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Τροπολογία 227
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or.de

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στην τροπολογία του ιδίου συντάκτη στο άρθρο 3, σημείο (i).  Όπως και στην 
περίπτωση του REACH, διάθεση στην αγορά δεν θα πρέπει να είναι μόνο η "πρώτη προσφορά", 
αλλά "κάθε προσφορά", ούτως ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή των κανονισμών για την υγεία 
και το περιβάλλον σε όλα τα στάδια.Η αίτηση χορήγησης άδειας είναι φυσικά αναγκαία μόνο 
για την πρώτη διάθεση στην αγορά. 

Τροπολογία 228
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η αίτηση χορήγησης άδειας 
υποβάλλεται από τον κάτοχο της άδειας ή 
εξ ονόματός του. Το πρόσωπο αυτό 
μπορεί, όχι όμως κατ' ανάγκη, να είναι ο 
υπεύθυνος για τη διάθεση του βιοκτόνου 
στην αγορά σε συγκεκριμένο κράτος μέλος 
ή στην Κοινότητα.

Or.it
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Τροπολογία 229
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Παράρτημα II – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 Τροπολογία

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

2. Η αίτηση χορήγησης άδειας 
υποβάλλεται από το πρόσωπο που θα 
είναι ο κάτοχος της άδειας ή εξ ονόματός 
του. Το πρόσωπο αυτό μπορεί, όχι όμως 
κατ' ανάγκη, να είναι ο υπεύθυνος για τη 
διάθεση του βιοκτόνου στην αγορά σε 
συγκεκριμένο κράτος μέλος ή στην 
Κοινότητα.

Or.fr

Αιτιολόγηση

Ο υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά ενός προϊόντος για το οποίο έχει χορηγηθεί άδεια δεν 
είναι πάντα ο κάτοχος της άδειας. Η βιομηχανία χρειάζεται αυτήν την ευελιξία σε αυτή την 
αλυσίδα προσφοράς. Το κείμενο πρέπει να διευκρινίζει ρητά ότι, αν ο αιτών επιθυμεί να πάρει 
άδεια για ομάδα προϊόντων που καλύπτονται από το ίδιο σκεύασμα πλαίσιο, πρέπει να 
υποβληθεί ενιαία αίτηση χορήγησης άδειας που θα καλύπτει όλα τα προϊόντα που θέλει να 
συμπεριληφθούν. 

Τροπολογία 230
Cristian Silviu Buşoi,  Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η αίτηση χορήγησης άδειας 
υποβάλλεται από τον κάτοχο της άδειας. 
Το άτομο αυτό μπορεί, αλλά όχι 
απαραιτήτως, να είναι ο υπεύθυνος για τη 
διάθεση του βιοκτόνου στην αγορά σε 
συγκεκριμένο κράτος μέλος ή στην 
Κοινότητα ή εξ ονόματός του.

Or.en
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Αιτιολόγηση

Η βιομηχανία χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία στην αλυσίδα εφοδιασμού. Δεν αποτελεί 
ουσιαστικά ασυνήθιστη πρακτική όταν ένα προϊόν εισάγεται σε μία χώρα και διατίθεται στην 
αγορά με την ευθύνη διανομέα που δεν είναι ο κάτοχος της άδειας ή, σε περίπτωση 
πολυεθνικών εταιρειών όταν, κάθε μεμονωμένη ιατρική εταιρεία είναι υπεύθυνη για τη διάθεση 
του προϊόντος στην αγορά της χώρας της. Η διάταξη σύμφωνα με την οποία ο κάτοχος της 
άδειας ταυτίζεται με τον υπεύθυνο για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά θα δημιουργούσε 
ένα εξαιρετικά δύσκαμπτο και καθόλου πρακτικό πλαίσιο για την εκτέλεση των εργασιών της 
βιομηχανίας.

Τροπολογία 231
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο αιτών μπορεί να υποβάλλει μία μόνο 
αίτηση για χορήγηση άδειας για ομάδα 
προϊόντων που πρόκειται να εγκριθούν 
στο πλαίσιο ομαδικής τυποποίησης.

Or.en

Αιτιολόγηση

Η βιομηχανία χρειάζεται αυτή την ευελιξία στην αλυσίδα εφοδιασμού. Το κείμενο θα πρέπει να 
καθορίζει ρητώς ότι σε περίπτωση που ο αιτών θα επιθυμούσε τη χορήγηση άδειας για 
σκεύασμα-πλαίσιο, θα πρέπει να υποβάλλεται μία μόνον αίτηση που θα καλύπτει όλα τα 
προϊόντα που πρόκειται να ενταχθούν στο πλαίσιο αυτό. Το κείμενο δεν παρέχει προς το παρόν 
μια τέτοιου είδους διευκρίνιση.

Τροπολογία 232
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

Παράρτημα II – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 Τροπολογία

Ενιαία αίτηση χορήγησης άδειας μπορεί 
να υποβληθεί από τον αιτούντα για ομάδα 
προϊόντων για τα οποία προβλέπεται να 
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χορηγηθεί άδεια στο πλαίσιο ενός 
σκευάσματος-πλαισίου. 

Or.fr

Αιτιολόγηση

Ο υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά ενός προϊόντος για το οποίο έχει χορηγηθεί άδεια δεν 
είναι πάντα ο κάτοχος της άδειας. Η βιομηχανία χρειάζεται αυτήν την ευελιξία σε αυτή την 
αλυσίδα προσφοράς. Το κείμενο πρέπει να διευκρινίζει ρητά ότι, αν ο αιτών επιθυμεί να πάρει 
άδεια για ομάδα προϊόντων που καλύπτονται από το ίδιο σκεύασμα πλαίσιο, πρέπει να 
υποβληθεί ενιαία αίτηση χορήγησης άδειας που θα καλύπτει όλα τα προϊόντα που θέλει να 
συμπεριληφθούν. 

Τροπολογία 233
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 – εδάφιο -2 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θεσπίζονται και εκτελούνται 
υποχρεωτικά μέτρα μέσω οδηγίας 
πλαισίου για κοινοτική δράση με σκοπό 
να επιτευχθεί η βιώσιμη επαγγελματική 
χρήση των βιοκτόνων, 
συμπεριλαμβανομένης της καθιέρωσης 
εθνικών σχεδίων δράσης, της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών, μέτρων περιορισμού του 
κινδύνου και της προώθησης 
εναλλακτικών λύσεων.
Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο δύο έτη μετά την έγκριση του 
παρόντος κανονισμού.

Or.en
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Τροπολογία 234
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Πρέπει να αποφεύγεται η μόλυνση 
από επιβλαβείς οργανισμούς με 
ενδεδειγμένα αποτρεπτικά μέτρα για την 
εξάλειψη ή απώθηση των οργανισμών 
αυτών. Επιπλέον, πρέπει να λαμβάνονται 
άλλα προληπτικά μέτρα, λ.χ. κατάλληλη 
αποθήκευση προϊόντων, τήρηση 
προτύπων υγιεινής και άμεση διάθεση 
αποβλήτων. Θα πρέπει να 
αναλαμβάνονται περαιτέρω ενέργειες 
μόνον εάν τα εν λόγω μέτρα δεν 
αποδεικνύονται δραστικά. Τα βιοκτόνα 
χαμηλής επικινδυνότητας για τους 
ανθρώπους, τα ζώα και το περιβάλλον θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντοτε πριν 
από άλλα. Τα βιοκτόνα που προορίζονται 
να βλάψουν, να θανατώσουν ή να 
καταστρέψουν ζώα που μπορούν να 
νοιώσουν πόνο και αγωνία θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνο ως έσχατη λύση.

Or.en

Αιτιολόγηση

To άρθρο 15 θα πρέπει επεκταθεί με την προσθήκη νέας παραγράφου 1 που θα περιλαμβάνει 
ρυθμίσεις για τη βιώσιμη χρήση βιοκτόνων. 

Τροπολογία 235
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) είναι επαρκώς αποτελεσματικό· i) είναι απαραίτητο και επαρκώς 
αποτελεσματικό·
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εξασφαλίζει τη συνεκτική προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης 
υγείας. Είναι απαραίτητο να τηρούνται όλα τα σχετικά κοινοτικά πρότυπα για την προστασία 
του περιβάλλοντος. Τούτο εξασφαλίζεται επίσης με την οδηγία 98/8/EΚ για τα βιοκτόνα.
Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η προστασία ευάλωτων ομάδων – όπως ακριβώς 
περιγράφεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΚ) 1107/2009 σχετικά με διατάξεις για τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα – και συνδυαστικές επιδράσεις. 

Τροπολογία 236
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) δεν έχει μη αποδεκτές επιδράσεις στους 
στοχευόμενους οργανισμούς, ειδικότερα 
μη αποδεκτή αντοχή ή διασταυρούμενη 
αντοχή ή πρόκληση άσκοπης ταλαιπωρίας 
και πόνου στα σπονδυλωτά·

ii) δεν έχει μη πραγματικές ή πιθανές
επιδράσεις στους στοχευόμενους 
οργανισμούς, ειδικότερα μη αποδεκτή 
αντοχή ή διασταυρούμενη αντοχή ή 
πρόκληση άσκοπης ταλαιπωρίας και πόνου 
στα σπονδυλωτά·

Or.en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εξασφαλίζει τη συνεκτική προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης 
υγείας. Είναι απαραίτητο να τηρούνται όλα τα σχετικά κοινοτικά πρότυπα για την προστασία 
του περιβάλλοντος. Τούτο εξασφαλίζεται επίσης με την οδηγία 98/8/EΚ για τα βιοκτόνα. 
Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η προστασία ευάλωτων ομάδων – όπως ακριβώς 
περιγράφεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΚ) 1107/2009 σχετικά με διατάξεις για τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα – και συνδυαστικές επιδράσεις. 

Τροπολογία 237
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) δεν έχει μη αποδεκτές άμεσες ή 
έμμεσες επιδράσεις, αυτό καθαυτό ή λόγω 
των υπολειμμάτων του, στην υγεία των 
ανθρώπων ή των ζώων·

(iii) δεν θα έχει αμέσως ή μελλοντικά 
βλαβερές συνέπειες στην υγεία του 
ανθρώπου, αυτό καθαυτό ή λόγω των 
υπολειμμάτων του, συμπεριλαμβανομένης 
της υγείας ευάλωτων ομάδων, ή των 
ζώων, είτε άμεσα είτε μέσω του πόσιμου 
νερού (λαμβάνοντας υπόψη ουσίες που 
προκύπτουν από την επεξεργασία των 
υδάτων), των τροφίμων, των ζωοτροφών 
ή του αέρα, ή συνέπειες στο χώρο 
εργασίας ή μέσω άλλων έμμεσων 
επιδράσεων, λαμβάνοντας υπόψη 
γνωστές σωρευτικές και συνεργιστικές 
επιδράσεις όταν διατίθενται οι αποδεκτές 
από τον Οργανισμό επιστημονικές 
μέθοδοι για την αξιολόγηση τέτοιων 
επιδράσεων, ή στα υπόγεια ύδατα·

Or.en

Αιτιολόγηση

Είναι απαράδεκτο να αναφερόμαστε σε "μη αποδεκτές" επιδράσεις όταν πρόκειται για την υγεία 
των ανθρώπων. Στο πλαίσιο της έγκρισης φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ο όρος "μη 
αποδεκτό" χρησιμοποιούνταν μόνο στο πλαίσιο περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στο σημείο αυτό 
θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η διατύπωση του κανονισμού για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
εφόσον μάλιστα συμπεριλαμβάνει σωρευτικές και συνεργιστικές επιδράσεις.

Τροπολογία 238
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) δεν έχει μη αποδεκτές άμεσες ή 
έμμεσες επιδράσεις, αυτό καθαυτό ή λόγω 
των υπολειμμάτων του, στην υγεία των 
ανθρώπων ή των ζώων·

(iii) δεν έχει μη πραγματικές ή δυνάμει 
δυσμενείς άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις, 
αυτό καθαυτό ή λόγω των μεταβολιτών 
και υπολειμμάτων του, στην υγεία των 
ανθρώπων, ιδίως των ευάλωτων ομάδων,
ή των ζώων·
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εξασφαλίζει τη συνεκτική προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης 
υγείας. Είναι απαραίτητο να τηρούνται όλα τα σχετικά κοινοτικά πρότυπα για την προστασία 
του περιβάλλοντος. Τούτο εξασφαλίζεται επίσης με την οδηγία 98/8/EΚ για τα βιοκτόνα. 
Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η προστασία ευάλωτων ομάδων – όπως ακριβώς 
περιγράφεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΚ) 1107/2009 σχετικά με διατάξεις για τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα – και συνδυαστικές επιδράσεις. 

Τροπολογία 239
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) δεν έχει μη αποδεκτές άμεσες ή 
έμμεσες επιδράσεις, αυτό καθαυτό ή λόγω 
των υπολειμμάτων του, στην υγεία των 
ανθρώπων ή των ζώων·

(iii) δεν έχει μη αμέσως ή εκ των υστέρων
άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις, αυτό 
καθαυτό ή λόγω των υπολειμμάτων του, 
στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων, 
λαμβάνοντας υπόψη ευάλωτες ομάδες·

Or.en

Τροπολογία 240
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iv – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) δεν έχει μη αποδεκτές επιδράσεις, αυτό 
καθαυτό ή λόγω των υπολειμμάτων του, 
στο περιβάλλον, με γνώμονα ιδίως:

iv) δεν έχει μη πραγματικές ή πιθανώς 
δυσμενείς επιδράσεις, αυτό καθαυτό ή 
λόγω των υπολειμμάτων του, στο 
περιβάλλον, με γνώμονα ιδίως:

Or.en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εξασφαλίζει τη συνεκτική προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης 
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υγείας. Είναι απαραίτητο να τηρούνται όλα τα σχετικά κοινοτικά πρότυπα για την προστασία 
του περιβάλλοντος. Τούτο εξασφαλίζεται επίσης με την οδηγία 98/8/EΚ για τα βιοκτόνα. 
Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η προστασία ευάλωτων ομάδων – όπως ακριβώς 
περιγράφεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΚ) 1107/2009 σχετικά με διατάξεις για τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα – και συνδυαστικές επιδράσεις. 

Τροπολογία 241
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iv – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- την πορεία και την κατανομή του στο 
περιβάλλον,

- την πορεία και την κατανομή του στο 
περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της 
κατανομής μεγάλων αποστάσεων·

Or.en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εξασφαλίζει τη συνεκτική προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης 
υγείας. Είναι απαραίτητο να τηρούνται όλα τα σχετικά κοινοτικά πρότυπα για την προστασία 
του περιβάλλοντος. Τούτο εξασφαλίζεται επίσης με την οδηγία 98/8/EΚ για τα βιοκτόνα. 
Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η προστασία ευάλωτων ομάδων – όπως ακριβώς 
περιγράφεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΚ) 1107/2009 σχετικά με διατάξεις για τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα – και συνδυαστικές επιδράσεις. 

Τροπολογία 242
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iv – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- τη μόλυνση των επιφανειακών υδάτων 
(συμπεριλαμβανομένων των υδάτων των 
εκβολών ποταμών και των θαλάσσιων), 
των υπόγειων υδάτων, του πόσιμου νερού, 
του ατμοσφαιρικού αέρα και του εδάφους,

- τη μόλυνση των επιφανειακών υδάτων 
(συμπεριλαμβανομένων των υδάτων των 
εκβολών ποταμών και των θαλάσσιων), 
των υπόγειων υδάτων, του πόσιμου νερού, 
του ατμοσφαιρικού αέρα και του εδάφους, 
λαμβάνοντας υπόψη τους χώρους μακριά 
από το σημείο χρήσης του προϊόντος 
μετά από μεταφορά σε μεγάλες 
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αποστάσεις στο περιβάλλον·

Or.en

Αιτιολόγηση

Για λόγους εναρμόνισης με τη διατύπωση που έχει ακολουθηθεί για τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα.

Τροπολογία 243
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το είδος, η ποσότητα και η τεχνική 
ισοδυναμία των δραστικών ουσιών του 
βιοκτόνου και, κατά περίπτωση, των 
σημαντικών από τοξικολογική ή 
οικοτοξικολογική άποψη προσμείξεων και 
μη δραστικών ουσιών του, καθώς και των 
υπολειμμάτων του με τοξικολογική και 
περιβαλλοντική σημασία, τα οποία 
προκύπτουν από τις χρήσεις που πρόκειται 
να επιτραπούν, μπορούν να 
προσδιοριστούν σύμφωνα με τις σχετικές 
απαιτήσεις των παραρτημάτων II και III·

γ) το είδος, η ποσότητα και η τεχνική 
ισοδυναμία των δραστικών ουσιών του 
βιοκτόνου και, κατά περίπτωση, των 
σημαντικών από τοξικολογική ή 
οικοτοξικολογική άποψη προσμείξεων και 
μη δραστικών ουσιών του, καθώς και των 
μεταβολιτών και των υπολειμμάτων του 
με τοξικολογική και περιβαλλοντική 
σημασία, τα οποία προκύπτουν από τις 
χρήσεις που πρόκειται να επιτραπούν, 
πρέπει να προσδιοριστούν σύμφωνα με τις 
σχετικές απαιτήσεις των παραρτημάτων II 
και III·

Or.en

Τροπολογία 244
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) όλες οι κανονικές συνθήκες υπό τις 
οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί το 
βιοκτόνο·

(α) όλες οι κανονικές συνθήκες, ή άλλα 
ρεαλιστικά σενάρια όπως τα ατυχήματα, 
υπό τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
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το βιοκτόνο·

Or.en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εξασφαλίζει τη συνεκτική προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης 
υγείας. Είναι απαραίτητο να τηρούνται όλα τα σχετικά κοινοτικά πρότυπα για την προστασία 
του περιβάλλοντος. Τούτο εξασφαλίζεται επίσης με την οδηγία 98/8/EΚ για τα βιοκτόνα. 
Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η προστασία ευάλωτων ομάδων – όπως ακριβώς 
περιγράφεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΚ) 1107/2009 σχετικά με διατάξεις για τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα – και συνδυαστικές επιδράσεις. 

Τροπολογία 245
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) σωρευτικά αποτελέσματα ή 
αποτελέσματα συνεργίας

Or.en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εξασφαλίζει τη συνεκτική προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης 
υγείας. Είναι απαραίτητο να τηρούνται όλα τα σχετικά κοινοτικά πρότυπα για την προστασία 
του περιβάλλοντος. Τούτο εξασφαλίζεται επίσης με την οδηγία 98/8/EΚ για τα βιοκτόνα. 
Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η προστασία ευάλωτων ομάδων – όπως ακριβώς 
περιγράφεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΚ) 1107/2009 σχετικά με διατάξεις για τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα – και συνδυαστικές επιδράσεις. 

Τροπολογία 246
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η χορήγηση άδειας για τη διάθεση 
βιοκτόνου χαμηλής επικινδυνότητας στην 

3. Η άδεια για τη διάθεση βιοκτόνου 
χαμηλής επικινδυνότητας στην αγορά 
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αγορά προϋποθέτει την τήρηση των 
απαιτήσεων της παραγράφου 1 στοιχεία β), 
γ) και δ).

μπορεί να χορηγείται μόνον εφόσον οι 
δραστικές ουσίες αξιολογούνται ως 
δραστικές ουσίες χαμηλής 
επικινδυνότητας και περιλαμβάνονται 
στο Παράρτημα I (ή σε ξεχωριστό 
παράρτημα) σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 
5, και επίσης η χορήγηση άδειας 
προϋποθέτει την τήρηση των απαιτήσεων 
της παραγράφου 1 στοιχεία (α), (β), (γ) και 
(δ).

Or.en

Αιτιολόγηση

Η πρόθεση  της Επιτροπής δεν εξασφαλίζει οποιαδήποτε μορφή αξιολόγησης σε επίπεδο ΕΕ 
των δραστικών ουσιών χαμηλής επικινδυνότητας. ·Είναι εντελώς ασαφές ποιες δραστικές 
ουσίες χαμηλής επικινδυνότητας μπορεί να περιέχει ένα προϊόν. Προκειμένου να ενταχθεί σε 
μια κατηγορία ως προϊόν χαμηλής επικινδυνότητας είναι σημαντικό να διαπιστώνεται τι 
περιέχει το εν λόγω προϊόν. Για το λόγο αυτό, οι δραστικές ουσίες ενός προϊόντος χαμηλής 
επικινδυνότητας θα πρέπει να αξιολογούνται τουλάχιστον σε επίπεδο ΕΕ και να 
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι προκειμένου να αναγνωρίζεται το προϊόν ως χαμηλής 
επικινδυνότητας.

Τροπολογία 247
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 5 – στοιχείο β α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) προϊόν που θεωρείται ότι έχει 
ιδιότητες ενδοκρινικών διαταρακτών.

Or.en

Αιτιολόγηση

Λόγω των κινδύνων των ουσιών αυτών για την υγεία δεν θα πρέπει να διατίθενται στο κοινό.
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Τροπολογία 248
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 5 – στοιχείο β α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) προϊόν με νευροτοξικές ή 
ανοσοτοξικές επιδράσεις στην ανάπτυξη·

Or.en

Τροπολογία 249
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα βιοκτόνο θεωρείται χαμηλής 
επικινδυνότητας, εάν συντρέχουν και οι 
δύο ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Ένα βιοκτόνο θεωρείται χαμηλής 
επικινδυνότητας, εάν οι δραστικές ουσίες 
που περιέχει περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα I και εάν συντρέχουν και οι 
δύο ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or.en

Αιτιολόγηση

Η πρόθεση  της Επιτροπής δεν εξασφαλίζει οποιαδήποτε μορφή αξιολόγησης σε επίπεδο ΕΕ 
των δραστικών ουσιών χαμηλής επικινδυνότητας. ·Είναι εντελώς ασαφές ποιες δραστικές 
ουσίες χαμηλής επικινδυνότητας μπορεί να περιέχει ένα προϊόν. Προκειμένου να ενταχθεί σε 
μια κατηγορία ως προϊόν χαμηλής επικινδυνότητας είναι σημαντικό να διαπιστώνεται τι 
περιέχει το εν λόγω προϊόν. Για το λόγο αυτό, οι δραστικές ουσίες ενός προϊόντος χαμηλής 
επικινδυνότητας θα πρέπει να αξιολογούνται τουλάχιστον σε επίπεδο ΕΕ και να 
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι προκειμένου να αναγνωρίζεται το προϊόν ως χαμηλής 
επικινδυνότητας.

Τροπολογία 250
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα βιοκτόνο θεωρείται χαμηλής 
επικινδυνότητας, εάν συντρέχουν και οι 
δύο ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Ένα βιοκτόνο θεωρείται χαμηλής 
επικινδυνότητας, εάν συντρέχει η μία ή 
εάν συντρέχουν και οι δύο από τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or.en

Τροπολογία 251
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) οι σωρευτικές επιπτώσεις τόσο 
δραστικών όσο και μη δραστικών ουσιών 
λαμβάνονται υπόψη και χαρακτηρίζονται 
ως χαμηλής επικινδυνότητας.

Or.en

Τροπολογία 252
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, ένα βιοκτόνο δεν θεωρείται 
χαμηλής επικινδυνότητας, εάν συντρέχει
τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Ωστόσο, απαιτούνται ειδικά μέτρα για μια 
βιώσιμη χρήση με την εφαρμογή 
κατάλληλων τεχνολογιών για να ελέγχεται 
η χρήση σε περίπτωση που ένα βιοκτόνο 
πληροί  τουλάχιστον δύο από τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or.en
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Τροπολογία 253
Rovana Plumb

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) το βιοκτόνο περιέχει μία ή 
περισσότερες δραστικές ουσίες που 
πληρούν τα κριτήρια χαρακτηρισμού ως 
ανθεκτικών, βιοσυσσωρεύσιμων και 
τοξικών ουσιών (ουσίες ΑΒΤ) ή ως άκρως 
ανθεκτικών και άκρως βιοσυσσωρεύσιμων 
ουσιών (ουσίες αΑαΒ), σύμφωνα με το 
παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1907/2006·

(α) το βιοκτόνο απελευθερώνει 
μία/περισσότερες χημικές ουσίες κατά τη 
συνήθη χρήση του ή περιέχει μία ή 
περισσότερες δραστικές ουσίες που 
πληρούν τα κριτήρια χαρακτηρισμού ως 
ανθεκτικών, βιοσυσσωρεύσιμων και 
τοξικών ουσιών (ουσίες ΑΒΤ) ή ως άκρως 
ανθεκτικών και άκρως βιοσυσσωρεύσιμων 
ουσιών (ουσίες αΑαΒ), σύμφωνα με το 
παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1907/2006·

Or.en

Αιτιολόγηση

Αναδιατύπωση για λόγους ακρίβειας.

Τροπολογία 254
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) το βιοκτόνο περιέχει μία ή 
περισσότερες δραστικές ουσίες που 
πληρούν τα κριτήρια χαρακτηρισμού ως 
ανθεκτικών, βιοσυσσωρεύσιμων και 
τοξικών ουσιών (ουσίες ΑΒΤ) ή ως άκρως 
ανθεκτικών και άκρως βιοσυσσωρεύσιμων 
ουσιών (ουσίες αΑαΒ), σύμφωνα με το 
παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1907/2006·

(α) το βιοκτόνο περιέχει μία ή 
περισσότερες ουσίες που πληρούν τα 
κριτήρια χαρακτηρισμού ως έμμονων 
οργανικών ρύπων ανθεκτικών, 
βιοσυσσωρεύσιμων και τοξικών ουσιών 
(ουσίες ΑΒΤ, αΑ) ή ως άκρως ανθεκτικών 
και άκρως βιοσυσσωρεύσιμων ουσιών 
(ουσίες αΑαΒ), σύμφωνα με το παράρτημα 
XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1907/2006·

Or.en
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Τροπολογία 255
Rovana Plumb

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το βιοκτόνο περιέχει μία ή περισσότερες 
δραστικές ουσίες που χαρακτηρίζονται ως 
ενδοκρινικοί διαταράκτες·

β) το βιοκτόνο απελευθερώνει 
μία/περισσότερες χημικές ουσίες κατά τη 
συνήθη χρήση του ή περιέχει μία ή 
περισσότερες δραστικές ουσίες που 
χαρακτηρίζονται ως ενδοκρινικοί 
διαταράκτες.

Or.en

Αιτιολόγηση

Αναδιατύπωση για λόγους ακρίβειας.

Τροπολογία 256
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το βιοκτόνο περιέχει μία ή 
περισσότερες δραστικές ουσίες που 
χαρακτηρίζονται ως ενδοκρινικοί 
διαταράκτες·

β) το βιοκτόνο περιέχει οποιαδήποτε 
ουσία που χαρακτηρίζεται ως 
ενδοκρινικός διαταράκτης·

Or.en

Τροπολογία 257
Rovana Plumb

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το βιοκτόνο περιέχει μία ή περισσότερες 
δραστικές ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ή 
πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008, ως:

γ) το βιοκτόνο απελευθερώνει 
μία/περισσότερες χημικές ουσίες κατά τη 
συνήθη χρήση του ή περιέχει μία ή 
περισσότερες δραστικές ουσίες που έχουν 
ταξινομηθεί ή πληρούν τα κριτήρια 
ταξινόμησης, σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1272/2008, ως:

Or.en

Αιτιολόγηση

Αναδιατύπωση για λόγους ακρίβειας.

Τροπολογία 258
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το βιοκτόνο περιέχει μία ή περισσότερες 
δραστικές ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ή 
πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008, ως:

γ) το βιοκτόνο περιέχει μία ή περισσότερες 
δραστικές ουσίες που προκαλούν 
ανησυχία ή που έχουν ταξινομηθεί ή 
πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008, ως:

Or.en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός συμφωνεί με τον κανονισμό για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ο οποίος ορίζει ότι 
ένα προϊόν χαμηλού κινδύνου δεν πρέπει να περιέχει ουσία που προκαλεί ανησυχία (άρθρο 
47(1)(β)). 

Τροπολογία 259
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ – σημείο vi α νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

via) εκρηκτικές·

Or.en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλισθεί ότι τα βιοκτόνα χαμηλής επικινδυνότητας ενέχουν ελάχιστο κίνδυνο.

Τροπολογία 260
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ – σημείο vi α νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

viα) διαβρωτικές·

Or.en

Τροπολογία 261
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – σημείο vi β νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

viβ) διαβρωτικές·

Or.en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλισθεί ότι τα βιοκτόνα χαμηλής επικινδυνότητας ενέχουν ελάχιστο κίνδυνο.
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Τροπολογία 262
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ – σημείο vi γ νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

viγ) άκρως τοξικές ή τοξικές.

Or.en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλισθεί ότι τα βιοκτόνα χαμηλής επικινδυνότητας ενέχουν ελάχιστο κίνδυνο.

Τροπολογία 263
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) το βιοκτόνο περιέχει νανοϋλικά.

Or.en

Αιτιολόγηση

Με βάση τις γνώσεις που διαθέτουμε ή που δεν διαθέτουμε, ένα βιοκτόνο που περιέχει 
νανοϋλικά δεν πληροί τα κριτήρια για την ταξινόμησή του ως χαμηλής επικινδυνότητας.

Τροπολογία 264
Esther De Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχεία γ α - γ γ (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) το προϊόν είναι εκρηκτικό·
γβ) το προϊόν είναι άκρως εύφλεκτο·
γγ) το προϊόν είναι αυτοαναφλεγόμενο σε 
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κατάλληλη θερμοκρασία.

Or.en

Τροπολογία 265
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) το προϊόν έχει ταξινομηθεί ή 
πρόκειται να ταξινομηθεί σε οποιαδήποτε 
κατηγορία σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) 1272/2008·

Or.en

Τροπολογία 266
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ β (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γβ) το βιοκτόνο περιέχει ουσία που 
προκαλεί ανησυχία.

Or.en

Τροπολογία 267
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ο αιτών τη χορήγηση άδειας παρέχει 
στις προαναφερθείσες περιπτώσεις στις 
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αρμόδιες αρχές:
(i) ειδικές πληροφορίες σε σημεία 
πώλησης
(ii) ειδικές συμβουλές και/ή την παροχή 
συμβουλών για τη χρήση προστατευτικού 
εξοπλισμού
(iii) φυλλάδιο σχετικά με τους κινδύνους, 
τα οφέλη και την υπεύθυνη χρήση του 
προϊόντος
(iv) ετήσια έκθεση για τυχόν συμβάντα

Or.en

Αιτιολόγηση

Τα εγγενή χαρακτηριστικά μιας δραστικής ουσίας, αυτής καθ' εαυτής, δεν θα πρέπει να 
καθορίζουν την καταλληλότητά της για προϊόντα χαμηλής επικινδυνότητας, δεδομένου ότι οι 
κίνδυνοι μπορούν να ανακύπτουν από την έκθεση στο προϊόν και όχι από την επικινδυνότητα 
της δραστικής ουσίας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα βιοκτόνα χρησιμοποιούνται από μη 
επαγγελματίες, είναι σημαντικό να παρέχονται εγγυήσεις για την ασφάλεια των εν λόγω 
προϊόντων με την καλύτερη ενημέρωση και προληπτικά μέτρα σχετικά με τη χρήση τους. Τέλος, 
πρέπει να ενθαρρύνεται η βιομηχανία να εστιάζει τις έρευνες και τις καινοτόμους προσπάθειές 
της στην ανάπτυξη προϊόντων χαμηλής επικινδυνότητας.

Τροπολογία 268
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, 
ένα βιοκτόνο θεωρείται χαμηλής 
επικινδυνότητας, εάν οι δραστικές ουσίες 
που περιέχει συγκρατούνται κατά τρόπο 
ώστε η έκθεση να είναι αμελητέα υπό 
κανονικές συνθήκες χρήσης και οι 
χειρισμοί του προϊόντος, σε όλα τα 
υπόλοιπα στάδια του κύκλου ζωής του, 
πραγματοποιούνται υπό συνθήκες 
αυστηρά ελεγχόμενες.

διαγράφεται

Or.en
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Αιτιολόγηση

Ένα προϊόν δεν μπορεί να εντάσσεται σε κατηγορία χαμηλής επικινδυνότητας εφόσον δεν 
πληροί τα κριτήρια που αναφέρονται στα προηγούμενα άρθρα.

Τροπολογία 269
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, 
ένα βιοκτόνο θεωρείται χαμηλής 
επικινδυνότητας, εάν οι δραστικές ουσίες 
που περιέχει συγκρατούνται κατά τρόπο 
ώστε η έκθεση να είναι αμελητέα υπό 
κανονικές συνθήκες χρήσης και οι 
χειρισμοί του προϊόντος, σε όλα τα 
υπόλοιπα στάδια του κύκλου ζωής του, 
πραγματοποιούνται υπό συνθήκες 
αυστηρά ελεγχόμενες.

διαγράφεται

Or.en

Αιτιολόγηση

Ο όρος "αμελητέα" είναι υπερβολικά ασαφής ώστε να θεωρηθεί κατάλληλο κριτήριο για τη 
διαφύλαξη της προστασίας της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.

Τροπολογία 270
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, 
ένα βιοκτόνο θεωρείται χαμηλής 
επικινδυνότητας, εάν οι δραστικές ουσίες 
που περιέχει συγκρατούνται κατά τρόπο 
ώστε η έκθεση να είναι αμελητέα υπό 
κανονικές συνθήκες χρήσης και οι 

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, 
ένα βιοκτόνο θεωρείται χαμηλής 
επικινδυνότητας, εάν οι δραστικές ουσίες 
που περιέχει συγκρατούνται κατά τρόπο 
ώστε η έκθεση να είναι αμελητέα υπό 
κανονικές συνθήκες χρήσης, δηλαδή, το 
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χειρισμοί του προϊόντος, σε όλα τα 
υπόλοιπα στάδια του κύκλου ζωής του, 
πραγματοποιούνται υπό συνθήκες αυστηρά 
ελεγχόμενες.

βιοκτόνο χρησιμοποιείται σε κλειστά 
συστήματα ή με άλλες συνθήκες που 
αποκλείουν την επαφή με τους 
ανθρώπους, και όπου τα κατάλοιπα της 
δραστικής ουσίας δεν υπερβαίνουν το 
όριο ανίχνευσης, και οι χειρισμοί του 
προϊόντος, σε όλα τα υπόλοιπα στάδια του 
κύκλου ζωής του, πραγματοποιούνται υπό 
συνθήκες αυστηρά ελεγχόμενες.

Or.en

Τροπολογία 271
Esther De Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, 
ένα βιοκτόνο θεωρείται χαμηλής 
επικινδυνότητας, εάν οι δραστικές ουσίες 
που περιέχει συγκρατούνται κατά τρόπο 
ώστε η έκθεση να είναι αμελητέα υπό 
κανονικές συνθήκες χρήσης και οι 
χειρισμοί του προϊόντος, σε όλα τα 
υπόλοιπα στάδια του κύκλου ζωής του, 
πραγματοποιούνται υπό συνθήκες αυστηρά 
ελεγχόμενες.

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, 
ένα βιοκτόνο θεωρείται χαμηλής 
επικινδυνότητας, εάν οι δραστικές ουσίες 
που περιέχει συγκρατούνται κατά τρόπο 
ώστε η έκθεση να είναι αμελητέα υπό 
κανονικές συνθήκες χρήσης και οι 
χειρισμοί του προϊόντος, σε όλα τα 
υπόλοιπα στάδια του κύκλου ζωής του, 
πραγματοποιούνται υπό συνθήκες αυστηρά 
ελεγχόμενες και οι κίνδυνοι που 
αναφέρονται στο άρθρο 17, παρ. 1(δ) 
μπορούν να μετριασθούν ακολουθώντας 
την αποσκοπούμενη χρήση.

Or.en

Τροπολογία 272
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, 
ένα βιοκτόνο θεωρείται χαμηλής 
επικινδυνότητας, εάν οι δραστικές ουσίες 
που περιέχει συγκρατούνται κατά τρόπο 
ώστε η έκθεση να είναι αμελητέα υπό 
κανονικές συνθήκες χρήσης και οι 
χειρισμοί του προϊόντος, σε όλα τα 
υπόλοιπα στάδια του κύκλου ζωής του, 
πραγματοποιούνται υπό συνθήκες αυστηρά 
ελεγχόμενες.

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, 
ένα βιοκτόνο θεωρείται χαμηλής 
επικινδυνότητας, εάν οι δραστικές ουσίες 
που περιέχει συγκρατούνται κατά τρόπο 
ώστε η έκθεση να είναι αμελητέα  ή 
ρυθμιζόμενη μέσω μέτρων βιώσιμης 
χρήσης υπό προκαθορισμένες συνθήκες 
χρήσης και οι χειρισμοί του προϊόντος, σε 
όλα τα υπόλοιπα στάδια του κύκλου ζωής 
του, πραγματοποιούνται υπό συνθήκες 
αυστηρά ελεγχόμενες.

Or.en

Αιτιολόγηση

Τα εγγενή χαρακτηριστικά μιας δραστικής ουσίας, αυτής καθ' εαυτής, δεν θα πρέπει να 
καθορίζουν την καταλληλότητά της για προϊόντα χαμηλής επικινδυνότητας, δεδομένου ότι οι 
κίνδυνοι μπορούν να ανακύπτουν από την έκθεση στο προϊόν και όχι από την επικινδυνότητα 
της δραστικής ουσίας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα βιοκτόνα χρησιμοποιούνται από μη 
επαγγελματίες, είναι σημαντικό να παρέχονται εγγυήσεις για την ασφάλεια των εν λόγω 
προϊόντων με την καλύτερη ενημέρωση και προληπτικά μέτρα σχετικά με τη χρήση τους. Τέλος, 
πρέπει να ενθαρρύνεται η βιομηχανία να εστιάζει τις έρευνες και τις καινοτόμους προσπάθειές 
της στην ανάπτυξη προϊόντων χαμηλής επικινδυνότητας.

Τροπολογία 273
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) για τα βιοκτόνα που δεν θεωρούνται 
χαμηλής επικινδυνότητας, φάκελο ή 
έγγραφο πρόσβασης σε φάκελο για κάθε 
δραστική ουσία του βιοκτόνου, ο οποίος 
πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
του παραρτήματος II·

γ) φάκελο ή έγγραφο πρόσβασης σε 
φάκελο για κάθε δραστική ουσία του 
βιοκτόνου, ο οποίος πρέπει να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 
παραρτήματος II·

Or.en
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Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να βασίζεται η αξιολόγηση ουσιών και προϊόντων χαμηλής επικινδυνότητας 
σε επαρκή στοιχεία.

Τροπολογία 274
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) για τα βιοκτόνα χαμηλής 
επικινδυνότητας, όλες τις πληροφορίες 
στις οποίες στηρίχθηκε το συμπέρασμα 
ότι το βιοκτόνο πρέπει να θεωρείται 
χαμηλής επικινδυνότητας.

δ) για τα βιοκτόνα χαμηλής 
επικινδυνότητας, φάκελο ή έγγραφο 
πρόσβασης για το βιοκτόνο  που θα 
πρέπει να ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις του Παραρτήματος III.

Or.en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να αξιολογείται βάσει επαρκών στοιχείων εάν και κατά πόσον μια δραστική 
ουσία και ένα προϊόν είναι χαμηλής επικινδυνότητας.

Τροπολογία 275
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Οι αιτήσεις για τη χορήγηση εθνικής 
άδειας που συνεπάγεται διαδικασία 
αμοιβαίας αναγνώρισης μπορούν να 
υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή στην 
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αγγλική γλώσσα, συμπεριλαμβανομένων 
των εγγράφων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

Or.en

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση αιτήσεων που συνεπάγονται επακόλουθες διαδικασίες αμοιβαίας αναγνώρισης 
είναι καθοριστικής σπουδαιότητας να αποδέχεται η παραλαμβάνουσα αρμόδια αρχή την αίτηση 
και όλα τα συναφή έγγραφα στην αγγλική γλώσσα. Τούτο είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
προκειμένου να αποφεύγονται χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες μετάφρασης για τα ίδια 
έγγραφα σε πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες.

Τροπολογία 276
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1  

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 18, ο 
αιτών δεν οφείλει να υποβάλλει στοιχεία 
που απαιτούνται βάσει του εν λόγω 
άρθρου, εάν συντρέχει ένας από τους 
ακόλουθους λόγους:

διαγράφεται

(α) οι πληροφορίες δεν είναι απαραίτητες 
λόγω της έκθεσης που συνεπάγονται οι 
προτεινόμενες χρήσεις·
β) η παροχή των πληροφοριών δεν είναι 
επιστημονικώς αναγκαία·
γ) η παροχή των πληροφοριών είναι 
τεχνικώς ανέφικτη.

Or.en

Τροπολογία 277
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο αιτών μπορεί να προτείνει 
προσαρμογή των απαιτούμενων βάσει του 
άρθρου 18 στοιχείων, σύμφωνα με το 
παράρτημα IV. Οι προτεινόμενες 
προσαρμογές των απαιτούμενων 
στοιχείων αιτιολογούνται επακριβώς στην 
αίτηση με αναφορά στους ειδικούς 
κανόνες του παραρτήματος IV.

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 278
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα για τον 
καθορισμό των κριτηρίων βάσει των 
οποίων κρίνεται τι αποτελεί επαρκή 
αιτιολόγηση της προσαρμογής των 
στοιχείων που απαιτούνται βάσει του 
άρθρου 18 για τους λόγους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
α).

3. Προκειμένου να καθορισθεί τι αποτελεί 
επαρκή αιτιολόγηση της προσαρμογής των 
στοιχείων που απαιτούνται βάσει του 
άρθρου 18 για τους λόγους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
α), η Επιτροπή προσαρμόζει τα κριτήρια 
μέσω πράξεων κατ' εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 71α και με την 
επιφύλαξη των προϋποθέσεων που 
προβλέπουν τα άρθρα 71β και 71γ.

Or.en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι η εναρμόνιση του συστήματος της επιτροπολογίας με το νέο 
σύστημα των πράξεων κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ. 

Τροπολογία 279
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 
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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 η εναρμόνιση του συστήματος της επιτροπολογίας με το νέο 
σύστημα των πράξεων κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ. 

Τροπολογία 280
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιε α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιεα) αναλυτικές μέθοδο , 
συμπεριλαμβανομένων των ποσοστών 
ανάκτησης και των ορίων ανίχνευσης για 
τον προσδιορισμό των σημαντικών από 
τοξικολογική και οικοτοξικολογική 
άποψη συστατικών του βιοκτόνου ή/και 
υπολειμμάτων του.

Or.en

Τροπολογία 281
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Στην περίπτωση σκευάσματος-
πλαισίου παρέχεται ένας και μόνον 
αριθμός άδειας για όλα τα βιοκτόνα 
προϊόντα που ανήκουν στο σκεύασμα 
αυτό.

Or.en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται μια νέα παράγραφος για να προσδιορίζεται ότι στην περίπτωση σκευάσματος-
πλαισίου θα παρέχεται ένας και μόνον αριθμός άδειας για όλα τα προϊόντα που ανήκουν στο 
σκεύασμα αυτό. Δεν υπάρχει επί του παρόντος τέτοια διευκρίνιση στην πρόταση κανονισμού. 

Τροπολογία 282
Catherine Soullie, Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

Παράρτημα II – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 Τροπολογία

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

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

Or.fr

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος 3β πρέπει να είναι απολύτως συμβατή με το άρθρο 16, παράγραφος 6, στο οποίο 
αναφέρεται ότι "... στην περίπτωση των σκευασμάτων-πλαισίων, είναι δυνατόν να επιτραπεί η 
μείωση της εκατοστιαίας αναλογίας της δραστικής ουσίας στο βιοκτόνο αναφοράς". Κατά 
συνέπεια, το περιεχόμενο της άδειας θα πρέπει να αντανακλά αυτήν τη δυνατότητα. 
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Τροπολογία 283
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or.en

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος 3β πρέπει να είναι απολύτως συνεπής προς το άρθρο 16, παράγραφος 6, δηλ. ότι 
"... στην περίπτωση των σκευασμάτων-πλαισίων, είναι δυνατόν να επιτραπεί η μείωση της 
εκατοστιαίας αναλογίας της δραστικής ουσίας στο βιοκτόνο αναφοράς". Ως εκ τούτου και το 
περιεχόμενο της άδειας πρέπει να αντικατοπτρίζει αυτή τη δυνατότητα. 

Τροπολογία 284
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) η επιτρεπόμενη μεταβολή της σύνθεσης 
του εν λόγω βιοκτόνου αναφοράς, 
εκφραζόμενη ως μείωση της 
εκατοστιαίας αναλογίας της(ων) 
δραστικής(ών) ουσίας(ιών) και/ή ως 
μεταβολή της εκατοστιαίας αναλογίας
των μη δραστικών ουσιών, οι οποίες 
περιέχονται στα βιοκτόνα που θεωρείται 
ότι ανήκουν στο συγκεκριμένο σκεύασμα-
πλαίσιο·
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Or.en

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος 3β πρέπει να είναι απολύτως συνεπής προς το άρθρο 16, παράγραφος 6, δηλ. ότι 
"... στην περίπτωση των σκευασμάτων-πλαισίων, είναι δυνατόν να επιτραπεί η μείωση της 
εκατοστιαίας αναλογίας της δραστικής ουσίας στο βιοκτόνο αναφοράς". Ως εκ τούτου και το 
περιεχόμενο της άδειας πρέπει να αντικατοπτρίζει αυτή τη δυνατότητα. 

Τροπολογία 285
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Στην περίπτωση σκευάσματος-
πλαισίου παρέχεται ένας και μόνον 
αριθμός άδειας για όλα τα βιοκτόνα 
προϊόντα που ανήκουν στο σκεύασμα 
αυτό.

Or.en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται μια νέα παράγραφος για να προσδιορίζεται ότι στην περίπτωση σκευάσματος-
πλαισίου θα παρέχεται ένας και μόνον αριθμός άδειας για όλα τα προϊόντα που ανήκουν στο 
σκεύασμα αυτό. Δεν υπάρχει επί του παρόντος τέτοια διευκρίνιση στην πρόταση κανονισμού. 

Τροπολογία 286
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παραλαμβάνουσα αρμόδια αρχή ή, 
προκειμένου για αξιολόγηση αίτησης για 
κοινοτική άδεια, η αρμόδια αρχή 
αξιολόγησης διενεργεί συγκριτική 
αξιολόγηση στο πλαίσιο της αξιολόγησης 
των αιτήσεων χορήγησης ή ανανέωσης 

1. Η παραλαμβάνουσα αρμόδια αρχή ή, 
προκειμένου για αξιολόγηση αίτησης για 
κοινοτική άδεια, η αρμόδια αρχή 
αξιολόγησης διενεργεί συγκριτική 
αξιολόγηση στο πλαίσιο της αξιολόγησης, 
κατά την έννοια του παρόντος 
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άδειας για βιοκτόνα που περιέχουν 
υποψήφιες για υποκατάσταση δραστικές 
ουσίες σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 1.

κανονισμού, των αιτήσεων ανανέωσης 
άδειας για βιοκτόνα που περιέχουν 
υποψήφιες για υποκατάσταση δραστικές 
ουσίες σύμφωνα με το άρθρο 9, 
παράγραφος 1. Η συγκριτική αξιολόγηση 
θα πρέπει να διενεργείται για όλα τα 
βιοκτόνα προϊόντα που έχουν τον ίδιο 
σκοπό, όταν υπάρχει επαρκής εμπειρία 
χρήσεως και μετά από μία ελάχιστη 
χρονική περίοδο πέντε ετών.

Or.it

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή στοχεύει στον καλύτερο καθορισμό της εφαρμογής της συγκριτικής 
αξιολόγησης. Ένα στοιχείο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι η επαρκής εμπειρία 
χρήσεως. Αυτό πρέπει να αποτελεί τον κανόνα και όχι την εξαίρεση. 

Τροπολογία 287
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η παραλαμβάνουσα αρμόδια αρχή ή, 
προκειμένου για αξιολόγηση αίτησης για 
κοινοτική άδεια, η αρμόδια αρχή 
αξιολόγησης διενεργεί συγκριτική 
αξιολόγηση για την ανανέωση, σύμφωνα 
με τον παρόντα κανονισμό, της άδειας για 
βιοκτόνα που περιέχουν υποψήφιες για 
υποκατάσταση δραστικές ουσίες. Η 
συγκριτική αξιολόγηση πραγματοποιείται 
για όλα τα βιοκτόνα για τον ίδιο σκοπό 
εφόσον υπάρχουν επαρκείς εμπειρίες και 
τα εν λόγω προϊόντα χρησιμοποιούνται 
τουλάχιστον επί τρία χρόνια.

Or.en

Αιτιολόγηση

Ο κίνδυνος για το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου δεν πηγάζει τόσο από τη δραστική 
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ουσία ενόψει των χαμηλών ποσοτήτων που χρησιμοποιούνται σε κάθε προϊόν, αλλά από το ίδιο 
το προϊόν και τη χρήση του. Με τη σύγκριση μόνο των προϊόντων που περιέχουν μια ουσία που 
έχει ταξινομηθεί ως υποψήφια για υποκατάσταση δεν θα επιτευχθούν σημαντικά αποτελέσματα. 
Κάθε χρόνο εντοπίζονται ελάχιστες νέες δραστικές ουσίες που θα μπορούσαν να 
αντικαταστήσουν τις παλαιότερες και οι υποψήφιες για υποκατάσταση θα παραμένουν στην 
αγορά επί μακρότερο χρονικό διάστημα από ό,τι αναμένεται. Προκειμένου να δοθούν κίνητρα 
για καινοτομίες είναι απαραίτητο να προωθούνται στην αγορά μόνον τα ασφαλέστερα προϊόντα.

Τροπολογία 288
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η παραλαμβάνουσα αρμόδια αρχή ή, 
προκειμένου για αξιολόγηση αίτησης για 
κοινοτική άδεια, η αρμόδια αρχή 
αξιολόγησης διενεργεί συγκριτική 
αξιολόγηση για την ανανέωση, σύμφωνα 
με τον παρόντα κανονισμό, της άδειας για 
βιοκτόνα που περιέχουν υποψήφιες για 
υποκατάσταση δραστικές ουσίες σύμφωνα 
με το άρθρο 9 παράγραφος 1.

Η συγκριτική αξιολόγηση εφαρμόζεται 
για όλα τα βιοκτόνα που έχουν τον ίδιο 
σκοπό χρήσης, εφόσον έχει αποκτηθεί 
επαρκής εμπειρία μέσω τουλάχιστον 
πενταετούς χρήσης.

Or.de

Αιτιολόγηση

Οι αιτήσεις για διενέργεια συγκριτικής αξιολόγησης θα πρέπει, κατά κανόνα και όχι κατ' 
εξαίρεση, να λαμβάνουν υπόψη τους την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από την πρακτική χρήση 
του προϊόντος. Οι αιτήσεις για συγκριτική αξιολόγηση θα πρέπει λοιπόν να περιορίζονται στην 
ανανέωση των αδειών των βιοκτόνων που περιέχουν υποψήφιες για υποκατάσταση δραστικές 
ουσίες σύμφωνα με το άρθρο 9. 
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Τροπολογία 289
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or.en

Τροπολογία 290
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or.de

Αιτιολόγηση

Οι αιτήσεις για διενέργεια συγκριτικής αξιολόγησης θα πρέπει κατά κανόνα και όχι κατ' 
εξαίρεση να λαμβάνουν υπόψη τους την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από την πρακτική χρήση 
του προϊόντος. Οι αιτήσεις για συγκριτική αξιολόγηση θα πρέπει λοιπόν να περιορίζονται στην 
ανανέωση των αδειών των βιοκτόνων που περιέχουν υποψήφιες για υποκατάσταση δραστικές 
ουσίες σύμφωνα με το άρθρο 9. 
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Τροπολογία 291
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or.it

Αιτιολόγηση

Τα αποτελέσματα της συγκριτικής αξιολόγησης διαβιβάζονται στην Επιτροπή μόνο σε 
περίπτωση ανανέωσης αιτήσεως για κοινοτική άδεια. 

Τροπολογία 292
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, 
η συγκριτική αξιολόγηση δεν πρέπει να 
εφαρμόζεται σε βιοκτόνα που έχουν 
αποδεδειγμένα ασφαλή χρήση.

Or.it

Αιτιολόγηση

Η σύγκριση πρέπει να επικεντρωθεί στα βιοκτόνα για τα οποία υπάρχει διαπιστωμένος κίνδυνος 
και είναι απαραίτητες εναλλακτικές λύσεις. Δεν πρέπει να διενεργείται συγκριτική αξιολόγηση 
για βιοκτόνα, η χρήση των οποίων έχει αποδειχθεί ασφαλής. 
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Τροπολογία 293
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or.de

Αιτιολόγηση

Οι αιτήσεις για διενέργεια συγκριτικής αξιολόγησης θα πρέπει κατά κανόνα και όχι κατ' 
εξαίρεση να λαμβάνουν υπόψη τους την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από την πρακτική χρήση 
του προϊόντος. Οι αιτήσεις για συγκριτική αξιολόγηση θα πρέπει λοιπόν να περιορίζονται στην 
ανανέωση των αδειών των βιοκτόνων που περιέχουν υποψήφιες για υποκατάσταση δραστικές 
ουσίες σύμφωνα με το άρθρο 9. 

Τροπολογία 294
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η παραλαμβάνουσα αρμόδια αρχή ή, 
προκειμένου για τη λήψη απόφασης 
σχετικά με αίτηση χορήγησης κοινοτικής 
άδειας, η Επιτροπή απαγορεύει ή 
περιορίζει τη διάθεση στην αγορά ή τη 
χρήση του βιοκτόνου που περιέχει 
υποψήφια για υποκατάσταση δραστική 
ουσία, εφόσον η συγκριτική αξιολόγηση, 

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

κατά την οποία σταθμίστηκαν οι κίνδυνοι 
και τα οφέλη σύμφωνα με το παράρτημα 
VI, καταδείξει ότι πληρούνται όλα τα 
ακόλουθα κριτήρια:

Or.it

Αιτιολόγηση

Η συγκριτική αξιολόγηση θα πρέπει να περιοριστεί στις περιπτώσεις ανανέωσης της άδειας. 

Τροπολογία 295
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or.en

Τροπολογία 296
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) για τις χρήσεις που καθορίζονται στην 
αίτηση, υπάρχει ήδη επιτρεπόμενο 
βιοκτόνο ή μη χημική μέθοδος 

(α) για τις χρήσεις που καθορίζονται στην 
αίτηση, υπάρχουν ήδη άλλα επιτρεπόμενα
βιοκτόνα ή μη χημική μέθοδος 
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καταπολέμησης ή πρόληψης, που ενέχει
σημαντικά μικρότερο κίνδυνο για την 
υγεία του ανθρώπου ή των ζώων ή για το 
περιβάλλον·

καταπολέμησης ή πρόληψης, που ενέχουν
σημαντικά μικρότερο κίνδυνο για την 
υγεία του ανθρώπου ή των ζώων ή για το 
περιβάλλον και αποδεικνύουν ισοδύναμη 
αποτελεσματικότητα και καμιά 
σημαντική αύξηση του κινδύνου σε άλλη 
παράμετρο·

Or.de

Αιτιολόγηση

Οι αιτήσεις για διενέργεια συγκριτικής αξιολόγησης θα πρέπει κατά κανόνα και όχι κατ' 
εξαίρεση να λαμβάνουν υπόψη τους την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από την πρακτική χρήση 
του προϊόντος. Οι αιτήσεις για συγκριτική αξιολόγηση θα πρέπει λοιπόν να περιορίζονται στην 
ανανέωση των αδειών των βιοκτόνων που περιέχουν υποψήφιες για υποκατάσταση δραστικές 
ουσίες σύμφωνα με το άρθρο 9. 

Τροπολογία 297
Tiziano Motti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or.it

Αιτιολόγηση

Θα ήταν σκόπιμο να επισημανθεί το γεγονός 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. 



AM\811561EL.doc 41/60 PE439.904v02-00

EL

Τροπολογία 298
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or.it

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή της συγκριτικής αξιολόγησης πρέπει να περιορίζεται στην ανανέωση των αδειών 
για τα βιοκτόνα που περιέχουν δραστικές ουσίες οι οποίες εντοπίστηκαν ως υποψήφιες για 
υποκατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού. 

Τροπολογία 299
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or.en
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Τροπολογία 300
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το βιοκτόνο ή η μη χημική μέθοδος 
καταπολέμησης ή πρόληψης που 
αναφέρεται στο στοιχείο α) δεν 
παρουσιάζει σημαντικά οικονομικά ή 
πρακτικά μειονεκτήματα·

β) τα βιοκτόνα που αναφέρονται στο 
στοιχείο α) δεν παρουσιάζουν σημαντικά 
οικονομικά ή πρακτικά μειονεκτήματα·

Or.de

Αιτιολόγηση

Οι αιτήσεις για διενέργεια συγκριτικής αξιολόγησης θα πρέπει κατά κανόνα και όχι κατ' 
εξαίρεση να λαμβάνουν υπόψη τους την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από την πρακτική χρήση 
του προϊόντος. Οι αιτήσεις για συγκριτική αξιολόγηση θα πρέπει λοιπόν να περιορίζονται στην 
ανανέωση των αδειών των βιοκτόνων που περιέχουν υποψήφιες για υποκατάσταση δραστικές 
ουσίες σύμφωνα με το άρθρο 9. 

Τροπολογία 301
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το βιοκτόνο ή η μη χημική μέθοδος 
καταπολέμησης ή πρόληψης που 
αναφέρεται στο στοιχείο α) δεν 
παρουσιάζει σημαντικά οικονομικά ή 
πρακτικά μειονεκτήματα·

β) το βιοκτόνο που αναφέρεται στο 
στοιχείο α) δεν παρουσιάζει σημαντικά 
οικονομικά ή πρακτικά μειονεκτήματα·

Or.it

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σκόπιμο να διεξάγονται συγκριτικές αξιολογήσεις ανάμεσα σε βιοκτόνα προϊόντα και 
μη χημικά μέτρα ελέγχου τα οποία δεν υπόκεινται στην ίδια αξιολόγηση ως προς την 
αποτελεσματικότητα και την επικινδυνότητα. 
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Τροπολογία 302
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή, σύμφωνα με όσα ορίζει 
η παράγραφος 3, θεσπίζει μέτρα 
εφαρμογής με τα οποία προσδιορίζεται η 
αιτούμενη διαδικασία που καθορίζει την 
αίτηση διενέργειας συγκριτικής 
αξιολόγησης για τα βιοκτόνα. Τα μέτρα 
αυτά ορίζουν τα κριτήρια και τους 
αλγορίθμους που πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για τη διενέργεια 
συγκριτικής αξιολόγησης, με σκοπό να 
εξασφαλισθεί η ενιαία εφαρμογή της 
εντός της ΕΕ.
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 χωρίς 
έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 72 
παράγραφος 3.

Or.de

Αιτιολόγηση

Οι αιτήσεις για διενέργεια συγκριτικής αξιολόγησης θα πρέπει κατά κανόνα και όχι κατ' 
εξαίρεση να λαμβάνουν υπόψη τους την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από την πρακτική χρήση 
του προϊόντος. Οι αιτήσεις για συγκριτική αξιολόγηση θα πρέπει λοιπόν να περιορίζονται στην 
ανανέωση των αδειών των βιοκτόνων που περιέχουν υποψήφιες για υποκατάσταση δραστικές
ουσίες σύμφωνα με το άρθρο 9. 

Τροπολογία 303
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, 
χορηγείται άδεια για βιοκτόνο που 
περιέχει υποψήφια για υποκατάσταση 
ουσία χωρίς συγκριτική αξιολόγηση, στις 
περιπτώσεις που είναι απαραίτητο να 
αποκτηθεί πρώτα πείρα μέσω της 
χρησιμοποίησης του προϊόντος στην 
πράξη.

διαγράφεται

Or.de

Αιτιολόγηση

Οι αιτήσεις για διενέργεια συγκριτικής αξιολόγησης θα πρέπει κατά κανόνα και όχι κατ' 
εξαίρεση να λαμβάνουν υπόψη τους την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από την πρακτική χρήση 
του προϊόντος. Οι αιτήσεις για συγκριτική αξιολόγηση θα πρέπει λοιπόν να περιορίζονται στην 
ανανέωση των αδειών των βιοκτόνων που περιέχουν υποψήφιες για υποκατάσταση δραστικές 
ουσίες σύμφωνα με το άρθρο 9. 

Τροπολογία 304
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, 
χορηγείται άδεια για βιοκτόνο που 
περιέχει υποψήφια για υποκατάσταση 
ουσία χωρίς συγκριτική αξιολόγηση, στις 
περιπτώσεις που είναι απαραίτητο να 
αποκτηθεί πρώτα πείρα μέσω της 
χρησιμοποίησης του προϊόντος στην 
πράξη.

διαγράφεται

Or.en

Αιτιολόγηση

Όταν μια ουσία έχει ταξινομηθεί ως υποψήφια για υποκατάσταση καθορίζεται ότι ενέχει 
κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον. Τα προϊόντα που περιέχουν υποψήφιες για 
υποκατάσταση ουσίες θα πρέπει συνεπώς να υπόκεινται πάντοτε σε συγκριτική αξιολόγηση 
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προτού διατεθούν στην αγορά.

Τροπολογία 305
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, 
χορηγείται άδεια για βιοκτόνο που 
περιέχει υποψήφια για υποκατάσταση 
ουσία χωρίς συγκριτική αξιολόγηση, στις 
περιπτώσεις που είναι απαραίτητο να 
αποκτηθεί πρώτα πείρα μέσω της 
χρησιμοποίησης του προϊόντος στην 
πράξη.

4. Η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα εφαρμογής 
με τα οποία προσδιορίζεται η 
απαιτούμενη διαδικασία που καθορίζει 
την αίτηση διενέργειας συγκριτικής 
αξιολόγησης για τα βιοκτόνα σύμφωνα με 
όσα ορίζει η παράγραφος 3. Τα μέτρα 
αυτά ορίζουν τα κριτήρια και τους 
αλγορίθμους που πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για τη διενέργεια
συγκριτικής αξιολόγησης με σκοπό να 
εξασφαλισθεί η ενιαία εφαρμογή της 
εντός της ΕΕ. Τα μέτρα αυτά εγκρίνονται 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 72, παράγραφος 
3.

Or.it

Αιτιολόγηση

Για να υπάρξει ενιαία εφαρμογή της συγκριτικής αξιολόγησης για τα βιοκτόνα, η Επιτροπή 
πρέπει να συντάξει τα εκτελεστικά μέτρα. 

Τροπολογία 306
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, 
χορηγείται άδεια για βιοκτόνο που περιέχει 
υποψήφια για υποκατάσταση ουσία χωρίς 
συγκριτική αξιολόγηση, στις περιπτώσεις 

4. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, 
χορηγείται άδεια για βιοκτόνο που περιέχει 
υποψήφια για υποκατάσταση ουσία χωρίς 
συγκριτική αξιολόγηση, στις περιπτώσεις 
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που είναι απαραίτητο να αποκτηθεί πρώτα 
πείρα μέσω της χρησιμοποίησης του 
προϊόντος στην πράξη.

εναλλακτικού είναι απαραίτητο να 
αποκτηθεί πρώτα πείρα μέσω της 
χρησιμοποίησης του προϊόντος στην 
πράξη.

Or.en

Τροπολογία 307
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικές 
διατάξεις, στις οποίες εξειδικεύονται οι 
διαδικασίες για τη συγκριτική αξιολόγηση 
που αφορά ζητήματα κοινοτικού 
ενδιαφέροντος. Οι διατάξεις αυτές, 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 καθορίζονται  
εκτελεστικές διατάξεις στις οποίες 
εξειδικεύονται οι διαδικασίες για τη 
συγκριτική αξιολόγηση που αφορά 
ζητήματα κοινοτικού ενδιαφέροντος, η 
Επιτροπή προσαρμόζει τα κριτήρια μέσω 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα 
με το άρθρο 71α και με την επιφύλαξη 
των διατάξεων των άρθρων 71β και 71γ.

Or.en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι η εναρμόνιση του συστήματος της επιτροπολογίας με το νέο 
σύστημα των πράξεων κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ. 

Τροπολογία 308
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
εφαρμόζουν σχέδιο υποκατάστασης 
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η 
χρήση του εν λόγω βιοκτόνου θα 
καταργηθεί εντός της περιόδου ισχύος 
της έγκρισης και ότι η εν λόγω δραστική 
ουσία ή το εν λόγω προϊόν θα μπορεί να 
αντικατασταθεί με υγιή εναλλακτικά 
χημικά ή μη χημικά προϊόντα.

Or.en

Τροπολογία 309
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 15 
παράγραφος 4, για τα βιοκτόνα που 
περιέχουν υποψήφιες για υποκατάσταση 
ουσίες χορηγείται άδεια για περίοδο που 
δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη.

6. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 15 
παράγραφος 4, για τα βιοκτόνα που 
περιέχουν υποψήφιες για υποκατάσταση 
ουσίες χορηγείται άδεια για περιόδους που 
δεν υπερβαίνουν τα πέντε έτη.

Or.en

Αιτιολόγηση

Εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά και βιώσιμα βιοκτόνα που περιέχουν δραστικές 
ουσίες υποψήφιες για υποκατάσταση, θα πρέπει να επιτρέπεται η ανανέωση της άδειάς τους και 
να μην περιορίζεται σε μία μόνο μέγιστη περίοδο ανανέωσης πέντε ετών. 

Τροπολογία 310
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Όταν αποφασίζεται να μην επιτραπεί ή 
να περιοριστεί η χρήση βιοκτόνου 
σύμφωνα με την παράγραφο 3, η εν λόγω 

7. Όταν αποφασίζεται να μην επιτραπεί ή 
να περιοριστεί η χρήση βιοκτόνου 
σύμφωνα με την παράγραφο 3, η εν λόγω 
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ακύρωση ή τροποποίηση της άδειας 
αρχίζει να ισχύει πέντε έτη μετά τη λήψη 
της απόφασης ή τη λήξη της περιόδου 
καταχώρισης της υποψήφιας για 
υποκατάσταση ουσίας, εφόσον η περίοδος 
αυτή λήγει νωρίτερα.

ακύρωση ή τροποποίηση της άδειας 
αρχίζει να ισχύει τρία έτη μετά τη λήψη 
της απόφασης ή τη λήξη της περιόδου 
καταχώρισης της υποψήφιας για 
υποκατάσταση ουσίας, εφόσον η περίοδος 
αυτή λήγει νωρίτερα.

Or.en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να επιτρέπεται να παραμένει στην αγορά ένα βιοκτόνο επί πέντε περαιτέρω 
χρόνια όταν διατίθενται καλύτερα εναλλακτικά προϊόντα. Θα πρέπει να ισχύει η ίδια προθεσμία 
που είχε καθορισθεί στον κανονισμό για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Τροπολογία 311
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 7 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, 
η συγκριτική αξιολόγηση δεν πρέπει να 
εφαρμόζεται σε βιοκτόνα που έχουν 
αποδεδειγμένα ασφαλή χρήση.

Or.de

Αιτιολόγηση

Οι αιτήσεις για διενέργεια συγκριτικής αξιολόγησης θα πρέπει κατά κανόνα και όχι κατ' 
εξαίρεση να λαμβάνουν υπόψη τους την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από την πρακτική χρήση 
του προϊόντος. Οι αιτήσεις για συγκριτική αξιολόγηση θα πρέπει λοιπόν να περιορίζονται στην 
ανανέωση των αδειών των βιοκτόνων που περιέχουν υποψήφιες για υποκατάσταση δραστικές 
ουσίες σύμφωνα με το άρθρο 9. 

Τροπολογία 312
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or.it

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα βιοκτόνα προϊόντα 
υποβλήθηκαν σε σχολαστική αξιολόγηση πριν περιληφθούν στο παράρτημα I του κανονισμού, 
κρίνεται ότι η δωδεκάμηνη περίοδος που προβλέπεται στην πρόταση κανονισμού είναι 
υπερβολική για την αποτίμηση της άδειας ενός βιοκτόνου προϊόντος που βασίζεται σε 
εγκεκριμένες δραστικές ουσίες. 

Τροπολογία 313
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or.it

Αιτιολόγηση

Οι 12 μήνες συνιστούν μία πιο κατάλληλη χρονική περίοδο για την ανανέωση της άδειας ενός 
προϊόντος. 

Τροπολογία 314
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 5 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Η παραλαμβάνουσα αρμόδια αρχή 
χορηγεί άδεια για το εκάστοτε βιοκτόνο 
υπό τους ίδιους όρους με την αρμόδια αρχή 
αναφοράς. Σε περίπτωση αμοιβαίας 
αναγνώρισης, για όλα τα ενδιαφερόμενα 
κράτη μέλη χρησιμοποιείται ένας ενιαίος 
αριθμός άδειας.
Σε περίπτωση διαδικασιών αμοιβαίας 
αναγνώρισης, η Επιτροπή θεσπίζει 
εκτελεστικά μέτρα για τον καθορισμό των 
κριτηρίων και των διαδικασιών σχετικά 
με τη χορήγηση ενιαίου αριθμού άδειας 
που θα πρέπει να ισχύει σε όλα τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

Or.it

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που εφαρμόζεται η διαδικασία της αμοιβαίας αναγνώρισης, ένας και μοναδικός 
αριθμός άδειας θα πρέπει να ισχύει για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
αναλάβει το καθήκον της έγκρισης εκτελεστικών μέτρων για αυτόν τον μοναδικό αριθμό. 

Τροπολογία 315
Esther De Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Η παραλαμβάνουσα αρμόδια αρχή 
χορηγεί άδεια για το εκάστοτε βιοκτόνο 
υπό τους ίδιους όρους με την αρμόδια αρχή 
αναφοράς, εκτός εάν λόγω ειδικών 
εθνικών συνθηκών αιτιολογείται 
παρέκκλιση σύμφωνα με το άρθρο 29.

Or.en
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Τροπολογία 316
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Εντός τριών μηνών από την παραλαβή 
της κοινοποίησης, η Επιτροπή εκδίδει 
πρόταση απόφασης. Σε περίπτωση που η 
Επιτροπή ζητήσει από τον Οργανισμό να 
συντάξει γνωμοδότηση σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 30, αναστέλλεται 
η περίοδος των τριών μηνών μέχρις ότου 
ο Οργανισμός κοινοποιήσει τη 
γνωμοδότηση.

Or.it

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προβλέπεται στο κείμενο του κανονισμού η προθεσμία εντός της οποίας θα 
επιλύονται οι διαφορές μεταξύ κρατών μελών. Κρίνεται ότι η χρονική περίοδος των τριών 
μηνών είναι επαρκής για να συντάξει η Επιτροπή πρόταση απόφασης σχετικά με την άρνηση της 
αναγνώρισης ή την επιβολή περιορισμών στην άδεια. 

Τροπολογία 317
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 8 – εδάφια 1α και 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

΄Ενας ενιαίος αριθμός άδειας 
χρησιμοποιείται σε όλα τα ενδιαφερόμενα 
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κράτη μέλη.
Σε περίπτωση διαδικασιών αμοιβαίας 
αναγνώρισης, η Επιτροπή θεσπίζει 
εκτελεστικά μέτρα για τον καθορισμό των 
κριτηρίων και των διαδικασιών σχετικά 
με τη χορήγηση ενιαίου αριθμού άδειας 
που θα πρέπει να ισχύει σε όλα τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

Or.it

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 318
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 9 – εδάφιο 3 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός τριών μηνών από την παραλαβή 
της κοινοποίησης, η Επιτροπή εκδίδει 
πρόταση απόφασης. Σε περίπτωση που η 
Επιτροπή ζητήσει από τον Οργανισμό να 
συντάξει γνωμοδότηση σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 30, αναστέλλεται 
η περίοδος των τριών μηνών μέχρις ότου 
ο Οργανισμός κοινοποιήσει τη 
γνωμοδότηση.

Or.it

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός θα πρέπει να καθορίζει το χρονικό όριο που απαιτείται για μια αποτελεσματική 
διαδικασία επίλυσης των διαφορών μεταξύ των κρατών μελών. Τρεις μήνες είναι κατάλληλος 
χρόνος προκειμένου να υποβάλει η Επιτροπή σχετική πρόταση απόφασης για να δικαιολογήσει 
τη μη αναγνώριση ή την αναγνώριση με την επιβολή περιορισμών στις άδειες. 
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Τροπολογία 319
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αρμόδια αρχή στην οποία έχει 
υποβληθεί αίτηση αμοιβαίας αναγνώρισης 
σύμφωνα με το άρθρο 25 ή 28, μπορεί να 
προτείνει στον αιτούντα, εντός δύο μηνών 
από την παραλαβή της αίτησης, την 
προσαρμογή ορισμένων όρων της άδειας, 
που αναφέρονται στο άρθρο 58 
παράγραφος 2 στοιχεία ε), στ), η), ι) και 
ιβ), στις τοπικές συνθήκες ώστε να 
πληρούνται οι όροι του άρθρου 16 για τη 
χορήγηση άδειας και ενημερώνει σχετικά 
την Επιτροπή, εάν η εν λόγω αρχή 
διαπιστώσει ότι στην επικράτειά της 
συντρέχει μία από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

1. Η αρμόδια αρχή στην οποία έχει 
υποβληθεί αίτηση αμοιβαίας αναγνώρισης 
σύμφωνα με το άρθρο 25 ή 28, μπορεί να 
προτείνει στον αιτούντα, εντός δύο μηνών 
από την παραλαβή της αίτησης, την 
προσαρμογή ορισμένων όρων της άδειας, 
που αναφέρονται στο άρθρο 58 
παράγραφος 2 στοιχεία δ), ε), στ), η), ι), 
ια) και ιβ), στις τοπικές συνθήκες ώστε να 
πληρούνται οι όροι του άρθρου 16 για τη 
χορήγηση άδειας και ενημερώνει σχετικά 
την Επιτροπή, εάν η εν λόγω αρχή 
διαπιστώσει ότι στην επικράτειά της
συντρέχει μία από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Or.en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τον κανονισμό για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, θα πρέπει να έχουν επίσης τη 
δυνατότητα τα κράτη μέλη να προσαρμόζουν τις χρήσεις των βιοκτόνων (άρθρο 58(2)(δ)) και 
τις κατηγορίες των χρηστών (άρθρο 58(2)(ια)). 

Τροπολογία 320
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) οι σχετικές συνθήκες χρήσης, ειδικότερα 
το κλίμα ή η περίοδος αναπαραγωγής του 
στοχευόμενου είδους, διαφέρουν 
σημαντικά από τις συνθήκες που 
επικρατούν στο κράτος μέλος όπου 
διενεργήθηκε η αρχική αξιολόγηση ή 
εκδόθηκε η αρχική εθνική άδεια και, 

γ) οι σχετικές συνθήκες χρήσης, ειδικότερα 
το κλίμα ή η περίοδος αναπαραγωγής του 
στοχευόμενου είδους, διαφέρουν 
σημαντικά από τις συνθήκες που 
επικρατούν στο κράτος μέλος όπου 
διενεργήθηκε η αρχική αξιολόγηση ή 
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συνεπώς, μια εθνική άδεια χωρίς 
τροποποίηση ενδέχεται να ενέχει μη 
αποδεκτούς κινδύνους για τον άνθρωπο ή 
για το περιβάλλον.

εκδόθηκε η αρχική εθνική άδεια ,

Or.en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να προσαρμόζονται σε τοπικές συνθήκες όταν 
υπάρχουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά το κλίμα ή την περίοδο αναπαραγωγής. Η διάταξη 
αυτή είναι ακόμη αυστηρότερη από την προβλεπόμενη στον κανονισμό για τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που επιτρέπει εθνικές προσαρμογές χωρίς να επιβάλλονται όροι 
(βλ. άρθρο 36(3) του κανονισμού για φυτοπροστατευτικά προϊόντα).

Τροπολογία 321
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) μια εθνική άδεια χωρίς τροποποίηση 
ενδέχεται να ενέχει επιζήμιες επιπτώσεις 
για την υγεία του ανθρώπου ή μη 
αποδεκτές συνέπειες για το περιβάλλον.

Or.en

Αιτιολόγηση

Στον κανονισμό για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα δεν επιβάλλονται όροι για την προσαρμογή 
των αδειών σε τοπικές συνθήκες. Για το λόγο αυτό πρέπει να έχουν τη δυνατότητα τα κράτη 
μέλη να προσαρμόζονται γενικότερα σε περίπτωση που πιστεύουν μια εθνική άδεια χωρίς 
τροποποίηση θα είχε επιζήμιες επιπτώσεις για την υγεία του ανθρώπου ή μη αποδεκτές 
συνέπειες για το περιβάλλον.

Τροπολογία 322
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Όταν οι ανησυχίες ενός κράτους 
μέλους όσον αφορά υγεία του ανθρώπου ή 
των ζώων ή το περιβάλλον δεν είναι 
δυνατό να εξαλειφθούν με τη θέσπιση των 
μέτρων μετριασμού του κινδύνου που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, ένα 
κράτος μέλος δύναται να αρνηθεί τη 
χορήγηση άδειας για ένα βιοκτόνο στην 
επικράτειά του, εάν, λόγω ειδικών 
περιβαλλοντικών ή συναφών με τη χρήση 
συνθηκών, 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

Κατά την εξέταση μιας αίτησης, στο πλαίσιο της διαδικασίας αμοιβαίας αναγνώρισης, ένα 
κράτος μέλος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί την χορήγηση άδειας, εάν υπάρχουν 
βάσιμοι λόγοι για να φοβάται ότι ένα βιοκτόνο ενέχει κινδύνους για τους ανθρώπους και το 
περιβάλλον στην επικράτειά του, λόγω ειδικών εθνικών συνθηκών, όπως οι κλιματικές 
συνθήκες ή η υδρομορφολογία. Υπάρχει ομοιότητα με την διάταξη του κανονισμού σχετικά με 
την άδεια διάθεσης στην αγορά προϊόντων φυτοπροστασίας. 

Τροπολογία 323
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Βάσει του κοινοτικού δικαίου, είναι 
δυνατή η επιβολή κατάλληλων όρων όσον 
αφορά 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 περιορισμό του κινδύνου για τους ανθρώπους και το περιβάλλον όσον 
αφορά τη χρήση βιοκτόνων, υπό το φως των ειδικών συνθηκών που επικρατούν σε ένα κράτος 
μέλος. 

Τροπολογία 324
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or.en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να τηρούνται οι προσαρμογές στις τοπικές συνθήκες από τις αρμόδιες αρχές. Θα 
ήταν αντίθετο προς την αρχή της επικουρικότητας να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να 
αποφασίζει για προσαρμογές σε τοπικές συνθήκες.

Τροπολογία 325
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση σχετικά με 
τις προτεινόμενες προσαρμογές των όρων 
της εθνικής άδειας στις τοπικές συνθήκες, 
με τη διαδικασία του άρθρου 72 

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

με τη διαδικασία του άρθρου 72 
παράγραφος 3. Η αρμόδια αρχή του 
εμπλεκόμενου κράτους μέλους θεσπίζει 
αμέσως όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για να 
συμμορφωθεί με την απόφαση αυτή.

Or.it

Τροπολογία 326
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Εντός τριών μηνών από την 
παραλαβή της κοινοποίησης, η Επιτροπή 
εκδίδει πρόταση απόφασης. Σε 
περίπτωση που η Επιτροπή ζητήσει από 
τον Οργανισμό να συντάξει γνωμοδότηση 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 
30, αναστέλλεται η περίοδος των τριών 
μηνών μέχρις ότου ο Οργανισμός 
κοινοποιήσει τη γνωμοδότηση.

Or.it

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προβλέπεται στο κείμενο του κανονισμού η προθεσμία εντός της οποίας θα 
επιλύονται οι διαφορές μεταξύ κρατών μελών. Τρεις μήνες είναι επαρκές χρονικό διάστημα 
προκειμένου να υποβάλει η Επιτροπή σχετική πρόταση απόφασης για να δικαιολογήσει την 
αναγνώριση ή τη μη αναγνώριση αδειών. 

Τροπολογία 327
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Παρεκκλίσεις για ορισμένους τύπους Παρεκκλίσεις για ορισμένες δραστικές 
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προϊόντων ουσίες ή ορισμένους τύπους προϊόντων

Or.en

((Σχετίζεται με την τροπολογία στο άρθρο 31.))

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να αρνούνται την αμοιβαία αναγνώριση για ουσίες 
που εμπίπτουν στα κριτήρια αποκλεισμού και για ουσίες που είναι υποψήφιες για 
υποκατάσταση.

Τροπολογία 328
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Κατά παρέκκλιση των άρθρων 25 και 28, 
οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
μπορούν να αρνηθούν την αμοιβαία 
αναγνώριση εθνικών αδειών που έχουν 
χορηγηθεί για τους τύπους προϊόντων 15, 
17 και 23 του παραρτήματος V, εφόσον η 
άρνηση αυτή 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 
βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. 
Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
ενημερώνουν αμέσως αλλήλους και την 
Επιτροπή για κάθε σχετική απόφαση που 
λαμβάνουν, αναφέροντας και τους λόγους 
για τους οποίους την έλαβαν.

Κατά παρέκκλιση των άρθρων 25 και 28, 
οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
μπορούν να αρνηθούν την αμοιβαία 
αναγνώριση εθνικών αδειών που έχουν 
χορηγηθεί για δραστικές ουσίες που 
αναφέρονται στα άρθρα 5 και 9 και για 
τους τύπους προϊόντων 15, 17 και 23 του 
παραρτήματος V, εφόσον η άρνηση αυτή 
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 βιομηχανικής και 
εμπορικής ιδιοκτησίας. Οι αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών ενημερώνουν αμέσως 
αλλήλους και την Επιτροπή για κάθε 
σχετική απόφαση που λαμβάνουν, 
αναφέροντας και τους λόγους για τους 
οποίους την έλαβαν.

Or.en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να αρνούνται την αμοιβαία αναγνώριση για ουσίες 
που εμπίπτουν στα κριτήρια αποκλεισμού και για ουσίες που είναι υποψήφιες για 
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υποκατάσταση.

Τροπολογία 329
Csaba Sándor Tabajdi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Κατά παρέκκλιση των άρθρων 25 και 28, 
οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
μπορούν να αρνηθούν την αμοιβαία 
αναγνώριση εθνικών αδειών που έχουν 
χορηγηθεί για τους τύπους προϊόντων 15, 
17 και 23 του παραρτήματος V, εφόσον η 
άρνηση αυτή 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 
βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. 
Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
ενημερώνουν αμέσως αλλήλους και την 
Επιτροπή για κάθε σχετική απόφαση που 
λαμβάνουν, αναφέροντας και τους λόγους 
για τους οποίους την έλαβαν.

Κατά παρέκκλιση των άρθρων 25 - 29, οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
μπορούν να αρνηθούν την αμοιβαία 
αναγνώριση εθνικών αδειών που έχουν 
χορηγηθεί για τους τύπους προϊόντων 15, 
17 και 23 του παραρτήματος V, εφόσον η 
άρνηση αυτή υπαγορεύεται από λόγους 
προστασίας της υγείας του ανθρώπου, και 
ιδίως των ευάλωτων ομάδων, της 
προστασίας της υγείας, των ζώων και των 
φυτών, προστασίας του περιβάλλοντος 
εθνικών θησαυρών με καλλιτεχνική, 
ιστορική ή αρχαιολογική αξία ή 
προστασίας της βιομηχανικής και 
εμπορικής ιδιοκτησίας. Οι αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών ενημερώνουν αμέσως 
αλλήλους και την Επιτροπή για κάθε 
σχετική απόφαση που λαμβάνουν, 
αναφέροντας και τους λόγους για τους 
οποίους την έλαβαν.

Or.en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διασφαλίζει τις αρχές της επικουρικότητας και της πρόληψης. Οι αρμόδιες σε 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο αρχές θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή περιθώρια ελιγμών 
ιδίως για την προστασία των ευάλωτων πολιτών τους και του περιβάλλοντος. Πρέπει να 
τηρείται το άρθρο 193 της νεοθεσπισθείσας Συνθήκης της ΕΕ. Εξάλλου, οι ισχύουσες διατάξεις 
της οδηγίας 98/8/EΚ για τα βιοκτόνα επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να προσαρμόζουν σχετικές 
απαιτήσεις ή όρους τύπων αδειών για την προστασία του περιβάλλοντος.
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Τροπολογία 330
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση των άρθρων 25 και 28, 
οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
μπορούν να αρνηθούν την αμοιβαία 
αναγνώριση εθνικών αδειών που έχουν 
χορηγηθεί για τους τύπους προϊόντων 15, 
17 και 23 του παραρτήματος V, εφόσον η 
άρνηση αυτή 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 
βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. 
Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
ενημερώνουν αμέσως αλλήλους και την 
Επιτροπή για κάθε σχετική απόφαση που 
λαμβάνουν, αναφέροντας και τους λόγους 
για τους οποίους την έλαβαν.

Κατά παρέκκλιση των άρθρων 25 - 9, οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
μπορούν να αρνηθούν την αμοιβαία 
αναγνώριση εθνικών αδειών που έχουν 
χορηγηθεί για τους τύπους προϊόντων 15, 
17 και 23 του παραρτήματος V, εφόσον η 
άρνηση αυτή 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 
βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. 
Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
ενημερώνουν αμέσως αλλήλους και την 
Επιτροπή για κάθε σχετική απόφαση που 
λαμβάνουν, αναφέροντας και τους λόγους 
για τους οποίους την έλαβαν.

Or. en


