογία 335
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) βιοκτόνα που περιέχουν μία η 
περισσότερες νέες δραστικές ουσίες,

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 336
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) βιοκτόνα που περιέχουν μία η 
περισσότερες νέες δραστικές ουσίες,

α) βιοκτόνα που περιέχουν μία η 
περισσότερες νέες δραστικές ουσίες, υπό 
την προϋπόθεση ότι χρειάζονται τέτοια 
προϊόντα σε όλα τα κράτη μέλη και ότι 
δεν υπάρχουν μη χημικές εναλλακτικές 
λύσεις,

Or.en

Αιτιολόγηση

Κοινοτική άδεια για βιοκτόνα που περιέχουν νέες δραστικές ουσίες πρέπει να χορηγείται μόνον 
εάν χρειάζονται τέτοια προϊόντα σε όλα τα κράτη μέλη και εάν δεν υπάρχουν μη χημικές 
εναλλακτικές λύσεις. Εάν ήταν δυνατόν να χορηγείται κοινοτική άδεια για οιεσδήποτε νέες 
δραστικές ουσίες ή ακόμη για όλες τις δραστικές ουσίες, ο δυναμισμός για επίτευξη προϊόντων 
χαμηλής επικινδυνότητας θα χανόταν. 

Τροπολογία 337
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) βιοκτόνα χαμηλής επικινδυνότητας. διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 338
Julie Girling

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) βιοκτόνα που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν 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 (νέο).

Or.en

Αιτιολόγηση

One of the key objectives of the Union authorisation system is to ensure consistent product 
safety assessments, equal standards of consumer protection, and harmonised implementation 
of the requirements within all Member States. Biocidal products, which are used in a similar 
way across the European Union, should benefit from the Union authorisation scheme. These 
products are used in domestic or in professional settings as a pragmatic and cost effective 
means to promote and protect public health, thereby reducing the burden of infectious 
diseases within the EU. These products have simple and clear use instructions. 

Τροπολογία 339
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μετά την υποβολή της έκθεσης της 
Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, που αναφέρεται 

διαγράφεται
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στο άρθρο 54 παράγραφος 4, και με βάση 
την πείρα που θα έχει αποκτηθεί στις 
κοινοτικές άδειες, η Επιτροπή μπορεί να 
προτείνει την προσθήκη και άλλων 
κατηγοριών βιοκτόνων στην παράγραφο 
1 του παρόντος άρθρου.
Τα μέτρα αυτά, 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 προβλέπεται στο άρθρο 72 
παράγραφος 4.

Or.en

Τροπολογία 340
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μετά την υποβολή της έκθεσης της 
Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, που αναφέρεται 
στο άρθρο 54 παράγραφος 4, και με βάση 
την πείρα που θα έχει αποκτηθεί στις 
κοινοτικές άδειες, η Επιτροπή μπορεί να 
προτείνει την προσθήκη και άλλων 
κατηγοριών βιοκτόνων στην παράγραφο 
1 του παρόντος άρθρου.

διαγράφεται

Τα μέτρα αυτά, 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 προβλέπεται στο άρθρο 72 
παράγραφος 4.

Or.en

Αιτιολόγηση

Τα περισσότερα κράτη μέλη δεν έχουν αυτή τη στιγμή σύστημα αδειοδότησης των βιοκτόνων. 
Είναι επομένως ορθολογικότερο να προχωρήσει η διαδικασία αδειοδότησης απευθείας σε 
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επίπεδο ΕΕ ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ είναι ίσοι όσον αφορά την 
προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Πέραν αυτού, οι περισσότερες 
υπάρχουσες δραστικές ουσίες θα έχουν αξιολογηθεί μέχρι τότε. Τέλος, η βιομηχανία βιοκτόνων 
χρειάζεται κίνητρα για να προχωρήσει σε καινοτομίες. Τούτο απαιτεί απλουστευμένη 
διαδικασία με συντομότερες προθεσμίες ως ένδειξη καλύτερης νομοθέτησης. 

Τροπολογία 341
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μετά την υποβολή της έκθεσης της 
Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, που αναφέρεται 
στο άρθρο 54 παράγραφος 4, και με βάση 
την πείρα που θα έχει αποκτηθεί στις 
κοινοτικές άδειες, η Επιτροπή μπορεί να 
προτείνει την προσθήκη και άλλων 
κατηγοριών βιοκτόνων στην παράγραφο 
1 του παρόντος άρθρου.

διαγράφεται

Τα μέτρα αυτά, 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 προβλέπεται στο άρθρο 72 
παράγραφος 4.

Or.en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να ευθυγραμμισθεί το καθεστώς επιτροπολογίας με το νέο 
σύστημα πράξεων κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 342
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μετά την υποβολή της έκθεσης της 
Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, που αναφέρεται 
στο άρθρο 54 παράγραφος 4, και με βάση 
την πείρα που θα έχει αποκτηθεί στις 
κοινοτικές άδειες, η Επιτροπή μπορεί να 
προτείνει την προσθήκη και άλλων 
κατηγοριών βιοκτόνων στην παράγραφο 
1 του παρόντος άρθρου.

διαγράφεται

Τα μέτρα αυτά, 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 προβλέπεται στο άρθρο 72 
παράγραφος 4.

Or.nl

Αιτιολόγηση

Η αποδοχή εκ μέρους της Κοινότητας των κατηγοριών προϊόντων που μπορούν να 
χρησιμοποιούνται παντού συνεπάγεται ότι τα προϊόντα αυτά πρέπει να υπόκεινται στους ίδιους 
περιορισμούς και όρους σε όλη την Κοινότητα. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να είναι δυνατόν 
να υπάρχουν εξαιρέσεις σε κάποιες περιοχές ή κράτη μέλη, οπότε η μόνη δυνατή επιλογή είναι 
να τεθεί το προϊόν σε κυκλοφορία στην αγορά ή να μην τεθεί. Επομένως είναι αδύνατες 
οιεσδήποτε εξαιρέσεις για λόγους περιβάλλοντος ή μέριμνας για τον άνθρωπο ή τα ζώα. 

Τροπολογία 343
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μετά την υποβολή της έκθεσης της 
Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, που αναφέρεται στο 
άρθρο 54 παράγραφος 4, και με βάση την 
πείρα που θα έχει αποκτηθεί στις 
κοινοτικές άδειες, η Επιτροπή μπορεί να 
προτείνει την προσθήκη και άλλων 

2. Μετά την υποβολή της έκθεσης της 
Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, που αναφέρεται στο 
άρθρο 54 παράγραφος 4, και με βάση την 
πείρα που θα έχει αποκτηθεί στις 
κοινοτικές άδειες, η Επιτροπή μπορεί να 
προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
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κατηγοριών βιοκτόνων στην παράγραφο 1 
του παρόντος άρθρου.

και το Συμβούλιο την προσθήκη και 
άλλων κατηγοριών βιοκτόνων στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο αποφασίζουν σύμφωνα με το 
άρθρο 294 της Συνθήκης.

Or.fr

Αιτιολόγηση

Η επέκταση της κοινοτικής διαδικασίας σε άλλες κατηγορίες προϊόντων συνιστά ουσιαστική 
τροποποίηση του παρόντος κανονισμού. Ως εκ τούτου θα πρέπει να κινηθεί η συνήθης 
νομοθετική διαδικασία, η οποία να σέβεται τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου. 

Τροπολογία 344
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα αυτά, 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 προβλέπεται στο άρθρο 72 
παράγραφος 4.

διαγράφεται

Or.fr

Αιτιολόγηση

Η επέκταση της κοινοτικής διαδικασίας σε άλλες κατηγορίες προϊόντων συνιστά ουσιαστική 
τροποποίηση του παρόντος κανονισμού. Ως εκ τούτου θα πρέπει να κινηθεί η συνήθης 
νομοθετική διαδικασία, η οποία να σέβεται τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου. 
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Τροπολογία 345
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με το στοιχείο βα) του άρθρου 
33, παράγραφος 1 ένα προϊόν θεωρείται 
βιοκτόνο με παρόμοιες συνθήκες χρήσης, 
εάν ικανοποιούνται όλα τα παρακάτω 
κριτήρια. Το βιοκτόνο:
(i) έχει παρόμοιες συνθήκες χρήσης σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης·
(ii) ήδη διατίθεται στην αγορά σε 
τουλάχιστον [...] κράτη μέλη ή υπάρχει 
πρόθεση να διατεθεί στην αγορά σε 
τουλάχιστον [...] κράτη μέλη μέσα σε δύο 
χρόνια από τη χορήγηση της άδειας·
(iii) δεν απαιτεί εξοπλισμό προσωπικής 
προστασίας σε συνθήκες χρήσης 
σύμφωνα με το Παράρτημα VI, και όταν 
χρησιμοποιείται υπό κανονικές και 
εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσης 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις του άρθρου 16, 
παράγραφος 1.
Προκειμένου να ορισθεί ή να 
προσαρμοσθεί ο αριθμός των κρατών 
μελών που αναφέρεται στο σημείο (ii), η 
Επιτροπή εκδίδει πράξεις κατ' 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 
72α.

Or.en

Αιτιολόγηση

The criteria are based on the targeted and consistent application and use, of these type of 
products across the EU (number of Member States to be specified), as well as their positive 
contribution to human and animal safety protection. Annex VI lays down the principles for the 
evaluation of dossiers for biocidal products to ensure a harmonised high level of protection 
for humans and the environment. This involves detailed risk assessment of products during 
their use. Should a risk be identified, personal protective equipment would need to be 
specified. Absence of PPE is therefore an indication of limited risk. 
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Τροπολογία 346
Mario Pirillo

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.

Or.it

Αιτιολόγηση

Κρίνεται πως η περίοδος εννέα μηνών εντός των οποίων ο Οργανισμός ετοιμάζει και 
διαβιβάζει τη γνωμοδότησή του σχετικά με τη χορήγηση άδειας για ένα βιοκτόνο είναι πολύ 
μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμα και γιατί για να ετοιμάσει τη γνωμοδότησή του ο Οργανισμός 
βασίζεται σε μια αξιολόγηση που έχουν ήδη πραγματοποιήσει οι αρμόδιες για την αξιολόγηση 
αρχές. 

Τροπολογία 347
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, η 
Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να μην 
ισχύει στην επικράτεια του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους η 
κοινοτική άδεια που έχει χορηγηθεί για 
βιοκτόνα των τύπων προϊόντων 15, 17 και 
23 του παραρτήματος V, εφόσον το αίτημα 
αυτό υπαγορεύεται από λόγους προστασίας 
της υγείας του ανθρώπου, των ζώων και 
των φυτών, προστασίας εθνικών 
θησαυρών με καλλιτεχνική, ιστορική ή 
αρχαιολογική αξία ή προστασίας της 

Το κράτος μέλος ενημερώνει την 
Επιτροπή εάν περιορίζει ή απαγορεύει 
την κοινοτική άδεια που έχει χορηγηθεί για 
βιοκτόνα των τύπων προϊόντων 15, 17 και 
23 του παραρτήματος V στην επικράτεια 
του συγκεκριμένου κράτους μέλους.
Τούτο πρέπει να υπαγορεύεται από λόγους 
προστασίας είτε
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βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας.
α) της υγείας του ανθρώπου, ιδίως των 
ευπαθών ομάδων, ή
β) του περιβάλλοντος, ιδίως των ευπαθών 
οικοσυστημάτων, ή 
γ) των ζώων ή

δ) των φυτών ή
ε) εθνικών θησαυρών με καλλιτεχνική, 
ιστορική ή αρχαιολογική αξία ή
στ) προστασίας της βιομηχανικής και 
εμπορικής ιδιοκτησίας.

Or. en

Τροπολογία 348
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, η
Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την 
προσαρμογή ορισμένων όρων της 
κοινοτικής άδειας στις διαφορετικές 
τοπικές συνθήκες που επικρατούν στο 
συγκεκριμένο κράτος μέλος, σύμφωνα με 
το άρθρο 29.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή εάν αποφασίζεται η
προσαρμογή της κοινοτικής άδειας στις 
διαφορετικές τοπικές συνθήκες που 
επικρατούν στο συγκεκριμένο κράτος 
μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 29.

Or. en

Τροπολογία 349
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν οι ανησυχίες ενός κράτους μέλους 
όσον αφορά την υγεία του ανθρώπου ή 
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των ζώων ή το περιβάλλον δεν είναι 
δυνατό να εξαλειφθούν με μέτρα 
μετριασμού του κινδύνου που 
αναφέρονται στην τρίτη παράγραφο, το 
κράτος μέλος δύναται να αρνηθεί να 
χορηγήσει άδεια για ένα βιοκτόνο στην 
επικράτειά του, εάν το κράτος μέλος 
αυτό, λόγω ειδικών περιστάσεων που 
έχουν σχέση με το περιβάλλον ή τη 
χρήση, έχει βάσιμους λόγους για να 
υποθέτει ότι το εν λόγω βιοκτόνο 
εξακολουθεί να εγκυμονεί απαράδεκτο 
κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου ή 
των ζώων ή για το περιβάλλον.

Or.nl

Αιτιολόγηση

Όταν υποβάλλονται αιτήσεις χρησιμοποιώντας την κοινοτική διαδικασία χορήγησης άδειας, ένα 
κράτος μέλος πρέπει να μπορεί να αρνείται τη χορήγηση άδειας εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για 
να φοβάται ότι η εφαρμογή του βιοκτόνου θα ενέχει κινδύνους για τον άνθρωπο και το 
περιβάλλον στο εν λόγω κράτος λόγω ειδικών περιστάσεων στην επικράτειά του, όπως κλίμα ή 
υδρομορφολογία.  Υπάρχει ομοιότητα με την διάταξη του κανονισμού σχετικά με την άδεια 
διάθεσης στην αγορά προϊόντων φυτοπροστασίας. 

Τροπολογία 350
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 4 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Είναι δυνατόν να θεσπίζονται οι 
κατάλληλοι όροι βάσει της κοινοτικής 
νομοθεσίας όσον αφορά τη συμμόρφωση 
προς τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 15 καθώς και άλλων μέτρων 
μετριασμού του κινδύνου που απορρέουν 
από τις ειδικές συνθήκες χρήσης.

Or.nl
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Αιτιολόγηση

Πρόσθετα μέτρα για τον μετριασμό του κινδύνου για τους ανθρώπους και το περιβάλλον που 
απορρέουν από τη χρήση βιοκτόνων βάσει των ειδικών συνθηκών που επικρατούν σε ένα 
κράτος μέλος. 

Τροπολογία 351
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν με την αναφερόμενη στην 
παράγραφο 4 απόφαση δεν χορηγείται 
κοινοτική άδεια για βιοκτόνο, επειδή 
αυτό δεν πληροί τα κριτήρια του άρθρου 
17 για τα βιοκτόνα χαμηλής 
επικινδυνότητας, ο αιτών μπορεί, κατά 
περίπτωση, να υποβάλει αίτηση για 
κοινοτική άδεια σύμφωνα με το άρθρο 33 
παράγραφος 1 στοιχείο α) ή για εθνική 
άδεια σύμφωνα με το κεφάλαιο V.

διαγράφεται

Or.en

Αιτιολόγηση

Εάν εγκριθεί η τροπολογία στο άρθρο 33, η παράγραφος αυτή καθίσταται περιττή. 

Τροπολογία 352
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Εάν με την αναφερόμενη στην 
παράγραφο 4 απόφαση δεν χορηγείται 
κοινοτική άδεια για βιοκτόνο, επειδή αυτό 
δεν πληροί τα κριτήρια του άρθρου 17 για 
τα βιοκτόνα χαμηλής επικινδυνότητας, ο 
αιτών μπορεί, κατά περίπτωση, να 

(5) Εάν με την αναφερόμενη στην 
παράγραφο 4 απόφαση δεν χορηγείται 
κοινοτική άδεια για βιοκτόνο, επειδή αυτό 
δεν πληροί τα κριτήρια του άρθρου 17 για 
τα βιοκτόνα χαμηλής επικινδυνότητας, ο 
αιτών μπορεί, κατά περίπτωση, να 
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υποβάλει αίτηση για κοινοτική άδεια 
σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 1 
στοιχείο α) ή για εθνική άδεια σύμφωνα με 
το κεφάλαιο V.

υποβάλει αίτηση για εθνική άδεια 
σύμφωνα με το κεφάλαιο V.

Or. en

Τροπολογία 353
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

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.

Or.en

Αιτιολόγηση

Εάν δεν υπάρξουν νέα στοιχεία προς αξιολόγηση, δεν χρειάζεται περίοδος 18 μηνών για την 
ανανέωση της άδειας ενός προϊόντος. 12 μήνες θα ήταν πιο κατάλληλο χρονικό πλαίσιο. 

Τροπολογία 354
Mario Pirillo

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.

Or.it
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Αιτιολόγηση

Υποστηρίζεται ότι οι 12 μήνες συνιστούν κατάλληλη χρονική περίοδο για την ανανέωση της 
άδειας ενός προϊόντος. 

Τροπολογία 355
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) νέες γνώσεις ή νέα στοιχεία για τις 
επιπτώσεις της δραστικής ουσίας ή του 
βιοκτόνου στον άνθρωπο ή στο 
περιβάλλον,

α) νέες γνώσεις ή νέα στοιχεία για τις 
επιπτώσεις της δραστικής ουσίας ή του 
βιοκτόνου στον άνθρωπο ή στο 
περιβάλλον, ειδικά τις γνώσεις που 
αφορούν ευπαθείς ομάδες,

Or.en

Τροπολογία 356
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δεν πληρούνται οι απαιτήσεις του 
άρθρου 16·

α) δεν πληρούνται οι απαιτήσεις του 
άρθρου 16 ή σύμφωνα με τα κοινοτικά 
πρότυπα για την προστασία της 
ανθρώπινης υγείας και του 
περιβάλλοντος, που έχουν καταρτισθεί 
ιδίως σύμφωνα με τις οδηγίες 
2008/56/ΕΚ, 2006/118/ΕΚ, 2000/60/ΕΚ, 
98/83/ΕΚ και 96/61/ΕΚ·

Or. en
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Τροπολογία 357
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να 
μην επιτευχθούν οι στόχοι του άρθρου 4 
παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iv και 
στοιχείο β) σημείο i καθώς και του 
άρθρου 7 παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 
της πολιτικής των υδάτων.

Or.nl

Αιτιολόγηση

Ανάλογη προς την τροπολογία 39 του εισηγητή. Εκτός από την επανεξέταση της εγγραφής μιας 
δραστικής ουσίας στο Παράρτημα I, εάν υπάρχουν ενδείξεις (από μετρήσεις) ότι οι στόχοι της 
οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα ενδέχεται να μην υλοποιηθούν, πρέπει οι ενδείξεις αυτές να 
αποτελούν λόγο και για την ακύρωση ή τροποποίηση της αδειοδότησης ενός βιοκτόνου. 

Τροπολογία 358
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α) Η τροποποίηση υφιστάμενης άδειας 
πρέπει να ανήκει σε μια από τις 
ακόλουθες κατηγορίες αλλαγών
α) "διοικητική αλλαγή"
β) "δευτερεύουσα αλλαγή"
γ) "σημαντική αλλαγή"
όπως ορίζεται στο άρθρο 3 στοιχεία κβα) 
νέο, κββ) νέο και κβγ) νέο.
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Or. en

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 359
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Η τροποποίηση υφιστάμενης άδειας 
πρέπει να ανήκει σε μια από τις 
ακόλουθες κατηγορίες αλλαγών·
α) "διοικητική αλλαγή"
β) "δευτερεύουσα αλλαγή"
γ) "σημαντική αλλαγή"
όπως ορίζεται στο άρθρο 3 στοιχεία α) 
νέο, β) νέο και γ) νέο.

Or.en

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 360
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – τίτλος 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτελεστικά μέτρα Λεπτομερείς διαδικασίες για την 
ακύρωση και τις τροποποιήσεις

Or.en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να ευθυγραμμισθεί το καθεστώς επιτροπολογίας με το νέο 
σύστημα πράξεων κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ. 

Τροπολογία 361
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένου μηχανισμού 
επίλυσης διαφορών, στα οποία 
εξειδικεύονται τα κριτήρια και οι 
διαδικασίες ακύρωσης άδειας ή 
τροποποίησης των όρων και 
προϋποθέσεων άδειας βάσει του άρθρου 39 
ή 41.

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή 
λειτουργία των διαδικασιών ακύρωσης 
και τροποποίησης, η Επιτροπή θεσπίζει 
περαιτέρω λεπτομερή μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένου μηχανισμού 
επίλυσης διαφορών, στα οποία 
εξειδικεύονται τα κριτήρια και οι 
διαδικασίες ακύρωσης άδειας ή 
τροποποίησης των όρων και 
προϋποθέσεων άδειας βάσει του άρθρου 39
ή 41, μέσω πράξεων κατ' εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 71α και με την 
επιφύλαξη των όρων των άρθρων 71β και 
71γ

Or.en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να ευθυγραμμισθεί το καθεστώς επιτροπολογίας με το νέο 
σύστημα πράξεων κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ. 
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Τροπολογία 362
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κριτήρια και οι διαδικασίες που 
εμφαίνονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου βασίζονται, αλλά δεν 
περιορίζονται, στις ακόλουθες αρχές:
α) απαιτείται απλοποιημένη διαδικασία 
κοινοποίησης για τις διοικητικές αλλαγές 
μιας άδειας·
β) ορίζεται μειωμένο χρονικό διάστημα 
για την αξιολόγηση δευτερευουσών 
αλλαγών μιας άδειας·
γ) στην περίπτωση σημαντικών αλλαγών 
η περίοδος αξιολόγησης πρέπει να είναι 
ανάλογη προς την έκταση της 
προτεινόμενης αλλαγής.

Or.en

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 είναι απαραίτητο να καθορίζεται ότι διάφοροι 
τύποι διαδικασιών τροποποίησης πρέπει να εφαρμόζονται ανάλογα με τον βαθμό και τη 
σημασία των προβλεπόμενων αλλαγών (διοικητικές, δευτερεύουσες ή σημαντικές) στο βιοκτόνο 
προϊόν (σε σύγκριση με την αρχική άδεια).

Τροπολογία 363
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κριτήρια και οι διαδικασίες που 
εμφαίνονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου βασίζονται, αλλά δεν 
περιορίζονται, στις ακόλουθες αρχές:
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α) απαιτείται απλοποιημένη διαδικασία 
κοινοποίησης για τις διοικητικές αλλαγές 
μιας άδειας·
β) ορίζεται μειωμένο χρονικό διάστημα 
για την αξιολόγηση δευτερευουσών 
αλλαγών μιας άδειας·
γ) στην περίπτωση σημαντικών αλλαγών 
η περίοδος αξιολόγησης πρέπει να είναι 
ανάλογη προς την έκταση της 
προτεινόμενης αλλαγής.

Or.en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο πρέπει να εκθέτει με σαφήνεια τις κύριες αρχές που θα εφαρμοσθούν κατά την 
τροποποίηση των αδειών. Ειδικότερα είναι απαραίτητο να καθορίζεται ότι διάφοροι τύποι 
διαδικασιών τροποποίησης πρέπει να εφαρμόζονται ανάλογα με τον βαθμό και τη σημασία των 
προβλεπόμενων αλλαγών (διοικητικές, δευτερεύουσες ή σημαντικές) στο βιοκτόνο προϊόν (σε 
σύγκριση με την αρχική άδεια). Η απλοποιημένη διαδικασία αξιολόγησης θα επιτρέπει να 
γίνονται δευτερεύουσες αλλαγές χωρίς να απαιτείται επαχθής και χρονοβόρα διοικητική 
διαδικασία από την αρμόδια αρχή. 

Τροπολογία 364
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα αυτά, 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 προβλέπεται στο άρθρο 72 
παράγραφος 4.

διαγράφεται

Or.en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να ευθυγραμμισθεί το καθεστώς επιτροπολογίας με το νέο 
σύστημα πράξεων κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ. 
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Τροπολογία 365
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

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»).

Or.enΑιτιολόγηση

Προκειμένου να εξευρεθεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ ελεύθερης κυκλοφορίας 
εμπορευμάτων και ασφαλούς αγοράς, το άρθρο αυτό για το παράλληλο εμπόριο πρέπει να 
περιοριστεί σε πανομοιότυπα προϊόντα που βασίζονται στις ίδιες προδιαγραφές και ίδιο 
περιεχόμενο δραστικών ουσιών και βοηθητικών. 

Τροπολογία 366
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η αίτηση συνοδεύεται από όλα τα 
στοιχεία που είναι αναγκαία για να 
καταδειχθεί ότι το βιοκτόνο είναι 
ουσιαστικά πανομοιότυπο με το προϊόν 
αναφοράς, κατά την έννοια της 
παραγράφου 3.

 Η αίτηση συνοδεύεται από όλα τα 
στοιχεία που είναι αναγκαία για να 
καταδειχθεί ότι το βιοκτόνο είναι 
πανομοιότυπο με το προϊόν αναφοράς, 
κατά την έννοια της παραγράφου 3.
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Or.en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξευρεθεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ ελεύθερης κυκλοφορίας 
εμπορευμάτων και ασφαλούς αγοράς, το άρθρο αυτό για το παράλληλο εμπόριο πρέπει να 
περιοριστεί σε πανομοιότυπα προϊόντα που βασίζονται στις ίδιες προδιαγραφές και ίδιο 
περιεχόμενο δραστικών ουσιών και βοηθητικών. 

Τροπολογία 367
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η άδεια παράλληλου εμπορίου 
χορηγείται εντός δύο μηνών από την 
υποβολή της αίτησης. Η αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους εισόδου μπορεί να ζητεί 
από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
προέλευσης συμπληρωματικές 
πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να 
διαπιστωθεί αν το προϊόν είναι ουσιαστικά
πανομοιότυπο με το προϊόν αναφοράς. Η 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
προέλευσης παρέχει τις ζητηθείσες 
πληροφορίες εντός μηνός από τη λήψη του 
σχετικού αιτήματος.

2. Η άδεια παράλληλου εμπορίου 
χορηγείται εντός δύο μηνών από την 
υποβολή της αίτησης. Η αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους εισόδου μπορεί να ζητεί 
από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
προέλευσης συμπληρωματικές 
πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να 
διαπιστωθεί αν το προϊόν είναι 
πανομοιότυπο με το προϊόν αναφοράς. Η 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
προέλευσης παρέχει τις ζητηθείσες 
πληροφορίες εντός μηνός από τη λήψη του 
σχετικού αιτήματος.

Or.en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξευρεθεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ ελεύθερης κυκλοφορίας 
εμπορευμάτων και ασφαλούς αγοράς, το άρθρο αυτό για το παράλληλο εμπόριο πρέπει να 
περιοριστεί σε πανομοιότυπα προϊόντα που βασίζονται στις ίδιες προδιαγραφές και ίδιο 
περιεχόμενο δραστικών ουσιών και βοηθητικών. 

Τροπολογία 368
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος 
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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 πληροί όλους 
τους ακόλουθους όρους:

Or.en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξευρεθεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ ελεύθερης κυκλοφορίας 
εμπορευμάτων και ασφαλούς αγοράς, το άρθρο αυτό για το παράλληλο εμπόριο πρέπει να 
περιοριστεί σε πανομοιότυπα προϊόντα που βασίζονται στις ίδιες προδιαγραφές και ίδιο 
περιεχόμενο δραστικών ουσιών και βοηθητικών. 

Τροπολογία 369
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος 

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 ουσιαστικά 
πανομοιότυπο με το προϊόν αναφοράς, εάν 
πληροί όλους τους ακόλουθους όρους:

Or.en

Αιτιολόγηση

Οι όροι πρέπει να είναι αθροιστικοί. 

Τροπολογία 370
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η πηγή της δραστικής ουσίας που 
περιέχει είναι η ίδια, όσον αφορά τον 
παραγωγό και τον τόπο της μονάδας 

α) έχει παρασκευαστεί από την ίδια 
εταιρεία ή από συγγενή επιχείρηση ή 
βάσει αδείας σύμφωνα με την ίδια 
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παραγωγής· διεργασία παραγωγής·

Or.en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξευρεθεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ ελεύθερης κυκλοφορίας 
εμπορευμάτων και ασφαλούς αγοράς, το άρθρο αυτό για το παράλληλο εμπόριο πρέπει να 
περιοριστεί σε πανομοιότυπα προϊόντα που βασίζονται στις ίδιες προδιαγραφές και ίδιο 
περιεχόμενο δραστικών ουσιών και βοηθητικών. 

Τροπολογία 371
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or.en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξευρεθεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ ελεύθερης κυκλοφορίας 
εμπορευμάτων και ασφαλούς αγοράς, το άρθρο αυτό για το παράλληλο εμπόριο πρέπει να 
περιοριστεί σε πανομοιότυπα προϊόντα που βασίζονται στις ίδιες προδιαγραφές και ίδιο 
περιεχόμενο δραστικών ουσιών και βοηθητικών. 

Τροπολογία 372
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) είναι ίδιο ή παρόμοιο με αυτό ως προς 
τις μη δραστικές ουσίες που περιέχει και 

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

Or.en

Αιτιολόγηση

Δεν αρκεί το προϊόν να είναι ίδιο ή παρόμοιο ως προς τις μη δραστικές ουσίες. Πρέπει να 
ισχύει το ίδιο και με τις δραστικές ουσίες. 

Τροπολογία 373
Tiziano Motti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος  3 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 ίδιο ή ισοδύναμο με αυτό, όσον 
αφορά τις πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις 
άμεσα ή μακροπρόθεσμα στην ασφάλεια 
του προϊόντος για την υγεία του ανθρώπου 
και μάλιστα των παιδιών ή των ζώων ή 
για το περιβάλλον.

Or.it

Αιτιολόγηση

Χρήσιμη διευκρίνηση για να τονισθεί ότι τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα σε επιβλαβή προϊόντα 
από τους ενήλικες, στους οποίους βασίζονται τα κριτήρια ανοχής της πρότασης κανονισμού. Τα 
παιδιά βρίσκονται συχνά σε μέρη που έχουν ψεκασθεί με βιοκτόνα και φυτοφάρμακα και 
παρουσιάζουν αντιδράσεις - άμεσες ή πιο μακροπρόθεσμες - που μπορούν να αποδοθούν άμεσα 
ή έμμεσα στις επιβλαβείς ουσίες 

Τροπολογία 374
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) είναι ίδιο ή ισοδύναμο με αυτό, όσον 
αφορά τις πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις 

γ) είναι όμοιο ή ισοδύναμο όσον αφορά τα 
υπάρχοντα βοηθητικά και το μέγεθος, το 
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στην ασφάλεια του προϊόντος για την υγεία 
του ανθρώπου ή των ζώων ή για το 
περιβάλλον.

υλικό ή τη μορφή της συσκευασίας, όσον 
αφορά τις πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις 
στην ασφάλεια του προϊόντος για την υγεία 
του ανθρώπου ή των ζώων ή για το 
περιβάλλον.

Or.en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξευρεθεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ ελεύθερης κυκλοφορίας 
εμπορευμάτων και ασφαλούς αγοράς, το άρθρο αυτό για το παράλληλο εμπόριο πρέπει να 
περιοριστεί σε πανομοιότυπα προϊόντα που βασίζονται στις ίδιες προδιαγραφές και ίδιο 
περιεχόμενο δραστικών ουσιών και βοηθητικών. 

Τροπολογία 375
Mario Pirillo

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 ένα έγγραφο πρόσβασης σύμφωνα με 
το Άρθρο  50 εκ μέρους του κατόχου της
αδείας·

Or.it

Αιτιολόγηση

Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας παράλληλου εμπορίου πρέπει να περιλαμβάνει επίσης 
στοιχεία σχετικά με το έγγραφο πρόσβασης σύμφωνα με ό,τι προβλέπει το Άρθρο  50. 

Τροπολογία 376
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά παρέκκλιση των άρθρων 15 και 1. Κατά παρέκκλιση των άρθρων 15 και 
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16, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει, 
για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει 
τους εννέα μήνες, τη διάθεση στην αγορά, 
για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση, 
βιοκτόνων που δεν είναι σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού, εάν το 
μέτρο αυτό κρίνεται αναγκαίο λόγω 
κινδύνου για τη δημόσια υγεία ή το 
περιβάλλον, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να 
περιοριστεί με άλλα μέσα.

16, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει, 
για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει 
τους εννέα μήνες, τη διάθεση στην αγορά, 
για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση, 
βιοκτόνων που δεν είναι σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού, εάν  
πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

α) το μέτρο αυτό κρίνεται αναγκαίο λόγω 
κινδύνου για τη δημόσια υγεία ή το 
περιβάλλον, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να 
περιοριστεί με άλλα μέσα και

β) οι σχετικές δραστικές ουσίες έχουν 
εγκριθεί για να περιληφθούν στο 
Παράρτημα I ή αξιολογηθεί σύμφωνα με 
το άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού και 
παρέχεται πλήρης φάκελος
γ) εάν οι σχετικές δραστικές ουσίες έχουν 
ταξινομηθεί ως απορριφθείσες ουσίες ή 
υποψήφιες για υποκατάσταση, 
καταρτίζεται σχέδιο υποχρεωτικής 
υποκατάστασης και εκτελείται από τον 
αιτούντα ή την αρμόδια αρχή με σκοπό 
να αντικαταστήσει τις σχετικές ουσίες με 
μη επικίνδυνες χημικές ή μη χημικές 
εναλλακτικές ουσίες εντός 2 ετών από την 
έγκριση και 
δ) η εφαρμογή του προϊόντος 
περιορίζεται σε επαγγελματίες χρήστες 
που έχουν λάβει πιστοποίηση σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις για ολοκληρωμένη 
διαχείριση επιβλαβών οργανισμών και η 
χρήση παρακολουθείται καταλλήλως.

Or. en

Τροπολογία 377
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά παρέκκλιση των άρθρων 15 και 
16, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει, 
για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει 
τους εννέα μήνες, τη διάθεση στην αγορά, 
για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση, 
βιοκτόνων που δεν είναι σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού, εάν το 
μέτρο αυτό κρίνεται αναγκαίο λόγω 
κινδύνου για τη δημόσια υγεία ή το 
περιβάλλον, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να 
περιοριστεί με άλλα μέσα.

1. Κατά παρέκκλιση των άρθρων 15 και 
16, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει, 
για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει 
τους εννέα μήνες, τη διάθεση στην αγορά, 
για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση, 
βιοκτόνων που δεν είναι σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού, εάν το 
μέτρο αυτό κρίνεται αναγκαίο λόγω 
κινδύνου για τη δημόσια υγεία ή το 
περιβάλλον, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να 
περιοριστεί με άλλα μέσα που είναι 
λιγότερο επικίνδυνα.

Or.en

Αιτιολόγηση

Ο κίνδυνος που προέρχεται από δραστική ουσία η οποία έχει εγκριθεί δυνάμει των διατάξεων 
για "Παρέκκλιση απαιτήσεων" πρέπει να ελέγχεται όσο το δυνατόν περισσότερο. 

Τροπολογία 378
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Κατά παρέκκλιση του άρθρου 16 
παράγραφος 1 στοιχείο α) και μέχρις ότου 
μια δραστική ουσία καταχωριστεί στο 
παράρτημα Ι, οι αρμόδιες αρχές και η 
Επιτροπή μπορούν να επιτρέπουν, για 
χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 
τρία έτη, τη διάθεση στην αγορά 
βιοκτόνου που περιέχει νέα δραστική 
ουσία, η οποία δεν περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο του παραρτήματος I.
Η σχετική άδεια μπορεί να χορηγηθεί 
μόνον εφόσον, μετά την αξιολόγηση των 
φακέλων σύμφωνα με το άρθρο 8, η 
αρμόδια αρχή αξιολόγησης έχει 
διατυπώσει σύσταση για καταχώριση της 

διαγράφεται
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νέας δραστικής ουσίας στο παράρτημα I 
και η αρμόδια αρχή στην οποία 
υποβλήθηκε η αίτηση για προσωρινή 
άδεια ή, προκειμένου για κοινοτική άδεια, 
ο Οργανισμός κρίνει ότι το βιοκτόνο 
αναμένεται να είναι σύμφωνο με το άρθρο 
16 παράγραφος 1 στοιχεία γ) και δ).
Οι αρμόδιες αρχές ή η Επιτροπή 
καταχωρίζουν τις σχετικές με την άδεια 
πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 
23 παράγραφος 5 στο Κοινοτικό Μητρώο 
Βιοκτόνων.
Εάν η Επιτροπή αποφασίσει να μην 
καταχωρίσει τη δραστική ουσία στο 
παράρτημα Ι, η αρμόδια αρχή που 
χορήγησε την αναφερόμενη στο πρώτο 
εδάφιο άδεια ή η Επιτροπή ακυρώνει την 
άδεια αυτή.
Εφόσον, στη λήξη της τριετίας, η 
Επιτροπή δεν έχει ακόμη εκδώσει 
απόφαση για την καταχώρηση της 
δραστικής ουσίας στο παράρτημα I, η 
αρμόδια αρχή που χορήγησε προσωρινή 
άδεια ή η Επιτροπή μπορεί να παρατείνει 
την ισχύ της για χρονικό διάστημα που 
δεν υπερβαίνει το ένα έτος, υπό τον όρο 
ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να θεωρείται 
ότι η δραστική ουσία θα ανταποκρίνεται 
στις απαιτήσεις του άρθρου 4.
 Όταν οι αρμόδιες αρχές παρατείνουν την 
ισχύ προσωρινής άδειας, ενημερώνουν 
σχετικά τις λοιπές αρμόδιες αρχές και, 
κατά περίπτωση, την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 379
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
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.

Όταν πρόκειται για επιστημονική έρευνα 
και ανάπτυξη, περιλαμβανομένης της 
έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων και 
μεθόδων, 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 
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.

Or.en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση για εθνική άδεια συνιστά σημαντικό εμπόδιο για την καινοτομία, καθώς 
συνεπάγεται πολύ μακρά περίοδο αναμονής πριν καταστεί δυνατή η διεξαγωγή της δοκιμής. 
Προτείνεται αντι' αυτής, ενώ θα εξακολουθεί να χρειάζεται προηγούμενη αξιολόγηση από την 
αρμόδια αρχή, να ορισθεί περίοδος 30 ημερών για να εξετάζει η αρμόδια αρχή εάν η 
προτεινόμενη δοκιμή/πείραμα δημιουργεί κάποιο πρόβλημα, και να εκδίδει τη γνώμη της. 
Τέλος, όταν διενεργείται μια δοκιμή σε ένα μόνον κράτος μέλος, η ενημέρωση της Επιτροπής 
και των άλλων αρμοδίων αρχών δεν εξυπηρετεί κανένα σαφή στόχο και δεν προσφέρει κανένα 
όφελος.

Τροπολογία 380
Tiziano Motti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο  46 – παράγραφος  1 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν πρόκειται για επιστημονική έρευνα  Όταν πρόκειται για επιστημονική έρευνα
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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 
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.

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 
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 άμεσα 
ή μακροπρόθεσμα στην υγεία του 
ανθρώπου και μάλιστα των παιδιών ή των 
ζώων ή τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τα 
εν λόγω πρόσωπα παρέχουν τις 
πληροφορίες αυτές στην αρμόδια αρχή, 
εάν τους ζητηθεί.

Or.it

Αιτιολόγηση

Χρήσιμη διευκρίνηση για να τονισθεί ότι τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα σε επιβλαβή προϊόντα 
από τους ενήλικες, στους οποίους βασίζονται τα κριτήρια ανοχής της πρότασης κανονισμού. Τα 
παιδιά βρίσκονται συχνά σε μέρη που έχουν ψεκασθεί με βιοκτόνα και φυτοφάρμακα και 
παρουσιάζουν αντιδράσεις - άμεσες ή πιο μακροπρόθεσμες - που μπορούν να αποδοθούν άμεσα 
ή έμμεσα στις επιβλαβείς ουσίες 

Τροπολογία 381
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

Όταν πρόκειται για επιστημονική έρευνα 
και ανάπτυξη, περιλαμβανομένης της 
έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων και 
μεθόδων, το πρόσωπο που προτίθεται να 
διεξαγάγει τα πειράματα ή τις δοκιμές 
γνωστοποιεί την πρόθεσή του αυτή στην 
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αρχεία, στα οποία αναφέρονται 
λεπτομερώς η ταυτότητα του βιοκτόνου ή 
της δραστικής ουσίας, τα δεδομένα που 
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.

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 
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.

Or.en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την πρόταση, προκειμένου να διεξαχθεί ένα πείραμα ή μια δοκιμή για σκοπούς 
Ε&Α, ένα μη επιτρεπόμενο βιοκτόνο προϊόν που ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την 
ελευθέρωση του προϊόντος στο περιβάλλον απαιτεί εθνική άδεια πριν από τη διενέργεια της 
δοκιμής/πειράματος. Τούτο σαφώς συνιστά σημαντικό εμπόδιο για την καινοτομία, καθώς 
συνεπάγεται πολύ μακρά περίοδο αναμονής πριν καταστεί δυνατή η διεξαγωγή της δοκιμής. 
Επομένως, ενώ εξακολουθεί να χρειάζεται προηγούμενη αξιολόγηση από την αρμόδια αρχή, 
πρέπει να ορισθεί περίοδος 30 ημερών για να εξετάζεται εάν η προτεινόμενη δοκιμή/πείραμα 
δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. 

Τροπολογία 382
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 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 
αφορούν την επισήμανση, οι 

 Όταν πρόκειται για δραστηριότητες 
επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης, 
περιλαμβάνουσες τις δραστηριότητες 
έρευνας και ανάπτυξης εστιασμένες στα 
προϊόντα και τις διαδικασίες, 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 
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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.

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.

Or.fr

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, προκειμένου να διεξαχθεί ένα πείραμα ή μια δοκιμή 
για σκοπούς Ε&Α, ένα μη επιτρεπόμενο βιοκτόνο προϊόν που ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα 
την ελευθέρωση του προϊόντος στο περιβάλλον απαιτεί εθνική άδεια. Η προθεσμία αυτή μπορεί 
να αποτελέσει φραγμό στην καινοτομία. Αντί αυτού προτείνεται να ορισθεί περίοδος δεκαπέντε 
ημερών εντός της οποίας η αρμόδια αρχή εκτιμά εάν το προτεινόμενο πείραμα εγείρει 
οιεσδήποτε ανησυχίες και εκδίδει τη γνώμη της. 

Τροπολογία 383
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται

Or.en
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Αιτιολόγηση

In the Commission’s proposal, in order to proceed with an experiment or test for the purposes 
of research and development, an unauthorised biocidal product which may involve release of 
the product into to the environment requires a national authorisation before the 
test/experiment can be done. This clearly constitutes a significant barrier to innovation, as it 
implies a very long waiting period before the test can be carried out. It is proposed instead, 
whilst maintaining the need for a prior evaluation by the competent authority, that a 15-day 
period is set to for it to assess if the proposed test/experiment raises any concerns, and to 
issue its opinion. 

Τροπολογία 384
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται

Or.en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την πρόταση, προκειμένου να διεξαχθεί ένα πείραμα ή μια δοκιμή για σκοπούς 
Ε&Α, ένα μη επιτρεπόμενο βιοκτόνο προϊόν που ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την 
ελευθέρωση του προϊόντος στο περιβάλλον απαιτεί εθνική άδεια πριν από τη διενέργεια της 
δοκιμής/πειράματος. Τούτο σαφώς συνιστά σημαντικό εμπόδιο για την καινοτομία, καθώς 
συνεπάγεται πολύ μακρά περίοδο αναμονής πριν καταστεί δυνατή η διεξαγωγή της δοκιμής. 
Επομένως, ενώ εξακολουθεί να χρειάζεται προηγούμενη αξιολόγηση από την αρμόδια αρχή, 
πρέπει να ορισθεί περίοδος 30 ημερών για να εξετάζεται εάν η προτεινόμενη δοκιμή/πείραμα 
δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. 
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Τροπολογία 385
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται

Or.fr

Τροπολογία 386
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

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 της αρμόδιας αρχής εντός 
30 ημερών μετά την κοινοποίηση των 
πληροφοριών που ορίζει η παράγραφος 1, 
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Επιτροπή και τις λοιπές αρμόδιες αρχές 
για την έκδοση της εθνικής άδειας.

το βιοκτόνο προϊόν ή η δραστική ουσία 
θα μπορούν να διατεθούν στην αγορά 
προκειμένου να διεξαχθεί το 
κοινοποιηθέν πείραμα ή η δοκιμή. 

Or.fr

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, προκειμένου να διεξαχθεί ένα πείραμα ή μια δοκιμή 
για σκοπούς Ε&Α, ένα μη επιτρεπόμενο βιοκτόνο προϊόν που ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα 
την ελευθέρωση του προϊόντος στο περιβάλλον απαιτεί εθνική άδεια. Η προθεσμία αυτή μπορεί 
να αποτελέσει φραγμό στην καινοτομία. Αντί αυτού προτείνεται να ορισθεί περίοδος δεκαπέντε 
ημερών εντός της οποίας η αρμόδια αρχή εκτιμά εάν το προτεινόμενο πείραμα εγείρει 
οιεσδήποτε ανησυχίες και εκδίδει τη γνώμη της. 

Τροπολογία 387
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.
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Or.en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση για εθνική άδεια συνιστά σημαντικό εμπόδιο για την καινοτομία, καθώς 
συνεπάγεται πολύ μακρά περίοδο αναμονής πριν καταστεί δυνατή η διεξαγωγή της δοκιμής. 
Προτείνεται αντι' αυτής, ενώ θα εξακολουθεί να χρειάζεται προηγούμενη αξιολόγηση από την 
αρμόδια αρχή, να ορισθεί περίοδος 30 ημερών για να εξετάζει η αρμόδια αρχή εάν η 
προτεινόμενη δοκιμή/πείραμα δημιουργεί κάποιο πρόβλημα, και να εκδίδει τη γνώμη της. 
Τέλος, όταν διενεργείται μια δοκιμή σε ένα μόνον κράτος μέλος, η ενημέρωση της Επιτροπής 
και των άλλων αρμοδίων αρχών δεν εξυπηρετεί κανένα σαφή στόχο και δεν προσφέρει κανένα 
όφελος. 

Τροπολογία 388
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Or.en
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την πρόταση, προκειμένου να διεξαχθεί ένα πείραμα ή μια δοκιμή για σκοπούς 
Ε&Α, ένα μη επιτρεπόμενο βιοκτόνο προϊόν που ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την 
ελευθέρωση του προϊόντος στο περιβάλλον απαιτεί εθνική άδεια πριν από τη διενέργεια της 
δοκιμής/πειράματος. Τούτο σαφώς συνιστά σημαντικό εμπόδιο για την καινοτομία, καθώς 
συνεπάγεται πολύ μακρά περίοδο αναμονής πριν καταστεί δυνατή η διεξαγωγή της δοκιμής. 
Επομένως, ενώ εξακολουθεί να χρειάζεται προηγούμενη αξιολόγηση από την αρμόδια αρχή, 
πρέπει να ορισθεί περίοδος 30 ημερών για να εξετάζεται εάν η προτεινόμενη δοκιμή/πείραμα 
δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. 

Τροπολογία 389
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or.en

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις σχετικά με τη διεξαγωγή δοκιμών/πειραμάτων στην επικράτεια κράτους μέλους 
διαφορετικού από εκείνο στου οποίου την αγορά διατίθεται το βιοκτόνο πρέπει να είναι ίδιες με 
εκείνες της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου. 
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Τροπολογία 390
Tiziano Motti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος  3 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 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 άμεσα ή 
μακροπρόθεσμα στην υγεία του ανθρώπου 
και μάλιστα των παιδιών ή των ζώων ή μη 
αποδεκτή δυσμενή επίδραση στο 
περιβάλλον, τους ανθρώπους και τα ζώα, 
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.

Or.it

Αιτιολόγηση

Χρήσιμη διευκρίνηση για να τονισθεί ότι τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα σε επιβλαβή προϊόντα 
από τους ενήλικες, στους οποίους βασίζονται τα κριτήρια ανοχής της πρότασης κανονισμού. Τα 
παιδιά βρίσκονται συχνά σε μέρη που έχουν ψεκασθεί με βιοκτόνα και φυτοφάρμακα και 
παρουσιάζουν αντιδράσεις - άμεσες ή πιο μακροπρόθεσμες - που μπορούν να αποδοθούν άμεσα 
ή έμμεσα στις επιβλαβείς ουσίες 

Τροπολογία 391
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα στα οποία 
καθορίζονται οι μέγιστες συνολικές 
ποσότητες δραστικών ουσιών ή βιοκτόνων 
που επιτρέπεται να ελευθερώνονται κατά 

4. Η Επιτροπή προκειμένου να ενθαρρύνει 
την έρευνα και την ανάπτυξη στον τομέα 
των δραστικών ουσιών και των 
βιοκτόνων θεσπίζει μέσω πράξεων κατ' 



PE439.891v02-00 42/93 AM\810555EL.doc

EL

τα πειράματα, καθώς και τα ελάχιστα 
στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.

εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 71α 
και με την επιφύλαξη των όρων των 
άρθρων 71β και 71γ, 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.

Or.en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να ευθυγραμμισθεί το καθεστώς επιτροπολογίας με το νέο 
σύστημα πράξεων κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ. 

Τροπολογία 392
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα αυτά, 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 προβλέπεται στο άρθρο 72 
παράγραφος 4.

διαγράφεται

Or.en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να ευθυγραμμισθεί το καθεστώς επιτροπολογίας με το νέο 
σύστημα πράξεων κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ. 

Τροπολογία 393
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δεν διατίθενται στην αγορά 
κατεργασμένα υλικά ή αντικείμενα, στα 
οποία έχουν ενσωματωθεί ένα ή 
περισσότερα βιοκτόνα, εκτός εάν για το ή 
τα βιοκτόνα που χρησιμοποιήθηκαν για 
την κατεργασία των υλικών ή 
αντικειμένων έχει χορηγηθεί άδεια τέτοιας 
χρήσης στην Κοινότητα ή σε ένα 
τουλάχιστον κράτος μέλος.

1. Δεν διατίθενται στην αγορά 
κατεργασμένα υλικά ή αντικείμενα, στα 
οποία έχουν ενσωματωθεί μία ή 
περισσότερες δραστικές ουσίες, εκτός εάν 
η(οι) δραστική(ές) ουσία(ες) που 
χρησιμοποιήθηκαν για την κατεργασία των 
υλικών ή αντικειμένων περιλαμβάνονται 
στο παράρτημα I (θετικός κατάλογος 
δραστικών ουσιών) προερχόμενες από 
επώνυμο αιτούντα του οποίου το όνομα 
εμφαίνεται δίπλα στην εγγραφή αυτής της 
δραστική ουσίας στο Παράρτημα I και 
για τις ουσίες αυτές έχει χορηγηθεί άδεια 
τέτοιας χρήσης στην Κοινότητα ή σε ένα 
τουλάχιστον κράτος μέλος.

Or.en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να εξασφαλισθεί ότι μόνον δραστικές ουσίες που περιλαμβάνονται στον 
θετικό κατάλογο του Παραρτήματος I χρησιμοποιούνται στα αντικείμενα και στα υλικά. Πολλά 
προϊόντα παρασκευάζονται εκτός της ΕΕ και επομένως τα μη δραστικά συστατικά του 
βιοκτόνου δεν είχαν εγκριθεί στην ΕΕ. Δεδομένου ότι τα μη δραστικά συστατικά δεν 
προορίζονται να ελευθερωθούν υπό κανονικές ή προβλέψιμες συνθήκες χρήσης, δεν υπάρχει 
λόγος η έγκριση του συνόλου του βιοκτόνου να καταστεί νομική απαίτηση για τα κατεργασμένα 
αντικείμενα που εισάγονται στην ΕΕ. 

Τροπολογία 394
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δεν διατίθενται στην αγορά 
κατεργασμένα υλικά ή αντικείμενα, στα 
οποία έχουν ενσωματωθεί ένα ή 
περισσότερα βιοκτόνα, εκτός εάν για το ή 
τα βιοκτόνα που χρησιμοποιήθηκαν για 
την κατεργασία των υλικών ή 
αντικειμένων έχει χορηγηθεί άδεια τέτοιας 

1. Δεν διατίθενται στην αγορά 
κατεργασμένα υλικά ή αντικείμενα, στα 
οποία έχουν ενσωματωθεί ένα ή 
περισσότερα βιοκτόνα, εκτός εάν για το ή 
τα βιοκτόνα που χρησιμοποιήθηκαν για 
την κατεργασία των υλικών ή των
αντικειμένων έχει χορηγηθεί άδεια τέτοιας 



PE439.891v02-00 44/93 AM\810555EL.doc

EL

χρήσης στην Κοινότητα ή σε ένα 
τουλάχιστον κράτος μέλος.

χρήσης στην Κοινότητα ή σε ένα 
τουλάχιστον κράτος μέλος  ή το βιοκτόνο 
υπάρχει στα αντικείμενα αυτά σε 
συγκέντρωση μικρότερη του 0,01% κατά 
βάρος (w/w). Κατά περίπτωση, η 
Επιτροπή βιοκτόνων ενδέχεται να 
προτείνει διαφορετικά κατώτατα όρια για 
συγκεκριμένα βιοκτόνα ή ομάδες 
βιοκτόνων.

Or.en

Αιτιολόγηση

Ορισμένα βιοκτόνα που δεν έχουν εγκριθεί στην ΕΕ χρησιμοποιούνται σε μη ενωσιακές χώρες:   
επομένως, δεν μπορεί να αποκλεισθεί εξ ολοκλήρου η αλληλομόλυνση αντικειμένων. Πρέπει να 
ορισθεί ένα γενικό κατώτατο όριο γι' αυτά τα βιοκτόνα προϊόντα, με το ενδεχόμενο να ορίσει 
διαφορετικά η Επιτροπή βιοκτόνων, εφόσον κριθεί αναγκαίο. 

Τροπολογία 395
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δεν διατίθενται στην αγορά 
κατεργασμένα υλικά ή αντικείμενα, στα 
οποία έχουν ενσωματωθεί ένα ή 
περισσότερα βιοκτόνα, εκτός εάν για το ή
τα βιοκτόνα που χρησιμοποιήθηκαν για 
την κατεργασία των υλικών ή 
αντικειμένων έχει χορηγηθεί άδεια τέτοιας 
χρήσης στην Κοινότητα ή σε ένα 
τουλάχιστον κράτος μέλος.

1. Δεν διατίθενται στην αγορά 
κατεργασμένα υλικά ή αντικείμενα, στα 
οποία έχουν ενσωματωθεί ένα ή 
περισσότερα βιοκτόνα, εκτός εάν για το ή 
τα βιοκτόνα που χρησιμοποιήθηκαν για 
την κατεργασία των υλικών ή των 
αντικειμένων έχει χορηγηθεί άδεια τέτοιας 
χρήσης στην Κοινότητα ή σε ένα 
τουλάχιστον κράτος μέλος, ή το βιοκτόνο 
υπάρχει στα αντικείμενα αυτά σε 
συγκέντρωση μικρότερη του 0,01% κατά 
βάρος (w/w.

Or.en

Αιτιολόγηση

Ορισμένα βιοκτόνα που δεν έχουν εγκριθεί στην ΕΕ χρησιμοποιούνται σε μη ενωσιακές χώρες:   
επομένως, δεν μπορεί να αποκλεισθεί εξ ολοκλήρου η αλληλομόλυνση αντικειμένων. 
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Πρέπει να ορισθεί ένα γενικό κατώτατο όριο γι' αυτά τα βιοκτόνα προϊόντα. 

Τροπολογία 396
Esther De Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δεν διατίθενται στην αγορά 
κατεργασμένα υλικά ή αντικείμενα, στα 
οποία έχουν ενσωματωθεί ένα ή 
περισσότερα βιοκτόνα, εκτός εάν για το ή 
τα βιοκτόνα που χρησιμοποιήθηκαν για 
την κατεργασία των υλικών ή 
αντικειμένων έχει χορηγηθεί άδεια τέτοιας 
χρήσης στην Κοινότητα ή σε ένα 
τουλάχιστον κράτος μέλος.

1. Δεν διατίθενται στην αγορά 
κατεργασμένα υλικά ή αντικείμενα, στα 
οποία έχουν ενσωματωθεί ένα ή 
περισσότερα βιοκτόνα, εκτός εάν για τις 
δραστικές ουσίες  που χρησιμοποιήθηκαν 
για την κατεργασία των υλικών ή 
αντικειμένων έχει χορηγηθεί άδεια τέτοιας 
χρήσης στην Κοινότητα.

Or.en

Τροπολογία 397
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) η ονομασία, χρησιμοποιώντας οσάκις 
είναι δυνατόν κοινή ονοματολογία (π.χ. 
Διεθνή Ονοματολογία Συστατικών 
Καλλυντικών (INCI)), όλων των 
δραστικών ουσιών που χρησιμοποιήθηκαν 
για την κατεργασία των υλικών ή 
αντικειμένων ή ενσωματώθηκαν σε αυτά,
κατά περίπτωση, και όλων των 
δραστικών ουσιών που προορίζονται να 
ελευθερωθούν από το αντικείμενο ή υλικό 
υπό κανονικές ή προβλέψιμες συνθήκες 
χρήσης, εκτός εάν υπάρχουν ήδη 
απαιτήσεις επισήμανσης ή εναλλακτικοί 
τρόποι ικανοποίησης των απαιτήσεων 
περί ενημέρωσης δυνάμει τομεακής 
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νομοθεσίας·

Or.en

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις επισήμανσης για κατεργασμένα υλικά ή αντικείμενα δεν πρέπει να οδηγούν σε 
απαιτήσεις για άσκοπες πληροφορίες ούτε πρέπει να επικαλύπτονται με υφιστάμενες απαιτήσεις 
δυνάμει τομεακής νομοθεσίας. Η υφισταμένη τομεακή νομοθεσία και οι απαιτήσεις της περί 
ενημέρωσης (π.χ. επισήμανση, δελτία δεδομένων ασφαλείας) πρέπει να λαμβάνονται πάντα 
υπόψη. Για παράδειγμα, βάσει του κανονισμού για τα απορρυπαντικά, η ονομασία INCI του 
συντηρητικού πρέπει να εμφανίζεται στην ετικέτα των προϊόντων για το ευρύ κοινό και να 
μνημονεύεται στα δελτία δεδομένων ασφαλείας για προϊόντα συλλογικής και βιομηχανικής 
χρήσης. Για το λόγο αυτό, δεν χρειάζονται άλλες διατάξεις επισήμανσης.

Τροπολογία 398
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) οι λέξεις "κατεργασμένες  με 
βιοκτόνα" ακριβώς μετά την ονομασία 
όλων των δραστικών ουσιών που 
χρησιμοποιήθηκαν για την κατεργασία των 
υλικών ή αντικειμένων ή ενσωματώθηκαν 
σε αυτά κατά περίπτωση· μετά την 
ονομασία όλων των νανοϋλικών θα 
ακολουθεί σε παρένθεση η λέξη "νανο"·

Or.en

Αιτιολόγηση

Καθώς οι καταναλωτές είναι πολύ πιθανόν να μην γνωρίζουν την ονομασία των βιοκτόνων, η 
ετικέτα πρέπει να αναφέρει με σαφή τρόπο τα αντικείμενα που έχουν υποβληθεί σε κατεργασία 
με βιοκτόνα πριν απαριθμηθούν οι ονομασίες των δραστικών ουσιών. Τα νανοϋλικά πρέπει να 
φέρουν την χαρακτηριστική  επισήμανση, όπως έχει ήδη εγκριθεί για τα καλλυντικά. 

Τροπολογία 399
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) η ονομασία,  με χρήση οσάκις είναι 
δυνατόν κοινής ονοματολογίας (π.χ. 
Διεθνή Ονοματολογία Συστατικών 
Καλλυντικών (INCI)), όλων των 
δραστικών ουσιών που χρησιμοποιήθηκαν 
για την κατεργασία των υλικών ή 
αντικειμένων ή ενσωματώθηκαν σε αυτά, 
κατά περίπτωση, και όλων των 
δραστικών ουσιών που προορίζονται να 
ελευθερωθούν από το αντικείμενο ή υλικό 
υπό κανονικές ή προβλέψιμες συνθήκες 
χρήσης, εκτός εάν υπάρχουν ήδη 
απαιτήσεις επισήμανσης ή εναλλακτικοί 
τρόποι ικανοποίησης των απαιτήσεων 
περί ενημέρωσης δυνάμει τομεακής 
νομοθεσίας·

Or.en

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις επισήμανσης για κατεργασμένα υλικά ή αντικείμενα δεν πρέπει να οδηγούν σε 
απαιτήσεις για άσκοπες πληροφορίες ούτε πρέπει να επικαλύπτονται με υφιστάμενες απαιτήσεις 
δυνάμει τομεακής νομοθεσίας. Η υφισταμένη τομεακή νομοθεσία και οι απαιτήσεις της περί 
ενημέρωσης (π.χ. επισήμανση, δελτία δεδομένων ασφαλείας) πρέπει να λαμβάνονται πάντα 
υπόψη. Για παράδειγμα, βάσει του κανονισμού για τα απορρυπαντικά, η ονομασία INCI του 
συντηρητικού πρέπει να εμφανίζεται στην ετικέτα των προϊόντων για το ευρύ κοινό και να 
μνημονεύεται στα δελτία δεδομένων ασφαλείας για προϊόντα συλλογικής και βιομηχανικής 
χρήσης Επομένως, είναι περιττές οποιεσδήποτε πρόσθετες απαιτήσεις επισήμανσης. 

Τροπολογία 400
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) η ένδειξη «κατεργασμένο με 
βιοκτόνα προϊόντα»

Or.fr
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Αιτιολόγηση

Η επισήμανση των κατεργασμένων προϊόντων θα πρέπει να αναφέρει ρητώς ότι το προϊόν 
υπέστη κατεργασία με βιοκτόνα προϊόντα. Πρόκειται για ένα ουσιαστικό στοιχείο της 
ενημέρωσης των καταναλωτών. 

Τροπολογία 401
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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, εφόσον το περιεχόμενο 
βιοκτόνο πρόκειται να έλθει σε άμεση 
επαφή με τους ανθρώπους ή το 
περιβάλλον·

Or.en

Αιτιολόγηση

Αυτές οι απαιτήσεις επισήμανσης πρέπει να αφορούν μόνο αντικείμενα που έχουν υποστεί 
κατεργασία με βιοκτόνο το οποίο θα μπορούσε να έρθει σε επαφή με τους ανθρώπους και το 
περιβάλλον, καθώς μόνο αυτά θα μπορούσαν να αποδειχθούν πράγματι επικίνδυνα. 

Τροπολογία 402
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) η βιοκτόνος ιδιότητα που αποδίδεται 
στα κατεργασμένα υλικά ή προϊόντα, 
εφόσον το περιεχόμενο βιοκτόνο
προορίζεται να ελευθερωθεί υπό 
φυσιολογικές και εύλογα προβλέψιμες 
συνθήκες χρήσης·

Or.de
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Αιτιολόγηση

Για τα προϊόντα με εξωτερική βιοκτόνο δράση πρέπει να ισχύουν αυστηρότεροι κανόνες. Στην 
προκειμένη περίπτωση χρειάζεται διευκρίνιση της διατύπωσης του άρθρου 47. 

Τροπολογία 403
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or.en

Αιτιολόγηση

Οι πρόσθετες δηλώσεις κινδύνων ή προφυλάξεων στην άδεια για το βιοκτόνο, θα μπορούσε να 
αποτελέσει παραπλανητική πληροφόρηση πάνων στην ετικέτα του κατεργασμένου υλικού. Το 
υλικό δεν χρειάζεται να το αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζουμε το βιοκτόνο 
που χρησιμοποιήθηκε στην κατεργασία του υλικού και ως εκ τούτου οι δηλώσεις κινδύνων και 
προφυλάξεων δεν έχουν πραγματικά να κάνουν με το ίδιο το κατεργασμένο το υλικό. 

Τροπολογία 404
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ο αριθμός άδειας για όλα τα βιοκτόνα 
που χρησιμοποιήθηκαν για την 
κατεργασία των υλικών ή αντικειμένων ή 
ενσωματώθηκαν σε αυτά·

διαγράφεται

Or.en

Αιτιολόγηση

Η αναγραφή του αριθμού αδείας δεν δημιουργεί κάποιο όφελος από πλευράς ασφάλειας για τον 
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καταναλωτή. Αντίθετα, θα προκύψουν πάρα πολλοί αριθμοί αδειών καθώς δεν είναι ασύνηθες 
να υπάρχουν πολλαπλοί προμηθευτές μιας δραστικής ουσίας. Κάτι τέτοιο θα προκαλούσε 
σύγχυση στους καταναλωτές.  Για τους σκοπούς επιβολής εκ μέρους των αρμόδιων αρχών, ο 
αριθμός αδείας μπορεί να λαμβάνεται με άλλα μέσα. 

Τροπολογία 405
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος  2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ο αριθμός άδειας για όλα τα βιοκτόνα 
που χρησιμοποιήθηκαν για την 
κατεργασία των υλικών ή αντικειμένων ή 
ενσωματώθηκαν σε αυτά·

διαγράφεται

Or.it

Αιτιολόγηση

Υποστηρίζεται ότι ο αριθμός έγκρισης δεν παρέχει στον καταναλωτή στοιχεία για το προϊόν. 

Τροπολογία 406
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 - παράγραφος 2 - στοιχείο δ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) μόνον για κατεργασμένα αντικείμενα 
και κατά περίπτωση, η δήλωση κινδύνου 
ή δήλωση προφυλάξεων που ενδεχομένως 
αναφέρεται στην άδεια για το βιοκτόνο.

Or.en

Αιτιολόγηση

Η αναγραφή στην ετικέτα του προϊόντος του αριθμού αδείας του βιοκτόνου που 
χρησιμοποιήθηκε για την κατεργασία του προϊόντος θα αποκαλύπτει τη σχέση 
παραλήπτη/προμηθευτή και θα περιορίζει επίσης με σαφή τρόπο την ευελιξία ενός δημιουργού 
χημικής ουσίας να στραφεί από έναν προμηθευτή σε άλλο, καθώς κάθε αλλαγή θα απαιτούσε 
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μαζική αλλαγή. Η αναγραφή επίσης του αριθμού αδείας δεν δημιουργεί κάποιο όφελος από 
πλευράς ασφάλειας για τον καταναλωτή. Αντίθετα, θα προκύψουν πάρα πολλοί αριθμοί αδειών 
καθώς δεν είναι ασύνηθες να υπάρχουν πολλαπλοί προμηθευτές μιας δραστικής ουσίας. Κάτι 
τέτοιο θα προκαλούσε σύγχυση στους καταναλωτές. 

Τροπολογία 407
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) η δήλωση κινδύνου ή δήλωση 
προφυλάξεων που ενδεχομένως 
αναφέρεται στην άδεια για το βιοκτόνο, 
εφόσον το περιεχόμενο βιοκτόνο
προορίζεται να ελευθερωθεί υπό 
φυσιολογικές και εύλογα προβλέψιμες 
συνθήκες χρήσης·

Or.de

Αιτιολόγηση

Για τα προϊόντα με εξωτερική βιοκτόνο δράση πρέπει να ισχύουν αυστηρότεροι κανόνες. Στην 
προκειμένη περίπτωση χρειάζεται αποσαφήνιση της διατύπωσης του άρθρου 47. 

Τροπολογία 408
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 - παράγραφος 2 - στοιχείο δ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) η δήλωση κινδύνου ή δήλωση 
προφυλάξεων που ενδεχομένως 
αναφέρεται στην άδεια για το βιοκτόνο, 
εφόσον το βιοκτόνο πρόκειται να έλθει σε 
άμεση επαφή με τους ανθρώπους ή το 
περιβάλλον·

Or.en
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Αιτιολόγηση

Αυτές οι απαιτήσεις επισήμανσης πρέπει να αφορούν μόνο αντικείμενα που έχουν υποστεί 
κατεργασία με βιοκτόνο το οποίο θα μπορούσε να έρθει σε επαφή με τους ανθρώπους και το 
περιβάλλον, καθώς μόνο αυτά θα μπορούσαν να αποδειχθούν πράγματι επικίνδυνα. 

Τροπολογία 409
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος  2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) η δήλωση κινδύνου ή δήλωση 
προφυλάξεων που ενδεχομένως 
αναφέρεται στην άδεια για το βιοκτόνο, 
κατά περίπτωση, και για όλες τις 
δραστικές ουσίες που προορίζονται να 
ελευθερωθούν από το αντικείμενο ή το 
υλικό υπό  φυσικές ή προβλέψιμες 
συνθήκες χρήσης.

Or.it

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες σχετικά με το βιοκτόνο  και την βιοκτόνο δραστική ουσία δεν παρέχουν 
κατάλληλες πληροφορίες ασφαλείας για τον καταναλωτή στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες η 
δραστική ουσία δεν προορίζεται να ελευθερωθεί από το κατεργασμένο αντικείμενο ή υλικό. 

Τροπολογία 410
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 - παράγραφος 2 - στοιχείο δ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) η δήλωση κινδύνου ή δήλωση 
προφυλάξεων που ενδεχομένως 
αναφέρεται στην άδεια για το βιοκτόνο, 
ιδιαίτερα σ' ό, τι αφορά τις ευάλωτες 
ομάδες.
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Or.en

Τροπολογία 411
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος  2 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

 Η επισήμανση πρέπει να είναι ευδιάκριτη, 
ευανάγνωστη και δεόντως ανθεκτική να 
είναι δε τυπωμένη στο αντικείμενο ή 
υλικό.

Or.it

Τροπολογία 412
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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. Στην περίπτωση 
κατεργασμένων υλικών ή αντικειμένων 
που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται 
με μη βιομηχανοποιημένη παραγωγική 
διαδικασία, κατόπιν ειδικής παραγγελίας, 
ο παραγωγός μπορεί να συμφωνήσει με 
τον πελάτη άλλες μορφές πληροφόρησης.

Or.de

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση προϊόντων που κατασκευάζονται κατόπιν ειδικής παραγγελίας και πολύ 
μικρών σειρών προϊόντων, κυρίως στον κατασκευαστικό τομέα, είναι δυνατή η διαπραγμάτευση 
άλλων μορφών επισήμανσης με τον εντολοδόχο σε ατομική βάση.   
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Τροπολογία 413
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 47 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Η επισήμανση εκτυπώνεται στη 
συσκευασία, στις οδηγίες χρήσης και στην 
εγγύησή του.

Or.fr

Αιτιολόγηση

Η επισήμανση οφείλει να είναι σαφής, ευανάγνωστη και προσιτή για τον καταναλωτή. 

Τροπολογία 414
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος  2 – εδάφιο 3 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία στην 
αγορά κατεργασμένων υλικών ή 
αντικειμένων πρέπει να διαθέτει 
πιστοποιητικό εκδοθέν από τον κάτοχο 
της αδείας σχετικά με όλα τα βιοκτόνα 
προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν για την 
κατεργασία ή που προστέθηκαν στα 
αντικείμενα ή υλικά.

Or.it

Αιτιολόγηση

Αλλά και όποιος θέτει σε κυκλοφορία στην αγορά αντικείμενα ή υλικά με βιοκτόνα πρέπει να 
διαθέτει πιστοποιητικό που να αναφέρει όλα τα βιοκτόνα που χρησιμοποιήθηκαν στα 
αντικείμενα και στα υλικά. 
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Τροπολογία 415
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ανάκληση εγγράφου πρόσβασης πριν 
από την ημερομηνία λήξης του δεν θίγει
την ισχύ της άδειας που έχει εκδοθεί βάσει 
του εν λόγω εγγράφου.

2. Η ανάκληση εγγράφου πρόσβασης πριν 
από την ημερομηνία λήξης του ακυρώνει
αμέσως την ισχύ της άδειας που έχει 
εκδοθεί βάσει του εν λόγω εγγράφου, 
εκτός εάν ένα άλλο έγγραφο πρόσβασης 
σε κάποια αντίστοιχη δραστική ουσία 
χορηγηθεί από τον κάτοχο της άδειας 
εντός 4 μηνών.

Or.de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής θα διευκόλυνε τους παρανομούντες, δεδομένου ότι η επιχείρηση που 
έχει στη διάθεσή της ένα έγγραφο πρόσβασης θα μπορούσε εύκολα να αλλάξει τον προμηθευτή. 
Στην περίπτωση αυτή, δεν θα ήταν δυνατή η επιστροφή των δαπανών στον κύριο/κοινό χρήστη 
των δεδομένων. Τα έγγραφα πρόσβασης διατίθενται συνήθως δωρεάν και αποτελούν 
αντικείμενο συμφωνίας παράδοσης. Η δυνατότητα ανάκλησης των εγγράφων πρόσβασης, σε 
περίπτωση ακύρωσης της συμφωνίας, αποτελεί μέσο προστασίας των επενδυτικών πόρων των 
κυρίων των δεδομένων. 

Τροπολογία 416
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος  2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ανάκληση εγγράφου πρόσβασης πριν 
από την ημερομηνία λήξης του δεν θίγει 
την ισχύ της άδειας που έχει εκδοθεί βάσει 
του εν λόγω εγγράφου.

2. Η ανάκληση εγγράφου πρόσβασης πριν 
από την ημερομηνία λήξης του ακυρώνει
την ισχύ της άδειας που έχει εκδοθεί βάσει 
του εν λόγω εγγράφου, εκτός εάν ένα άλλο 
έγγραφο πρόσβασης σε κάποια 
αντίστοιχη δραστική ουσία χορηγηθεί 
από τον κάτοχο της άδειας εντός 4 
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μηνών.

Or.it

Αιτιολόγηση

Τα έγγραφα πρόσβασης γενικά χορηγούνται δωρεάν και συνδέονται με συμβάσεις προμηθειών. 
Η επιλογή της ανάκλησης εγγράφων πρόσβασης στις περιπτώσεις παραβίασης των συμβάσεων, 
για παράδειγμα, μιας εναλλακτικής προμήθειας, σημαίνει προστασία των επενδύσεων ενός 
κατόχου στοιχείων. Για να προστατευθούν οι χρήστες, προβλέπεται μια περίοδος εντός της 
οποίας είναι δυνατόν να κυρωθεί η έγκριση του προϊόντος προκειμένου να ληφθεί ένα νέο 
έγγραφο πρόσβασης. 

Τροπολογία 417
Tiziano Motti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος  1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για να αποφευχθούν οι δοκιμές σε ζώα, 
δοκιμές σε σπονδυλωτά για τους σκοπούς 
του παρόντος κανονισμού διεξάγονται 
μόνο ως έσχατη λύση. Οι δοκιμές σε 
σπονδυλωτά δεν επαναλαμβάνονται για 
τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

1. Δεδομένου ότι θα έπρεπε να 
αποφευχθούν οι δοκιμές σε ζώα, δοκιμές 
σε σπονδυλωτά για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού διεξάγονται μόνο ως 
έσχατη λύση και στις περιπτώσεις όπου 
δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις που να 
είναι ισοδύναμες με τη φύση των 
ανθρώπων και των ζώων. Οι δοκιμές σε 
σπονδυλωτά δεν επαναλαμβάνονται για 
τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

Or.it

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός στοχεύει σε μια προσέγγιση που να καλύπτει ια την ασφάλεια των βιοκτόνων, 
αλλά και να συμβιβάζεται με τη φύση των ανθρώπων, των ζώων και το περιβάλλον. 

Τροπολογία 418
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 3 
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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 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. 
Τόσο ο κύριος των δεδομένων όσο και ο 
μελλοντικός αιτών υποβάλλονται σε 
νομικά δεσμευτική διαιτησία. Η 
διαιτησία διεξάγεται σύμφωνα με τους 
κανόνες αναγνωρισμένου ανεξάρτητου 
ινστιτούτου διαιτησίας το οποίο ορίζει ο 
κύριος των δεδομένων αφού ζητήσει τη 
γνώμη του μελλοντικού αιτούντος. Μια 
διαιτησία αρχίζει και λήγει άμεσα και 
πρέπει οπωσδήποτε να λήξει εντός 6 
μηνών από τότε που τα μέρη 
ανακοίνωσαν στον Οργανισμό ότι δεν 
κατέληξαν σε συμφωνία. Ένας 
οργανισμός διαιτησίας αποφασίζει για το 
ποσοστό όλων των δαπανών που 
συνδέονται με την επεξεργασία και τη
χρήση των δεδομένων που ο μελλοντικός 
αιτών οφείλει να καταβάλει στον κύριο 
των δεδομένων.

Or.en

Αιτιολόγηση

Οι κύριοι των δεδομένων και οι μελλοντικοί αιτούντες κατά παράδοση διαπραγματεύονται 
επιτυχώς τα ποσά ως συμμετοχή στις δαπάνες. Τα εθνικά δικαστήρια διαθέτουν μικρή εμπειρία 
στο θέμα αυτό, ακριβώς επειδή τα ζητήματα αυτά επιλύονται στις περισσότερες περιπτώσεις απ' 
ευθείας από τους ενδιαφερόμενους. Οι αναγνωρισμένοι ανεξάρτητοι οργανισμοί διαιτησίας 
κρίνονται καταλληλότεροι για την επίλυση των συζητήσεων στις καταστάσεις εκείνες όπου δεν 
μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία. 
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Τροπολογία 419
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Εντός 4 ετών από της ενάρξεως της 
ισχύος του παρόντος κανονισμού 
καταρτίζονται και εφαρμόζονται σχέδια 
δράσης σε εθνικό επίπεδο προς στήριξη 
της βιώσιμης χρήσης των βιοκτόνων. Τα 
σχέδια δράσης αναθεωρούνται κάθε τρία 
χρόνια.

Or.en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν βιώσιμα μέτρα για τη φάση χρήσης. 

Τροπολογία 420
Csaba Sándor Tabajdi

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. Ανά έτος, αρχίζοντας το 2013, οι 
αρμόδιες αρχές υποβάλλουν στην 
Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού στην επικράτεια 
των χωρών τους. Οι εκθέσεις σχετικά με 
την εφαρμογή  δημοσιεύονται ετησίως 
στον αντίστοιχο ιστότοπο της Επιτροπής. 
Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει πληροφορίες:

Or.en

Αιτιολόγηση

Οι εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή πρέπει να ενημερώνονται κατά το δυνατόν περισσότερο 
και οι βέλτιστες πρακτικές πρέπει να διαδίδονται σε τακτική βάση μεταξύ των κρατών μελών. 
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Τροπολογία 421
Csaba Sándor Tabajdi

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, 
και δράσεις που αναλαμβάνονται για τη 
μείωση του κινδύνου μελλοντικών 
περιπτώσεων.

Or.en

Αιτιολόγηση

Οι βέλτιστες πρακτικές πρέπει να διαδίδονται μεταξύ των κρατών μελών. 

Τροπολογία 422
Frédérique Ries, Corinne Lepage

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, 
ιδιαίτερα σ', τι αφορά τις ευάλωτες 
ομάδες.

Or.en

Τροπολογία 423
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 4 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Το αργότερο δύο έτη μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει 
έκθεση σχετικά με την αποτίμηση των 



PE439.891v02-00 60/93 AM\810555EL.doc

EL

κινδύνων που παρουσιάζει η χρήση 
νανοϋλικών στα   βιοκτόνα σε διαστάσεις 
νανο- για την υγεία του ανθρώπου και το 
περιβάλλον, καθώς και σχετικά με τα 
ειδικά μέτρα που θα έπρεπε να ληφθούν 
σε σχέση με αυτές τις ουσίες.

Or.fr

Αιτιολόγηση

Οι ουσίες που περιέχουν νανοϋλικά καλύπτονται από τον κανονισμό. Αλλά ο αντίκτυπος αυτών 
των ουσιών στην υγεία και το περιβάλλον παραμένει σε μεγάλο βαθμό παραγνωρισμένος. 
Επιβάλλεται να ξεκινήσουν γρήγορα μελέτες με σκοπό την αποτίμηση αυτού του αντικτύπου 
κατά τρόπο ώστε να εξετασθεί το ενδεχόμενο να ληφθούν ειδικά μέτρα. 

Τροπολογία 424
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 4 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Εντός 5 ετών από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή καταρτίζει 
έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις της 
διάδοσης των βιοκτόνων στο περιβάλλον. 
Η έκθεση αυτή υποβάλλεται από την 
Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

Or.fr

Αιτιολόγηση

Πολλά βιοκτόνα δεν χρησιμοποιούνται σε κλειστά συστήματα, αλλά ελευθερώνονται στο 
περιβάλλον, όπως λόγου χάριν στα λύματα. Τα διαθέσιμα στοιχεία είναι ανεπαρκή στον τομέα 
αυτόν. Είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθεί ενδελεχής μελέτη σχετικά με τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις. 
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Τροπολογία 425
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 4 γ (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4γ. Εντός δύο ετών από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή προτείνει 
αναθεώρηση του κανονισμού με στόχο τη 
θέσπιση μιας απλοποιημένης διαδικασίας 
αξιολόγησης των ουσιών που συνίστανται 
σε εκχυλίσματα φυτών και τα 
τοξικολογικά χαρακτηριστικά των 
οποίων δεν παρουσιάζουν κίνδυνο για την 
ανθρώπινη υγεία

Or.fr

Τροπολογία 426
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος  2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η γνωστοποίηση των ακόλουθων 
πληροφοριών θεωρείται ότι θίγει την 
προστασία των εμπορικών συμφερόντων 
του ενδιαφερομένου:

2. Η γνωστοποίηση των ακόλουθων 
πληροφοριών θεωρείται ότι θίγει την 
προστασία των εμπορικών συμφερόντων 
του ενδιαφερομένου γι' αυτό και δεν 
πρέπει να δημοσιοποιούνται:

Or.it

Τροπολογία 427
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ακριβής χρήση, λειτουργία ή διαγράφεται
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εφαρμογή ουσίας ή μείγματος,

Or. en

Τροπολογία 428
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος  2 – στοιχεία δ α - δ δ (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) οι παραγωγοί των δραστικών ουσιών 
(ονόματα και διευθύνσεις, 
συμπεριλαμβανομένου του τόπου των 
εγκαταστάσεων παραγωγής),
(δβ) ο τόπος της εγκατάστασης 
παραγωγής ενός βιοκτόνου,
(δγ)  η ημερομηνία έκδοσης της άδειας 
και η ημερομηνία λήξη της,
(δδ)  η δοσολογία και οι οδηγίες χρήσης.

Or.it

Αιτιολόγηση

Στις πληροφορίες που δεν πρέπει να αποκαλύπτονται, για λόγους εμπορικούς, πρέπει να 
προστεθούν και οι ημερομηνία έκδοσης της άδειας  και η ημερομηνία λήξη της, )  η δοσολογία 
και οι οδηγίες χρήσης καθώς και ο τόπος της εγκατάστασης παραγωγής ενός βιοκτόνου. 

Τροπολογία 429
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 55 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ωστόσο, όταν απαιτούνται έκτακτα μέτρα 
για την προστασία της υγείας του 
ανθρώπου, της ασφάλειας ή του 
περιβάλλοντος, ο Οργανισμός και οι 
αρμόδιες αρχές μπορούν να γνωστοποιούν

 Ωστόσο, όταν απαιτούνται έκτακτα μέτρα 
για την προστασία της υγείας του 
ανθρώπου, της ασφάλειας ή του 
περιβάλλοντος, ο Οργανισμός και οι 
αρμόδιες αρχές λαμβάνουν τα αναγκαία 
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τις πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παρούσα παράγραφο.

μέτρα για τη γνωστοποίηση των 
πληροφοριών που αναφέρονται στην 
παρούσα παράγραφο.

Or.fr

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει απαραιτήτων να εξασφαλίζεται η διαφάνεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης χάριν 
προστασίας της υγεία και της ασφάλειας των προσώπων ή του περιβάλλοντος. 

Τροπολογία 430
Csaba Sándor Tabajdi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος - εισαγωγικό τμήμα 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ακόλουθες πληροφορίες, τις οποίες 
έχουν στην κατοχή τους οι αρμόδιες αρχές, 
ο Οργανισμός ή, κατά περίπτωση, η 
Επιτροπή, δημοσιοποιούνται δωρεάν:

1. Οι ακόλουθες πληροφορίες, τις οποίες 
έχουν στην κατοχή τους οι αρμόδιες αρχές, 
ο Οργανισμός ή, κατά περίπτωση, η 
Επιτροπή, δημοσιοποιούνται δωρεάν σε 
ενιαία βάση δεδομένων, με δομημένο 
μορφότυπο τουλάχιστον στο σχετικό 
ιστότοπο της Επιτροπής:

Or.en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες για τα βιοκτόνα δημοσιεύονται με δομημένο και λογικό τρόπο στο Διαδίκτυο, 
πρώτα από όλα στον ιστότοπο εκείνο της Επιτροπής που ασχολείται με τα βιοκτόνα. 

Τροπολογία 431
Csaba Sándor Tabajdi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) αναφέρεται με σαφή τρόπο εάν η 
δραστική ουσία είναι  ανθεκτική, 
βιοσυσσωρευτική και τοξική ή άκρως 
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ανθεκτική, βιοσυσσωρευτική και τοξική  
σύμφωνα με το Παράρτημα XIII του 
Κανονισμού (EΚ) Αριθ. 1907/2006 ή αν 
είναι ενδοκρινικός διαταράκτης ή αν έχει 
ταξινομηθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό 
(EΚ) Αριθ. 1272/2008 ως μια από τις 
ακόλουθες ουσίες: καρκινογόνοι, 
μεταλλαξιγόνοι, νευροτοξικές, 
ανοσοτοξικές, τοξικές για την 
αναπαραγωγή, ευαισθητοποιητικές.

Or.en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να γίνει μνεία της ταξινόμησης ορισμένων βιοκτόνων ουσιών σύμφωνα με την 
ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία. 

Τροπολογία 432
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 1 – στοιχείο η 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) οι αναλυτικές μέθοδοι με τις οποίες 
είναι δυνατόν να ανιχνευθούν οι 
επικίνδυνες ουσίες που έχουν απορριφθεί 
στο περιβάλλον και να προσδιοριστεί η 
άμεση έκθεση του ανθρώπου, εφόσον 
απαιτούνται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ 
ή ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.

η) οι αναλυτικές μέθοδοι με τις οποίες 
είναι δυνατόν να ανιχνευθούν οι 
επικίνδυνες ουσίες που έχουν απορριφθεί 
στο περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένων 
των υδάτινων πόρων και του πόσιμου 
ύδατος) και να προσδιοριστεί η άμεση 
έκθεση του ανθρώπου, εφόσον 
απαιτούνται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ 
ή ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Or.en

Αιτιολόγηση

Για να καταστεί σαφές ότι πρέπει να διατίθενται και αναλυτικές μέθοδοι για την ανάλυση των 
υδάτινων πόρων και του πόσιμου ύδατος. 
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Τροπολογία 433
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 3 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Δημοσιοποιείται δωρεάν κατάλογος, 
στον οποίο απαριθμούνται τα βιοκτόνα 
που επιτρέπονται, σύμφωνα με το άρθρο 
16, παράγραφος 3, μαζί με τον εκάστοτε 
παραγωγό.

Or.de

Αιτιολόγηση

Οι τελικοί καταναλωτές πρέπει να αποκτήσουν τη δυνατότητα να διακρίνουν ένα βιοκτόνο 
χαμηλής επικινδυνότητας από ένα βιοκτόνο υψηλής επικινδυνότητας και να βασίσουν σε αυτή 
τις αγοραστικές επιλογές τους.   

Τροπολογία 434
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι παραγωγοί, οι εισαγωγείς και οι 
επαγγελματίες χρήστες βιοκτόνων τηρούν 
αρχεία, τουλάχιστον τριετίας, για τα 
βιοκτόνα που παράγουν, διαθέτουν στην 
αγορά ή χρησιμοποιούν και θέτουν τις 
πληροφορίες που περιέχουν τα αρχεία αυτά 
στη διάθεση της αρμόδιας αρχής, κατόπιν 
αιτήματός της.

(1) Οι παραγωγοί, οι εισαγωγείς και οι 
επαγγελματίες χρήστες βιοκτόνων τηρούν 
αρχεία, τουλάχιστον τριετίας, για τα 
βιοκτόνα που χρησιμοποιούν 
αναφέροντας το όνομα του βιοκτόνου, το 
χρόνο και τη δόση εφαρμογής, τον τομέα 
καθώς και τα αντικείμενα και υλικά όπου 
χρησιμοποιήθηκαν τα βιοκτόνα.
Θέτουν τις πληροφορίες που περιέχουν τα 
αρχεία αυτά στη διάθεση της αρμόδιας 
αρχής, κατόπιν αιτήματός της. Τα τρίτα 
μέρη όπως η βιομηχανία πόσιμου ύδατος, 
οι λιανοπωλητές ή οι κάτοικοι, μπορούν 
να ζητήσουν αν έχουν πρόσβαση στις 
πληροφορίες αυτές απευθυνόμενα στην 
αρμόδια αρχή. 
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Οι παραγωγοί βιοκτόνων, κατόπιν 
αιτήματος των αρμόδιων αρχών,  
προβαίνουν σε έλεγχο μετά την 
αδειοδότηση. Κοινοποιούν δε στις 
αρμόδιες αρχές τα σχετικά 
αποτελέσματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μέθοδος αυτή ενσωματώθηκε και στον κανονισμό σχετικά με τη διάθεση στην αγορά 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων (1107/2009):  άρθρο 67, περί τήρησης αρχείων, παρ. 1-3, 
πρέπει δε να αποτελέσει μέρος και του νέου κανονισμού περί βιοκτόνων

Τροπολογία 435
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι παραγωγοί, οι εισαγωγείς και οι 
επαγγελματίες χρήστες βιοκτόνων τηρούν 
αρχεία, τουλάχιστον τριετίας, για τα 
βιοκτόνα που παράγουν, διαθέτουν στην 
αγορά ή χρησιμοποιούν και θέτουν τις 
πληροφορίες που περιέχουν τα αρχεία αυτά 
στη διάθεση της αρμόδιας αρχής, κατόπιν 
αιτήματός της.

1. Οι παραγωγοί, οι εισαγωγείς και οι 
επαγγελματίες χρήστες βιοκτόνων τηρούν 
αρχεία, τουλάχιστον δεκαετίας, για τα 
βιοκτόνα που παράγουν, διαθέτουν στην 
αγορά ή χρησιμοποιούν και θέτουν τις 
πληροφορίες που περιέχουν τα αρχεία αυτά 
στη διάθεση της αρμόδιας αρχής, κατόπιν 
αιτήματός της.

Or.fr

Αιτιολόγηση

Η διάρκεια τήρησης των αρχείων θα πρέπει να είναι αρκετή ώστε να εξασφαλίζεται η 
διενέργεια ελέγχων από την αρμόδια αρχή. Η προτεινόμενη διάρκεια των δέκα ετών είναι η 
προβλεπόμενη από τον κανονισμό REACH. 

Τροπολογία 436
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος  2 – εισαγωγικό μέρος 
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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:

Or.it

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση ενός βιοκτόνου χαμηλής επικινδυνότητας είναι δυνατόν να αναφερθεί στην 
ετικέτα ότι το προϊόν ανήκει σ' αυτή την κατηγορία. 

Τροπολογία 437
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

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. Η 
επισήμανση "βιοκτόνο χαμηλής 
επικινδυνότητας" επιτρέπεται μόνο για 
τα προϊόντα στα οποία χορηγήθηκε άδεια 
σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος 3.
Επιπλέον, στην ετικέτα πρέπει να 
αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις κατά 
τρόπο ώστε να είναι ευδιάκριτες και 
ανεξίτηλες:

Or.de

Αιτιολόγηση

Οι τελικοί καταναλωτές πρέπει να αποκτήσουν τη δυνατότητα να διακρίνουν ένα βιοκτόνο 
χαμηλής επικινδυνότητας από ένα βιοκτόνο υψηλής επικινδυνότητας και να βασίσουν σε αυτή 
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τις αγοραστικές επιλογές τους.   

Τροπολογία 438
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) ενδεχομένως, εάν το προϊόν περιέχει 
νανοϋλικά και τους δυνάμει ειδικούς 
κινδύνους

Or.fr

Αιτιολόγηση

Ο αντίκτυπος των νανοϋλικών στην υγεία και το περιβάλλον παραμένει σε μεγάλο βαθμό 
παραγνωρισμένος. Οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται σωστά. 

Τροπολογία 439
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 - παράγραφος 2 - στοιχείο γ α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) όλα τα νανοϋλικά μετά τα οποία 
ακολουθεί η λέξη "νανο" σε παρένθεση·

Or.en

Αιτιολόγηση

Τα νανοϋλικά στα βιοκτόνα πρέπει να αναγράφονται με σαφή τρόπο στην ετικέτα του 
προϊόντος. 
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Τροπολογία 440
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος  2 – 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 κατά τρόπον σωστό και 
κατανοητό για τον χρήστη για κάθε χρήση 
που προβλέπεται στους όρους της άδειας·

Or.it

Αιτιολόγηση

Η δοσολογία εκφρασμένη σε μονάδες μετρικού συστήματος δεν είναι κατανοητή για τον μη 
επαγγελματία χρήστη και οδηγεί σε δυσκολία κατανόησης για τον καταναλωτή. Ζητείται 
αντίθετα να εκφράζεται στην ετικέτα η δοσολογία κατά τρόπο σωστό και κατανοητό για τον 
τελικό χρήστη. 

Τροπολογία 441
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) εάν το προϊόν συνοδεύεται από 
φυλλάδιο, η φράση «Διαβάστε τις 
συνημμένες οδηγίες πριν από τη χρήση»·

ζ) εάν το προϊόν συνοδεύεται από 
φυλλάδιο, η φράση «Διαβάστε τις 
συνημμένες οδηγίες πριν από τη χρήση» 
και ανάλογα με την περίπτωση, 
προειδοποιήσεις για ευάλωτες ομάδες,

Or.en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προβλέπεται στις ετικέτες των βιοκτόνων καλύτερη καθοδήγηση για ευάλωτες 
ομάδες. 
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Τροπολογία 442
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιγ α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιγα) κατά περίπτωση, η επισήμανση 
"βιοκτόνο χαμηλής επικινδυνότητας" για 
τα προϊόντα στα οποία χορηγήθηκε άδεια 
σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος 3.

Or.de

Αιτιολόγηση

Οι τελικοί καταναλωτές πρέπει να αποκτήσουν τη δυνατότητα να διακρίνουν ένα βιοκτόνο 
χαμηλής επικινδυνότητας από ένα βιοκτόνο υψηλής επικινδυνότητας και να βασίσουν σε αυτή 
τις αγοραστικές επιλογές τους.   

Τροπολογία 443
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν 
την επισήμανση των βιοκτόνων που 
διατίθενται στην αγορά της επικράτειας 
τους στην ή στις εθνικές τους γλώσσες.

3. Η επισήμανση των βιοκτόνων που 
διατίθενται στην αγορά της επικράτειας 
των κρατών μελών συντάσσεται στην ή 
στις εθνικές γλώσσες της χώρας εμπορίας. 

Or.fr

Αιτιολόγηση

Τόσο οι καταναλωτές, όσο και οι υπάλληλοι της αρχής ελέγχου, θα πρέπει να μπορούν να έχουν 
πρόσβαση στις πληροφορίες στη μητρική τους γλώσσα. 
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Τροπολογία 444
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει 
λεπτομερείς κανόνες με τη διαδικασία του 
άρθρου 72 παράγραφος 2 για το είδος 
πληροφοριών που πρέπει να εγγράφονται 
στο Κοινοτικό Μητρώο Βιοκτόνων και τις 
σχετικές διαδικασίες.

5. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η σωστή 
λειτουργία του Κοινοτικού Μητρώου 
Βιοκτόνων, η Επιτροπή μπορεί να 
θεσπίσει, μέσω πράξεων κατ' 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 71α 
και με την επιφύλαξη των όρων των 
άρθρων 71β και 71γ, λεπτομερείς κανόνες 
για το είδος πληροφοριών που πρέπει να 
εγγράφονται στο Κοινοτικό Μητρώο 
Βιοκτόνων και τις σχετικές διαδικασίες.

Or.en

Αιτιολόγηση

Η ανά την ΕΕ σωστή λειτουργία του Κοινοτικού Μητρώου Βιοκτόνων απαιτεί να θεσπιστούν 
λεπτομερή μέτρα σχετικά με τη χρήση του Μητρώου μέσω πράξεων κατ' εξουσιοδότηση. 

Τροπολογία 445
Mario Pirillo

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.

Or.it
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Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση ενός βιοκτόνου χαμηλής επικινδυνότητας είναι δυνατόν να αναφερθεί στις 
διαφημίσεις ότι το προϊόν ανήκει σ' αυτή την κατηγορία. 

Τροπολογία 446
Anja Weisgerber

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 «βιοκτόνο χαμηλής 
επικινδυνότητας», «μη τοξικό», «αβλαβές» 
ή ανάλογες ενδείξεις. Οι διαφημίσεις με 
την πληροφορία "βιοκτόνο χαμηλής 
επικινδυνότητας" επιτρέπονται μόνο για 
τα προϊόντα στα οποία χορηγήθηκε άδεια 
σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος 3.

Or.de

Αιτιολόγηση

Οι τελικοί καταναλωτές πρέπει να αποκτήσουν τη δυνατότητα να διακρίνουν ένα βιοκτόνο 
χαμηλής επικινδυνότητας από ένα βιοκτόνο υψηλής επικινδυνότητας και να βασίσουν σε αυτή 
τις αγοραστικές επιλογές τους.   

Τροπολογία 447
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1  – στοιχείο στ α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στα) κατά περίπτωση, προτάσεις για 
τιμές κατωφλίου για ειδικά βιοκτόνα ή 
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ομάδες βιοκτόνων σε αντικείμενα υπό 
διαμετακόμιση.  

Or.en

Αιτιολόγηση

Μερικά βιοκτόνα που δεν έχουν εγκριθεί στην ΕΕ χρησιμοποιούνται άνετα σε χώρες εκτός ΕΕ:  
ως εκ τούτου, δεν μπορεί να αποκλεισθεί εξ ολοκλήρου η αλληλομόλυνση αντικειμένων.  Ο 
οργανισμός πρέπει να μπορεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο, να ξεκινά από το γενικό κατώφλι του 
0,01% για τα επεξεργασμένα αντικείμενα υπό διαμετακόμιση που αναφέρονται στο άρθρο 47, 
παρ. 1. 

Τροπολογία 448
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ α  (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θa) παροχή οδηγιών και εργαλείων για το 
στάδιο της χρήσης, και συγκεκριμένα: 
- μέτρα για ολοκληρωμένη διαχείριση 
επιβλαβών οργανισμών, για συγκεκριμένα 
παράσιτα,
- παρακολούθηση της χρήσης των 
βιοκτόνων,
- βέλτιστη πρακτική της χρήσης 
βιοκτόνων προκειμένου να περιοριστεί η 
χρήση των προϊόντων αυτών στην 
ελάχιστη απαιτούμενη δόση,
- διαχείριση των παράσιτων σε 
ευαίσθητους χώρους όπως σχολεία, 
χώρους εργασίας, νηπιακούς σταθμούς, 
δημόσιους χώρους, λίμνες, κανάλια και 
όχθες ποταμών, γηροκομεία,
- τεχνικός εξοπλισμός για τη χρήση 
βιοκτόνων και την εποπτεία της.

Or.en
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Τροπολογία 449
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) καθορίζεται μειωμένο τέλος για τις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, κατά την 
έννοια της σύστασης 2003/361/EΚ σχετικά 
με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων·

(α) καθορίζεται μειωμένο τέλος για τις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, κατά την 
έννοια της σύστασης 2003/361/EΚ σχετικά 
με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων· 
τούτο δε θίγει επ' ουδενί την ευθύνη της 
αρμόδιας αρχής αξιολόγησης να διενεργεί 
ενδελεχή αξιολόγηση κατά την έννοια του 
παρόντος κανονισμού·

Or.de

Αιτιολόγηση

Τα τέλη πρέπει να αφορούν την απαιτούμενη εργασία που εκτελέστηκε κατά τρόπο κατάλληλο 
και αποτελεσματικό. Συνεπώς, η επιβολή ετήσιου τέλους χωρίς τεκμηρίωση δεν μπορεί να γίνει 
αποδεκτή και τα τέλη πρέπει να επιβάλλονται μόνον εφόσον είναι πράγματι αναγκαία. 

Τροπολογία 450
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) καθορίζεται μειωμένο τέλος για τις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, κατά την 
έννοια της σύστασης 2003/361/EΚ σχετικά 
με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων·

(α) καθορίζεται μειωμένο τέλος για τις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, κατά την 
έννοια της σύστασης 2003/361/EΚ σχετικά 
με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων·
Αυτό δεν αλλάζει επουδενί την ευθύνη της 
αρμόδιας αρχής αξιολόγησης να 
προβαίνει σε ενδελεχή αξιολόγηση 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·

Or.en
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Αιτιολόγηση

Ελλείψει αιτιολόγησης δεν πρέπει να καταβάλλεται ετήσιο τέλος ενώ πρέπει να εφαρμόζεται 
πλήρες πρόγραμμα διαβούλευσης πριν θεσπιστούν τέτοιου είδους μέτρα.  Είναι αποδεκτό να 
μπορούν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καλύψουν τις δαπάνες τους, αλλά τα τέλη δεν πρέπει 
να αποτελούν φραγμό στις εμπορικές συναλλαγές μόνο για οικονομικούς λόγους καθώς τα 
βιοκτόνα αποτελούν στοιχείο-κλειδί σε όλους τους τομείς της υγείας.  

Τροπολογία 451
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) η διάρθρωση των τελών λαμβάνει 
υπόψη το γεγονός ότι το υποβληθέν προς 
έγκριση προϊόν ανταποκρίνεται στα 
κριτήρια του χαμηλής επικινδυνότητας· 

Or.fr

Αιτιολόγηση

Η διάρθρωση των τελών μπορεί να ενθαρρύνει την παραγωγή προϊόντων χαμηλής 
επικινδυνότητας. 

Τροπολογία 452
Dagmar Roth-Behrendt

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 με 
εξαίρεση τις ΜΜΕ·

Διαγράφεται

Or.de

Αιτιολόγηση

Τα τέλη πρέπει να αφορούν την απαιτούμενη εργασία που εκτελέστηκε κατά τρόπο κατάλληλο 
και αποτελεσματικό. Συνεπώς, η επιβολή ετήσιου τέλους χωρίς τεκμηρίωση δεν μπορεί να γίνει 
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αποδεκτή και τα τέλη πρέπει να επιβάλλονται μόνον εφόσον είναι πράγματι αναγκαία. 

Τροπολογία 453
Mario Pirillo

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·

δ) το τέλος πρέπει να καταβάλλεται μόνον 
όταν είναι πράγματι αναγκαίο·

Or.it

Αιτιολόγηση

Δεν μπορεί να ορισθεί εκ των προτέρων η καταβολή ετήσιου τέλους. Αυτό πρέπει να 
αναγνωρίζεται μόνο όταν είναι πράγματι αναγκαίο. 

Τροπολογία 454
Cristian Silviu Buşoi

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 επιβάλλεται μόνον όταν 
χρειάζετα                                                                                                                                                                                                                        
ι πραγματικά.

Or.en

Αιτιολόγηση

Ελλείψει αιτιολόγησης δεν πρέπει να καταβάλλεται ετήσιο τέλος ενώ πρέπει να εφαρμόζεται 
πλήρες πρόγραμμα διαβούλευσης πριν θεσπιστούν τέτοιου είδους μέτρα.  Είναι αποδεκτό να 
μπορούν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καλύψουν τις δαπάνες τους, αλλά τα τέλη δεν πρέπει 
να αποτελούν φραγμό στις εμπορικές συναλλαγές μόνο για οικονομικούς λόγους καθώς τα 
βιοκτόνα αποτελούν στοιχείο-κλειδί σε όλους τους τομείς της υγείας.  
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Τροπολογία 455
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) Στη διάρθρωση και στο ύψος των τελών 
λαμβάνονται υπόψη οι εργασίες που 
πρόκειται να διεξαχθούν από τον 
Οργανισμό και την αρμόδια αρχή δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού, το δε ύψος τους 
καθορίζεται σε επίπεδο που εξασφαλίζει 
ότι τα έσοδα από τα τέλη αυτά, σε 
συνδυασμό με τις άλλες πηγές εσόδων του 
Οργανισμού σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό, επαρκούν για να καλύψουν το 
κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών.

ε) Τα τέλη επιβάλλονται μόνο εφόσον 
είναι πραγματικά αναγκαία. Στη 
διάρθρωση και στο ύψος των τελών 
λαμβάνονται υπόψη οι εργασίες που 
πρόκειται να διεξαχθούν από τον 
Οργανισμό και την αρμόδια αρχή δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού, το δε ύψος τους 
καθορίζεται σε επίπεδο που εξασφαλίζει 
ότι τα έσοδα από τα τέλη αυτά, σε 
συνδυασμό με τις άλλες πηγές εσόδων του 
Οργανισμού σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό, επαρκούν για να καλύψουν το 
κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Or.de

Αιτιολόγηση

Τα τέλη πρέπει να αφορούν την απαιτούμενη εργασία που εκτελέστηκε κατά τρόπο κατάλληλο 
και αποτελεσματικό. Συνεπώς, η επιβολή ετήσιου τέλους χωρίς τεκμηρίωση δεν μπορεί να γίνει 
αποδεκτή και τα τέλη πρέπει να επιβάλλονται μόνον εφόσον είναι πράγματι αναγκαία. 

Τροπολογία 456
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) τα τέλη δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνουν τα 45.000 ευρώ.

Or.de

Αιτιολόγηση

Το καθορισμένο εύρος των τελών πρέπει να κινείται στο πλαίσιο του εύρους των τελών που 
ισχύει σήμερα στην Ευρώπη. 
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Τροπολογία 457
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 71a
Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Οι εξουσίες για την έγκριση πράξεων 
κατ' εξουσιοδότηση που προβλέπονται 
στα άρθρα 6(4), 8(5), 12(5), 13(1), 14, 
19(3), 21(5), 42, 46(4), 60(5), 70(1), 73 και 
77(1) ανατίθενται στην Επιτροπή για 
περίοδο 5 ετών μετά την έναρξη της 
ισχύος της παρούσας οδηγίας. Η 
Επιτροπή συντάσσει έκθεση σε σχέση με 
τις  κατ' εξουσιοδότηση πράξεις τους 
τελευταίους 6 μήνες πριν από το πέρας 
της πενταετούς περιόδου. Η ανάθεση 
εξουσιών παρατείνεται αυτόματα για 
περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός εάν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο την ανακαλέσουν σύμφωνα με 
το άρθρο 71β.
2. Μόλις εκδώσει μια πράξη 
κατ' εξουσιοδότηση, η Επιτροπή την 
κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
3. Οι  εξουσίες για την έγκριση πράξεων 
κατ' εξουσιοδότηση ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στα άρθρα 71β και 71γ.

Or.en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, πρέπει να ορισθούν στον κανονισμό λεπτομερείς 
διατάξεις σχετικά με την ανάθεση εξουσιών. 
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Τροπολογία 458
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 β (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 71β
Ανάκληση της εξουσιοδότησης

1. Η ανάθεση των εξουσιών που 
αναφέρονται στα άρθρα 6(4), 8(5), 12(5), 
13(1), 14, 19(3), 21(5), 42, 46(4), 60(5), 
70(1), 73 και 77(1) μπορεί να ανακληθεί 
ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο.
Το θεσμικό όργανο που έχει κινήσει 
εσωτερική διαδικασία για να αποφασιστεί 
εάν θα ανακληθεί η ανάθεση εξουσιών 
προσπαθεί να ενημερώσει το άλλο 
θεσμικό όργανο και την Επιτροπή εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος πριν από 
τη λήψη της τελικής απόφασης, 
αναφέροντας τις ανατεθείσες εξουσίες 
που θα μπορούσαν να ανακληθούν καθώς 
και τους ενδεχόμενους λόγους της 
ανάκλησης.
3. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
ανάθεση των εξουσιών που 
προσδιορίζονται στην εν λόγω απόφαση. 
Έχει άμεση ισχύ ή τίθεται σε ισχύ σε 
καθοριζόμενη μεταγενέστερη 
ημερομηνία. Δεν θίγει ο κύρος των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν 
ήδη. Δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or.en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, πρέπει να ορισθούν στον κανονισμό λεπτομερείς 
διατάξεις σχετικά με την ανάθεση εξουσιών. 



PE439.891v02-00 80/93 AM\810555EL.doc

EL

Τροπολογία 459
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 γ (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 71γ
Διατύπωση αντιρρήσεων για 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο μπορούν να διατυπώσουν 
αντιρρήσεις για κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη εντός τριών μηνών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης.
Κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η εν λόγω 
περίοδος παρατείνεται  κατά ένα μήνα.
2. Αν κατά τη λήξη αυτής της περιόδου 
ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο έχει αντιταχθεί στην κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη, η εν λόγω πράξη 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζει να 
ισχύει από την ημερομηνία που ορίζεται 
στις διατάξεις της.
3. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις για 
κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η εν λόγω 
πράξη δεν τίθεται σε ισχύ. Το θεσμικό 
όργανο που προβάλλει αντιρρήσεις 
εκθέτει τους λόγους για τους οποίους 
αντιτίθεται στην κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη.

Or.en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, πρέπει να ορισθούν στον κανονισμό λεπτομερείς 
διατάξεις σχετικά με την ανάθεση εξουσιών. 
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Τροπολογία 460
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 72 – παράγραφος 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν γίνεται παραπομπή στην 
παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται το 
άρθρο 5α παράγραφοι 1, 2, 4 και 6 και το 
άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, 
τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 
της ίδιας απόφασης.

διαγράφεται

Or.en

Αιτιολόγηση

Λόγω της ευθυγράμμισης του καθεστώτος επιτροπολογίας στο νέο σύστημα πράξεων κατ' 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, η κανονιστική διαδικασία με έλεγχο δεν 
ισχύει για την εφαρμογή του κανονισμού. 

Τροπολογία 461
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να προσαρμόζει τα 
παραρτήματα στην τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο.

Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η τεχνική 
πρόοδος, η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει, 
μέσω πράξεων κατ' εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 71α και με την 
επιφύλαξη των όρων των άρθρων 71β και 
71γ, τα Παραρτήματα στην τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο.

Or.en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να ευθυγραμμισθεί το καθεστώς επιτροπολογίας με το νέο 
σύστημα πράξεων κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ. 
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Τροπολογία 462
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να προσαρμόζει τα 
παραρτήματα στην τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο.

Η Επιτροπή προσαρμόζει τα παραρτήματα 
στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο.

Or.de

Τροπολογία 463
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or.en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να ευθυγραμμισθεί το καθεστώς επιτροπολογίας με το νέο 
σύστημα πράξεων κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ. 

Τροπολογία 464
Tiziano Motti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος  1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν κράτος μέλος, στηριζόμενο σε νέα 
στοιχεία, έχει βάσιμους λόγους να θεωρεί 
ότι ένα βιοκτόνο, μολονότι ανταποκρίνεται 

Όταν κράτος μέλος, στηριζόμενο σε νέα 
στοιχεία, έχει βάσιμους λόγους να θεωρεί 
ότι ένα βιοκτόνο, μολονότι ανταποκρίνεται 
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στις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, 
συνιστά σοβαρό κίνδυνο για την υγεία του 
ανθρώπου ή των ζώων ή για το 
περιβάλλον, μπορεί να λαμβάνει 
κατάλληλα προσωρινά μέτρα. Το κράτος 
μέλος ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή 
και τα λοιπά κράτη μέλη σχετικά και 
αιτιολογεί την απόφαση που έλαβε με 
βάση τα νέα στοιχεία.

στις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, 
συνιστά σοβαρό κίνδυνο άμεσα ή 
μακροπρόθεσμα για την υγεία του 
ανθρώπου και μάλιστα την υγεία των 
παιδιών ή των ζώων ή για το περιβάλλον, 
μπορεί να λαμβάνει κατάλληλα προσωρινά 
μέτρα. Το κράτος μέλος ενημερώνει 
αμέσως την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη 
μέλη σχετικά και αιτιολογεί την απόφαση 
που έλαβε με βάση τα νέα στοιχεία.

Or.it

Αιτιολόγηση

Χρήσιμη διευκρίνηση για να τονισθεί ότι τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα σε επιβλαβή προϊόντα 
από τους ενήλικες, στους οποίους βασίζονται τα κριτήρια ανοχής της πρότασης κανονισμού. Τα 
παιδιά βρίσκονται συχνά σε μέρη που έχουν ψεκασθεί με βιοκτόνα και φυτοφάρμακα και 
παρουσιάζουν αντιδράσεις - άμεσες ή πιο μακροπρόθεσμες - που μπορούν να αποδοθούν άμεσα 
ή έμμεσα στις επιβλαβείς ουσίες 

Τροπολογία 465
Csaba Sándor Tabajdi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν κράτος μέλος, στηριζόμενο σε νέα 
στοιχεία, έχει βάσιμους λόγους να θεωρεί 
ότι ένα βιοκτόνο, μολονότι ανταποκρίνεται 
στις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, 
συνιστά σοβαρό κίνδυνο για την υγεία του 
ανθρώπου ή των ζώων ή για το 
περιβάλλον, μπορεί να λαμβάνει 
κατάλληλα προσωρινά μέτρα. Το κράτος 
μέλος ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή 
και τα λοιπά κράτη μέλη σχετικά και 
αιτιολογεί την απόφαση που έλαβε με 
βάση τα νέα στοιχεία.

Όταν κράτος μέλος, στηριζόμενο σε νέα
στοιχεία, έχει βάσιμους λόγους να θεωρεί 
ότι ένα βιοκτόνο, μολονότι ανταποκρίνεται 
στις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, 
συνιστά σοβαρό κίνδυνο για την υγεία του 
ανθρώπου ή των ζώων ή για το 
περιβάλλον, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες 
ομάδες και ότι υπάρχει κίνδυνος να μην 
επιτευχθούν τα πρότυπα ποιότητας της 
οδηγίας 2000/60/EΚ,  μπορεί να λαμβάνει 
κατάλληλα προσωρινά μέτρα. Το κράτος 
μέλος ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή 
και τα λοιπά κράτη μέλη σχετικά και 
αιτιολογεί την απόφαση που έλαβε.

Or.en
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Αιτιολόγηση

Εξασφαλίζει την εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας και της αρχής τςη προφύλαξης. Τα 
κράτη μέλη οφείλουν να εφαρμόσουν το παράγωγο ευρωπαϊκό δίκαιο όπως η οδηγία πλαίσιο 
για το νερό.  Στο πλαίσιο του πρόσφατα εγκριθέντος κανονισμού για τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα τα κράτη μέλη διαθέτουν κατάλληλα περιθώρια ελιγμού για να προστατεύσουν τους 
πολίτες τους και τα ευάλωτα οικοσυστήματα. 

Τροπολογία 466
Csaba Sándor Tabajdi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή, εφαρμόζοντας τη 
διαδικασία του άρθρου 72 παράγραφος 3, 
είτε εγκρίνει το προσωρινό μέτρο για 
χρονικό διάστημα που καθορίζεται στη 
σχετική απόφαση είτε απαιτεί από το 
κράτος μέλος να το ανακαλέσει.

διαγράφεται

Or.en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 193 της πρόσφατα εγκριθείσας Συνθήκης της ΕΕ τα κράτη μέλη μπορούν 
να διατηρήσουν ή να θεσπίσουν πιο αυστηρά προστατευτικά μέτρα για τη βελτίωση της 
ποιότητας του περιβάλλοντος και την προστασία της ανθρώπινης υγείας. 

Τροπολογία 467
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή συνεχίζει το πρόγραμμα 
εργασιών για τη συστηματική εξέταση 
όλων των υπαρχουσών δραστικών ουσιών, 
η οποία έχει αρχίσει σύμφωνα με το άρθρο 
16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/EΚ, και 
το ολοκληρώνει έως τις 14 Μαΐου 2014. Η 

Η Επιτροπή συνεχίζει το πρόγραμμα 
εργασιών για τη συστηματική εξέταση 
όλων των υπαρχουσών δραστικών ουσιών, 
η οποία έχει αρχίσει σύμφωνα με το άρθρο 
16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/EΚ, και 
το ολοκληρώνει έως τις 14 Μαΐου 2014. 
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Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει εκτελεστικές 
διατάξεις για την εφαρμογή του 
προγράμματος εργασιών και τον 
καθορισμό των σχετικών δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων των αρμοδίων αρχών και 
των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Τα 
μέτρα αυτά, 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 προβλέπεται στο άρθρο 72 
παράγραφος 4.

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή 
μετάβαση, η Επιτροπή μπορεί, μέσω 
πράξεων κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα 
με το άρθρο 71α και με την επιφύλαξη 
των όρων των άρθρων 71β και 71γ, να 
θεσπίσει εκτελεστικές διατάξεις για την 
εφαρμογή του προγράμματος εργασιών και 
τον καθορισμό των σχετικών δικαιωμάτων 
και υποχρεώσεων των αρμοδίων αρχών και 
των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα και 
ανάλογα με την πρόοδο του 
προγράμματος εργασιών, η Επιτροπή 
μπορεί να παρατείνει τη διάρκειά του για 
συγκεκριμένη περίοδο.

Or.en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να ευθυγραμμισθεί το καθεστώς επιτροπολογίας με το νέο 
σύστημα πράξεων κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ. 

Τροπολογία 468
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάλογα με την πρόοδο του 
προγράμματος εργασιών, η Επιτροπή 
μπορεί να παρατείνει τη διάρκειά του για 
συγκεκριμένη περίοδο. Το μέτρο αυτό, 
που έχει ως αντικείμενο την τροποποίηση 
μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
θεσπίζεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται 
στο άρθρο 72 παράγραφος 4.

διαγράφεται

Or.en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να ευθυγραμμισθεί το καθεστώς επιτροπολογίας με το νέο 
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σύστημα πράξεων κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ. 

Τροπολογία 469
Christa Klaß

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 άρθρου 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 άρθρου 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.

Προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος στο 
πρόγραμμα εργασιών, η Επιτροπή 
λαμβάνει απόφαση, μέσω πράξεων κατ' 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 71α 
και με την επιφύλαξη των όρων των 
άρθρων 71β και 71γ,  για την καταχώριση 
δραστικής ουσίας στο παράρτημα I του 
παρόντος κανονισμού και τους σχετικούς 
όρους ή, σε περίπτωση που δεν πληρούνται 
οι απαιτήσεις του άρθρου 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.

Or.en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να ευθυγραμμισθεί το καθεστώς επιτροπολογίας με το νέο 
σύστημα πράξεων κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ. 

Τροπολογία 470
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Κατά τη διάρκεια του προγράμματος 
εργασιών, η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση, 

 Κατά τη διάρκεια του προγράμματος 
εργασιών, η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση, 
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με τη διαδικασία του άρθρου 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 άρθρου 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.

με τη διαδικασία του άρθρου 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 άρθρου 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 
ανέρχεται σε δυο έτη μετά τη λήψη της 
απόφασης.

Or.en

Αιτιολόγηση

Το νομοθετικό κείμενο πρέπει να ορίζει με σαφή τρόπο τη εφαρμοστέα χρονικά πλαίσια. Δυο 
χρόνια έχουν εγκριθεί προηγουμένως από τις αρμόδιες αρχές. 

Τροπολογία 471
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα βιοκτόνα για τα οποία η αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους απορρίπτει την 
αίτηση χορήγησης άδειας, που έχει 
υποβληθεί βάσει της παραγράφου 3, ή 
αποφασίζει να μην χορηγήσει άδεια δεν 
διατίθενται πλέον στην αγορά, με ισχύ έξι 
μήνες μετά τη σχετική απόρριψη ή 
απόφαση.

4. Τα βιοκτόνα για τα οποία η αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους απορρίπτει την 
αίτηση χορήγησης άδειας, που έχει 
υποβληθεί βάσει της παραγράφου 3, ή 
αποφασίζει να μην χορηγήσει άδεια δεν 
διατίθενται πλέον στην αγορά, με ισχύ έξι 
μήνες μετά τη σχετική απόρριψη ή 
απόφαση. Η τελική διάθεση, αποθήκευση 
και χρήση των υφιστάμενων αποθεμάτων 
βιοκτόνων που περιέχουν την εν λόγω 
δραστική ουσία για τα οποία η αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους απορρίπτει την 
αίτηση χορήγησης άδειας που έχει 
υποβληθεί βάσει της παραγράφου 3 ή 
αποφασίζει να μη χορηγήσει άδεια, 
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επιτρέπονται έως δέκα οκτώ μήνες μετά 
την ημερομηνία κατά την οποία παράγει 
αποτελέσματα η καταχώρισή τους.

Or.en

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός των χρονικών ορίων για την τελική διάθεση, αποθήκευση και χρήση των 
υφιστάμενων αποθεμάτων βιοκτόνων πρέπει να είναι συνεπής σε όλο το άρθρο. 

Τροπολογία 472
Dan Jørgensen

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: [OJ: 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 2013. 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.

Or. en
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Τροπολογία 473
Anja Weisgerber

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 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 δώδεκα 
μηνών από τη σχετική απόφαση.

Or.de

Αιτιολόγηση

Η προβλεπόμενη προθεσμία πρέπει να παραταθεί, λαμβάνοντας υπόψη τους κύκλους εργασιών 
των εισαγωγέων. Οι έμποροι παραγγέλνουν τα εμπορεύματά τους έως και 18 μήνες πριν 
τοποθετηθούν στα ράφια. Μία δωδεκάμηνη προθεσμία θα διασφάλιζε στους εισαγωγείς την 
αναγκαία νομική ασφάλεια. 

Τροπολογία 474
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η τελική διάθεση, αποθήκευση και 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 στο πρώτο 
εδάφιο του άρθρου 80 ή από την 
ημερομηνία που αναφέρεται στο δεύτερο 
εδάφιο του ίδιου άρθρου, αναλόγως του 
ποια είναι μεταγενέστερη.

Or.en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη της παραγράφου αυτής, που έχει ληφθεί από το άρθρο 80, εξασφαλίζει επαρκή 
μέτρα για τα νέα προϊόντα που πρόκειται να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 
για τα βιοκτόνα.

Τροπολογία 475
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 82 διαγράφεται
Μεταβατικά μέτρα για τα υλικά που 
έρχονται σε επαφή με τρόφιμα
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 
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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 
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.

Or.frΑιτιολόγηση

Τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ρυθμίζονται ήδη από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 
1935/2004. Ο εν λόγω κανονισμός δεν καλύπτει ίσως όλες τις πτυχές της αξιολόγησης και της 
χρήσης παρομοίων υλικών, αλλά ενδεχόμενοι νέοι περιορισμοί θα πρέπει να θεσπισθούν μέσω 
αναθεώρησης της νομοθεσίας για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και στον 
κανονισμό "βιοκτόνα προϊόντα", ώστε να αποφευχθεί η επικάλυψη των ρυθμίσεων και των 
αξιολογήσεων.
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Τροπολογία 476
Julie Girling

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 [EE: να 
προστεθεί η ημερομηνία που αναφέρεται 
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 
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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.

Or.en

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.  


