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Τροπολογία 103
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

τη συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο 95,

τη συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ, και 
ιδίως τα άρθρα 114, 192 και 168,

Or.en

Τροπολογία 104
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι 
η αύξηση της ελεύθερης κυκλοφορίας
των βιοκτόνων στο εσωτερικό της 
Κοινότητας. Για να αρθούν στον μέγιστο 
δυνατό βαθμό τα εμπόδια που 
παρεμβάλλονται στο εμπόριο των 
βιοκτόνων εξαιτίας των διαφορετικών 
επιπέδων προστασίας στα κράτη μέλη, 
πρέπει να θεσπιστούν εναρμονισμένοι 
κανόνες για την έγκριση των δραστικών 
ουσιών και για τη διάθεση στην αγορά 
και τη χρήση των βιοκτόνων, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων για την 
αμοιβαία αναγνώριση των αδειών και το 
παράλληλο εμπόριο.

(3) Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι 
πρώτον, να διασφαλίσει ένα υψηλό 
επίπεδο προστασίας τόσο της υγείας των 
ανθρώπων και των ζώων όσο και του 
περιβάλλοντος από κάθε επιζήμια ή 
απαράδεκτη επίπτωση προερχόμενη από 
τη χρήση βιοκτόνων και δεύτερον, να 
προάγει την εσωτερική αγορά βιοκτόνων 
χαμηλού κινδύνου στο εσωτερικό της 
Κοινότητας. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει 
να δοθεί στην προστασία των ευπαθών 
ομάδων του πληθυσμού, 
συμπεριλαμβανομένων των εγκύων, των 
βρεφών και των παιδιών. Θα πρέπει να 
τηρείται η αρχή της προφύλαξης και να 
εξασφαλίζεται μέσω του παρόντος 
κανονισμού ότι η βιομηχανία θα 
αποδεικνύει ότι οι ουσίες ή τα προϊόντα 
που παράγονται ή διατίθενται στην αγορά 
δεν έχουν επιβλαβείς επιδράσεις στην 
υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή μη 
αποδεκτές επιδράσεις στο περιβάλλον.

Or.en
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Αιτιολόγηση

Εγγυήσεις για τη διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του 
περιβάλλοντος και την εφαρμογή της αρχής της πρόληψης. Είναι απαραίτητο να προστατευθούν 
οι ευάλωτες ομάδες (έγκυες, παιδιά). Επιπλέον, η οδηγία για τα βιοκτόνα 98/8/ΕΚ έχει θεσπίσει 
τη διαχείριση κινδύνου προς όφελος της υγείας των ανθρώπων και των ζώων και του 
περιβάλλοντος και δεν δίδει έμφαση στην αύξηση της ελεύθερης κυκλοφορίας οποιουδήποτε 
βιοκτόνου υποστηρίζοντας την καινοτομία στα προϊόντα και προωθώντας τα υγιεινά βιοκτόνα. 
Αυτό οφελεί επίσης ιδίως τις ΜΜΕ.

Τροπολογία 105
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι 
η αύξηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
βιοκτόνων στο εσωτερικό της Κοινότητας. 
Για να αρθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό 
τα εμπόδια που παρεμβάλλονται στο 
εμπόριο των βιοκτόνων εξαιτίας των 
διαφορετικών επιπέδων προστασίας στα 
κράτη μέλη, πρέπει να θεσπιστούν 
εναρμονισμένοι κανόνες για την έγκριση 
των δραστικών ουσιών και για τη διάθεση 
στην αγορά και τη χρήση των βιοκτόνων, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων για την 
αμοιβαία αναγνώριση των αδειών και το 
παράλληλο εμπόριο.

(3) Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι 
η αύξηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
βιοκτόνων στο εσωτερικό της Κοινότητας 
και η διασφάλιση ενός υψηλού επίπεδου 
προστασίας τόσο της υγείας των 
ανθρώπων και των ζώων όσο και του 
περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη προσοχή θα 
πρέπει να δοθεί στην προστασία των 
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, 
συμπεριλαμβανομένων των εγκύων, των 
βρεφών και των παιδιών. Η αρχή της 
προφύλαξης θα πρέπει να εφαρμόζεται 
και να εξασφαλίζεται μέσω του 
κανονισμού ότι η βιομηχανία θα 
αποδεικνύει ότι οι ουσίες ή τα προϊόντα 
που παράγονται ή διατίθενται στην αγορά 
δεν έχουν επιβλαβείς επιδράσεις στην 
υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή μη 
αποδεκτές επιδράσεις στο περιβάλλον.
Για να αρθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό 
τα εμπόδια που παρεμβάλλονται στο 
εμπόριο των βιοκτόνων κανόνες για την 
έγκριση των δραστικών ουσιών και για τη 
διάθεση στην αγορά και τη χρήση των 
βιοκτόνων, συμπεριλαμβανομένων 
κανόνων για την αμοιβαία αναγνώριση των 
αδειών και το παράλληλο εμπόριο.
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Τροπολογία 106
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο 
προστασίας του περιβάλλοντος και της 
υγείας του ανθρώπου, δεν πρέπει να 
εγκρίνεται η χρήση των δραστικών ουσιών 
με τα χειρότερα χαρακτηριστικά κινδύνου 
σε βιοκτόνα, εξαιρουμένων ειδικών 
περιπτώσεων. Στις περιπτώσεις αυτές 
πρέπει να περιλαμβάνονται εκείνες όπου η 
έγκριση δικαιολογείται, επειδή η έκθεση 
του ανθρώπου στην ουσία είναι αμελητέα 
ή για λόγους δημόσιας υγείας ή επειδή η 
μη καταχώριση θα είχε δυσανάλογα 
αρνητικές επιπτώσεις, υπό τον όρο ότι 
δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις.

(10) Για να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο 
προστασίας του περιβάλλοντος και της 
υγείας του ανθρώπου, δεν πρέπει να 
εγκρίνεται η χρήση των δραστικών ουσιών 
με τα χειρότερα χαρακτηριστικά κινδύνου 
σε βιοκτόνα, εξαιρουμένων των έκτακτων 
και πολύ ειδικών περιπτώσεων. Στις 
περιπτώσεις αυτές πρέπει να 
περιλαμβάνονται εκείνες όπου η έγκριση 
δικαιολογείται, επειδή η έκθεση του 
ανθρώπου στην ουσία είναι αμελητέα ή για 
λόγους σοβαρού κινδύνου για το κοινό 
που δεν μπορεί να αποτραπεί με άλλα
μέσα στα κράτη μέλη. Πρέπει να ληφθούν 
κατάλληλα μέτρα μείωσης του κινδύνου 
προκειμένου να ελαχιστοποιείται κάθε 
έκθεση και να υποβληθεί ένα εναλλακτικό 
σχέδιο.

Or.en

Αιτιολόγηση

Οι δυνατότητες παρέκκλισης από τα κριτήρια εξαίρεσης πρέπει να είναι αυστηρά 
περιορισμένες.Το προτεινόμενο κείμενο ευθυγραμμίζεται με το κείμενο που εγκρίθηκε για τα 
προϊόντα φυτοπροστασίας.

Τροπολογία 107
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για να αποτραπεί η χρήση των 
δραστικών ουσιών με τα χειρότερα 
χαρακτηριστικά κινδύνου, ιδίως όταν αυτή 
δεν επιτρέπεται βάσει του κανονισμού 
(EΚ) αριθ. XXX/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της … 
2009 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τη 
κατάργηση των οδηγιών 79/117/EΟΚ και 
91/414/EΟΚ του Συμβουλίου, ενδείκνυται 
να περιοριστεί η έγκρισή τους στις 
περιπτώσεις που η έκθεση του ανθρώπου 
στην ουσία είναι αμελητέα ή η ουσία είναι 
απαραίτητη για λόγους δημόσιας υγείας.

(11) Για να αποτραπεί η χρήση των 
δραστικών ουσιών με τα χειρότερα 
χαρακτηριστικά κινδύνου, ιδίως όταν αυτή 
δεν επιτρέπεται βάσει του κανονισμού 
(EΚ) αριθ. XXX/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της … 
2009 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τη 
κατάργηση των οδηγιών 79/117/EΟΚ και 
91/414/EΟΚ του Συμβουλίου, ενδείκνυται 
να περιοριστεί η έγκρισή τους στις 
περιπτώσεις που η έκθεση του ανθρώπου 
στην ουσία είναι αμελητέα ή η ουσία είναι 
απαραίτητη για την καταπολέμηση 
σοβαρού κινδύνου για το κοινό που δεν 
μπορεί να αντιμετωπιστεί με άλλα μέσα 
σε αυτό το κράτος μέλος.

Or.en

Αιτιολόγηση

Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως βιοκτόνο μία δραστική 
ουσία που δεν έχει λάβει άδεια για προϊόντα φυτοπροστασίας.

Τροπολογία 108
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12 α) Για τις ουσίες που συνίστανται σε 
εκχυλίσματα φυτών και τα τοξικολογικά 
χαρακτηριστικά των οποίων δεν 
παρουσιάζουν κίνδυνο για την ανθρώπινη 
υγεία, θεσπίζεται απλοποιημένη 
διαδικασία αξιολόγησης.

Or.fr
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Αιτιολόγηση

Οι παραγωγοί προϊόντων με βάση τα εκχυλίσματα φυτών α τοξικολογικά χαρακτηριστικά των 
οποίων δεν παρουσιάζουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία διαθέτουν συχνά περιορισμένους 
πόρους, γεγονός που δεν τους επιτρέπει να αντιμετωπίσουν το διοικητικό φόρτο που 
συνεπάγεται η διαδικασία αξιολόγησης των ουσιών. 

Τροπολογία 109
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Οι δραστικές ουσίες μπορούν να 
χαρακτηρίζονται, με βάση τις εγγενείς 
επικίνδυνες ιδιότητές τους, ως υποψήφιες 
για υποκατάσταση από άλλες δραστικές 
ουσίες, οσάκις οι ουσίες αυτές, που 
θεωρούνται αποτελεσματικές κατά των 
στοχευόμενων επιβλαβών οργανισμών, 
είναι διαθέσιμες σε επαρκή ποικιλία ώστε 
να μην αναπτύσσεται αντοχή από τους 
επιβλαβείς οργανισμούς. Για να είναι 
δυνατή η τακτική εξέταση των ουσιών που 
χαρακτηρίζονται ως υποψήφιες για 
υποκατάσταση, η περίοδος καταχώρισής 
τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τη 
δεκαετία, ακόμη και αν πρόκειται για 
ανανέωση. Επιπλέον, ο εντοπισμός 
υποψήφιων προς υποκατάσταση ουσιών 
πρέπει να θεωρείται το πρώτο στάδιο 
συγκριτικής αξιολόγησης.

(13) Οι δραστικές ουσίες μπορούν να 
χαρακτηρίζονται, με βάση τις εγγενείς 
επικίνδυνες ιδιότητές τους, ως υποψήφιες 
για υποκατάσταση από άλλες δραστικές 
ουσίες, οσάκις οι ουσίες αυτές, που 
θεωρούνται αποτελεσματικές κατά των 
στοχευόμενων επιβλαβών οργανισμών, 
είναι διαθέσιμες σε επαρκή ποικιλία ώστε 
να μην αναπτύσσεται αντοχή από τους 
επιβλαβείς οργανισμούς. Για να είναι 
δυνατή η τακτική εξέταση των ουσιών που 
χαρακτηρίζονται ως υποψήφιες για 
υποκατάσταση, η περίοδος καταχώρισής 
τους δεν πρέπει να υπερβαίνει την 
πενταετία, και αν πρόκειται για ανανέωση, 
δεν πρέπει να υπερβαίνει την επταετία. 
Επιπλέον, ο εντοπισμός υποψήφιων προς 
υποκατάσταση ουσιών πρέπει να θεωρείται 
το πρώτο στάδιο συγκριτικής αξιολόγησης.

Or.en

Αιτιολόγηση

Η περίοδος ανανέωσης για ουσίες υποψήφιες προς υποκατάσταση πρέπει να είναι η ίδια που 
προβλέπεται στον κανονισμό για τα προϊόντα φυτοπροστασίας.
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Τροπολογία 110
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Οι δραστικές ουσίες μπορούν να 
χαρακτηρίζονται, με βάση τις εγγενείς 
επικίνδυνες ιδιότητές τους, ως υποψήφιες 
για υποκατάσταση από άλλες δραστικές 
ουσίες, οσάκις οι ουσίες αυτές, που 
θεωρούνται αποτελεσματικές κατά των 
στοχευόμενων επιβλαβών οργανισμών, 
είναι διαθέσιμες σε επαρκή ποικιλία ώστε 
να μην αναπτύσσεται αντοχή από τους 
επιβλαβείς οργανισμούς. Για να είναι 
δυνατή η τακτική εξέταση των ουσιών που 
χαρακτηρίζονται ως υποψήφιες για 
υποκατάσταση, η περίοδος καταχώρισής 
τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τη 
δεκαετία, ακόμη και αν πρόκειται για 
ανανέωση. Επιπλέον, ο εντοπισμός 
υποψήφιων προς υποκατάσταση ουσιών 
πρέπει να θεωρείται το πρώτο στάδιο 
συγκριτικής αξιολόγησης.

(13) Οι δραστικές ουσίες μπορούν να 
χαρακτηρίζονται, με βάση τις εγγενείς 
επικίνδυνες ιδιότητές τους, ως υποψήφιες 
για υποκατάσταση από άλλες δραστικές 
ουσίες, οσάκις οι ουσίες αυτές, που 
θεωρούνται αποτελεσματικές κατά των 
στοχευόμενων επιβλαβών οργανισμών, 
είναι διαθέσιμες σε επαρκή ποικιλία ώστε 
να μην αναπτύσσεται αντοχή από τους 
επιβλαβείς οργανισμούς. Για να είναι 
δυνατή η τακτική εξέταση των ουσιών που 
χαρακτηρίζονται ως υποψήφιες για 
υποκατάσταση, η περίοδος καταχώρισής 
τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε 
έτη, ακόμη και αν πρόκειται για ανανέωση. 
Επιπλέον, ο εντοπισμός υποψήφιων προς 
υποκατάσταση ουσιών πρέπει να θεωρείται 
το πρώτο στάδιο συγκριτικής αξιολόγησης.

Or.fr

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να αναθεωρούνται τακτικά οι ουσίες που είναι υποψήφιες για υποκατάσταση. 

Τροπολογία 111
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Στο πλαίσιο της χορήγησης ή 
ανανέωσης αδειών για βιοκτόνα, πρέπει να 
υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης δύο ή 
περισσότερων βιοκτόνων ως προς τους 
κινδύνους που ενέχουν και τα οφέλη που 

(14) Στο πλαίσιο της χορήγησης ή 
ανανέωσης αδειών για βιοκτόνα, πρέπει να 
υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης δύο ή 
περισσότερων βιοκτόνων ως προς τους 
κινδύνους που ενέχουν και τα οφέλη που 
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αποφέρει η χρήση τους. Η εν λόγω 
συγκριτική αξιολόγηση πρέπει να έχει ως 
αποτέλεσμα την αντικατάσταση 
επιτρεπόμενων βιοκτόνων που περιέχουν 
υποψήφιες για υποκατάσταση δραστικές 
ουσίες από άλλα προϊόντα που ενέχουν 
σημαντικά μικρότερο κίνδυνο για την 
υγεία ή για το περιβάλλον, εφόσον αυτό 
δεν έχει σοβαρές αρνητικές οικονομικές ή 
πρακτικές επιπτώσεις. Για τις περιπτώσεις 
αυτές πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλες 
περίοδοι σταδιακής εξάλειψης.

αποφέρει η χρήση τους. Η εν λόγω 
συγκριτική αξιολόγηση πρέπει να έχει ως 
αποτέλεσμα την αντικατάσταση βιοκτόνων 
από άλλα προϊόντα που ενέχουν σημαντικά 
μικρότερο κίνδυνο για την υγεία ή για το 
περιβάλλον, εφόσον αυτό δεν έχει σοβαρές 
αρνητικές οικονομικές ή πρακτικές 
επιπτώσεις. Για τις περιπτώσεις αυτές 
πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλες 
περίοδοι σταδιακής εξάλειψης.

Or.en

Αιτιολόγηση

Ο κίνδυνος για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία δεν προέρχεται τόσο από τη δραστική 
ουσία, λόγω των μικρών ποσοτήτων που χρησιμοποιούνται σε κάθε προϊόν, όσο στο ίδιο το 
προϊόν και τη χρήση του. Η σύγκριση μόνο εκείνων των βιοκτόνων που περιέχουν υποψήφιες 
για υποκατάσταση δραστικές ουσίες θα έχει μικρή μόνο σημασία. Υπάρχουν πολύ λίγες νέες 
δραστικές ουσίες που εντοπίζονται κάθε χρόνο, οι οποίες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις 
παλαιότερες και οι υποψήφιες για υποκατάσταση δραστικές ουσίες θα εξακολουθούν να 
κυκλοφορούν στην αγορά για μακρότερο διάστημα από ό,τι αναμένεται. Προκειμένου να 
τονωθεί η καινοτομία, είναι σημαντικό να ευνοούνται μόνο τα ασφαλέστερα προϊόντα στην 
αγορά.

Τροπολογία 112
Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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συγκεκριμένος τύπος προϊόντων.

Or.en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διατηρηθεί ο τύπος προϊόντων 20 δεδομένου ότι τα βιοκτόνα αυτά δεν 
είναι συντηρητικές αλλά απολυμαντικές ουσίες. Για παράδειγμα, προϊόντα που 
χρησιμοποιούνται για την απολύμανση ζωοτροφών από παθογόνους οργανισμούς που 
προσβάλλουν τον άνθρωπο, όπως η σαλμονέλα, δεν πληρούν τις απαιτήσεις των κανονισμών 
περί προσθέτων ζωοτροφών. Πράγματι, τα προϊόντα δεν επηρεάζουν ευνοϊκά τις ζωοτροφές 
ούτε ενισχύουν την απόδοσή τους ούτε δρουν ως συντηρητικά. Σκοπός τους είναι να 
αποτρέψουν τη μόλυνση των αυγών, των πουλερικών και του χοιρινού κρέατος από σαλμονέλα 
και πρέπει συνεπώς να θεωρούνται ως απολυμαντικές ουσίες που αποκλειστικό στόχο την 
προστασία της ανθρώπινης υγείας.

Τροπολογία 113
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or.en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διατηρηθεί ο τύπος 20 βιοκτόνων της παλαιότερης οδηγίας 98/8 
("Συντηρητικά για τρόφιμα ή ζωοτροφές"), αλλά χρειάζεται να τροποποιηθεί ο ορισμός τους, 
δεδομένου ότι αυτά τα βιοκτόνα δεν είναι συντηρητικά αλλά απολυμαντικά (αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα, ο παλαιότερος ορισμός να προκαλεί σύγχυση). Για παράδειγμα, προϊόντα που 
χρησιμοποιούνται για την απολύμανση ζωοτροφών από παθογόνους οργανισμούς που 
προσβάλλουν τον άνθρωπο, όπως η σαλμονέλα, δεν πληρούν τις απαιτήσεις των κανονισμών 
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περί προσθέτων ζωοτροφών. Πράγματι, τα προϊόντα αυτά δεν "επηρεάζουν ευνοϊκά τις 
ζωοτροφές" ούτε ενισχύουν την απόδοσή τους.

Τροπολογία 114
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or.en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διατηρηθεί ο τύπος 20 βιοκτόνων ("συντήρηση των τροφίμων ή των 
ζωοτροφών") αλλά χρειάζεται να τροποποιηθεί ο ορισμός τους, δεδομένου ότι αυτά τα 
βιοκτόνα δεν είναι συντηρητικά αλλά απολυμαντικά. Για παράδειγμα, προϊόντα που 
χρησιμοποιούνται για την απολύμανση ζωοτροφών από παθογόνους οργανισμούς που 
προσβάλλουν τον άνθρωπο, όπως η σαλμονέλα, δεν πληρούν τις απαιτήσεις των κανονισμών 
περί προσθέτων ζωοτροφών. Ούτε δρουν ως συντηρητικά για την πρόληψη της αλλοίωσης των 
ζωοτροφών. Αυτά τα προϊόντα πρέπει επομένως να θεωρούνται απολυμαντικά.

Τροπολογία 115
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Δεδομένου ότι η Διεθνής Σύμβαση για 
τον έλεγχο και τη διαχείριση του 

(21) Δεδομένου ότι η Διεθνής Σύμβαση για 
τον έλεγχο και τη διαχείριση του 
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ερματικού ύδατος των πλοίων και των 
ιζημάτων προβλέπει αποτελεσματική 
εκτίμηση των κινδύνων που ενέχουν τα 
συστήματα διαχείρισης του ερματικού 
ύδατος, η οριστική έγκριση και η 
επακόλουθη έγκριση τύπου των 
συστημάτων αυτών πρέπει να θεωρούνται 
ισοδύναμες με την άδεια προϊόντος που 
απαιτεί ο παρών κανονισμός.

ερματικού ύδατος των πλοίων και των 
ιζημάτων προβλέπει αποτελεσματική 
εκτίμηση των κινδύνων που ενέχουν τα 
συστήματα διαχείρισης του ερματικού 
ύδατος, η οριστική έγκριση και η 
επακόλουθη έγκριση τύπου των 
συστημάτων αυτών πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη για την άδεια προϊόντος που 
απαιτεί ο παρών κανονισμός.

Or.en

Αιτιολόγηση

Οι διεθνείς άδειες δεν μπορούν να θεωρούνται αυτομάτως ότι πληρούν τις απαιτήσεις της 
νομοθεσίας της ΕΕ.

Τροπολογία 116
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Για να ενθαρρυνθεί η χρήση 
βιοκτόνων χαμηλής επικινδυνότητας, που 
διαθέτουν θετικότερα χαρακτηριστικά 
από πλευράς περιβάλλοντος ή υγείας του 
ανθρώπου σε σύγκριση με άλλα βιοκτόνα, 
πρέπει να επιτραπεί η χορήγηση αδειών 
για βιοκτόνα χαμηλής επικινδυνότητας, 
χωρίς προηγούμενη έγκριση των 
δραστικών ουσιών που περιέχουν.

διαγράφεται

Or.en

Αιτιολόγηση

Βιοκτόνα χαμηλής επικινδυνότητας πρέπει να είναι πρωτίστως βιοκτόνα με εγγενείς ιδιότητες 
χαμηλής επικινδυνότητας. Για τη σχετική αξιολόγηση, οι δραστικές ουσίες που περιέχουν τα 
βιοκτόνα πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις να έχουν άδεια χρήσης.
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Τροπολογία 117
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33 α) Η μόλυνση με παθογόνους 
οργανισμούς πρέπει να αποφεύγεται με 
κατάλληλα μέτρα για την καταπολέμηση 
ή απομάκρυνση των οργανισμών αυτών. 
Επιπλέον, πρέπει να ληφθούν και άλλα 
προληπτικά μέτρα, όπως π.χ. η 
κατάλληλη αποθήκευση των 
εμπορευμάτων, η τήρηση των 
προδιαγραφών υγείας και η άμεση 
διάθεση των αποβλήτων. Μόνο εάν τα 
μέτρα αυτά δεν έχουν αποτελέσματα, 
πρέπει να λαμβάνονται περαιτέρω μέτρα. 
Βιοκτόνα που αποτελούν μικρότερο 
κίνδυνο για τους ανθρώπους, τα ζώα και 
το περιβάλλον, πρέπει πάντοτε να 
χρησιμοποιούνται πριν από άλλα 
προϊόντα, όταν τα εν λόγω μικρότερου 
κινδύνου προϊόντα παρέχουν 
αποτελεσματική προστασία στη 
συγκεκριμένη περίπτωση. Βιοκτόνα που 
αποσκοπούν να βλάψουν, να σκοτώσουν 
ή να καταστρέψουν ζώα που μπορούν να 
βιώσουν πόνο και ταλαιπωρία πρέπει να 
χρησιμοποιούνται ως έσχατη λύση.

Or.en

Αιτιολόγηση

Η αειφόρος χρήση βιοκτόνων θα επιτευχθεί με την αναγνώριση της ανάγκης λήψης 
προληπτικών μέτρων ως πρώτη επιλογή.

Τροπολογία 118
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or.en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επιτευχθεί μια κατάλληλη εξισορρόπηση μεταξύ ελευθέρου εμπορίου 
προϊόντων και ασφάλειας της αγοράς, το εν λόγω άρθρο για το παράλληλο εμπόριο πρέπει να 
περιοριστεί σε πανομοιότυπα βιοκτόνα με τις ίδιες προδιαγραφές και το ίδιο περιεχόμενο 
δραστικών ουσιών και βοηθητικών.

Τροπολογία 119
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or.it

Αιτιολόγηση

Το παράλληλο εμπόριο πρέπει να περιορισθεί σε προϊόντα που έχουν τα ίδια τεχνικά 
χαρακτηριστικά και περιέχουν τις ίδιες δραστικές ουσίες και τα ίδια βοηθητικά συνθέσεως. 
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Τροπολογία 120
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54) Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί 
αποτελεσματική πληροφόρηση σχετικά με 
τους κινδύνους που οφείλονται σε 
βιοκτόνα και τα μέτρα διαχείρισης 
κινδύνων, δεδομένου ότι αποτελεί 
ουσιώδες μέρος του συστήματος που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό. Οι 
αρμόδιες αρχές, ο Οργανισμός και η 
Επιτροπή πρέπει να διευκολύνουν την 
πρόσβαση στις πληροφορίες και, 
ταυτόχρονα, να τηρούν την αρχή της 
εμπιστευτικότητας και να αποφεύγουν 
κάθε γνωστοποίηση πληροφοριών που θα 
μπορούσε να βλάψει τα εμπορικά 
συμφέροντα του ενδιαφερομένου.

(54) Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί 
αποτελεσματική πληροφόρηση σχετικά με 
τους κινδύνους που οφείλονται σε 
βιοκτόνα και τα μέτρα διαχείρισης 
κινδύνων, δεδομένου ότι αποτελεί 
ουσιώδες μέρος του συστήματος που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό. Οι 
αρμόδιες αρχές, ο Οργανισμός και η 
Επιτροπή πρέπει να διευκολύνουν την 
πρόσβαση στις πληροφορίες και, 
ταυτόχρονα, να τηρούν την αρχή της 
εμπιστευτικότητας και να αποφεύγουν 
κάθε γνωστοποίηση πληροφοριών που θα 
μπορούσε να βλάψει τα εμπορικά 
συμφέροντα του ενδιαφερομένου, εκτός 
εάν το απαιτεί η προστασία της 
ανθρώπινης υγείας και του 
περιβάλλοντος..

Or.fr

Τροπολογία 121
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(60) Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού πρέπει να 
θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης 
Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των 
όρων άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην 
Επιτροπή.

διαγράφεται
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__________________________________

ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23

Or.en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της επιτροπολογίας με το νέο σύστημα κατ' εξουσιοδότησης πράξεων, σύμφωνα 
με  το άρθρο 290 ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 122
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 61

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(61) Ειδικότερα, πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να θεσπίζει 
μέτρα για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με 
τις αιτήσεις καταχώρισης δραστικής 
ουσίας στο παράρτημα Ι ή ανανέωσης ή 
επανεξέτασης της καταχώρισης, για την 
εξειδίκευση των διαδικασιών ανανέωσης 
και επανεξέτασης της καταχώρισης 
δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι, για 
την επέκταση του πεδίου εφαρμογής των 
διατάξεων που αφορούν την κοινοτική 
άδεια σε άλλες κατηγορίες βιοκτόνων, για 
την εξειδίκευση των κριτηρίων και των 
διαδικασιών ακύρωσης άδειας ή 
τροποποίησης των όρων και 
προϋποθέσεων άδειας, όπου 
συμπεριλαμβάνεται μηχανισμός επίλυσης 
διαφορών, για τον καθορισμό των 
μέγιστων συνολικών ποσοτήτων 
δραστικών ουσιών ή βιοκτόνων που 
επιτρέπεται να ελευθερώνονται κατά τα 
πειράματα, καθώς και των ελάχιστων 
στοιχείων που πρέπει να υποβάλλονται, 
για τον καθορισμό εναρμονισμένης 
διάρθρωσης τελών, καθώς και άλλων 
κανόνων σχετικά με την καταβολή τελών 
και επιβαρύνσεων στις αρμόδιες αρχές 
και στον Οργανισμό, για την προσαρμογή 

διαγράφεται



AM\812192EL.doc 17/77 PE439.902v02-00

EL

των παραρτημάτων στην τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο, για την εφαρμογή 
του προγράμματος εργασιών και τον 
καθορισμό των σχετικών δικαιωμάτων 
και υποχρεώσεων των αρμοδίων αρχών 
και των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, 
καθώς και για την παράταση της 
διάρκειάς του για συγκεκριμένη περίοδο. 
Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι 
γενικής εμβέλειας και έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού, μεταξύ άλλων με τη 
συμπλήρωσή του με νέα, μη ουσιώδη 
στοιχεία, πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που προβλέπεται στο άρθρο 5α της 
απόφασης 1999/468/EΚ.

Or.en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της επιτροπολογίας με το νέο σύστημα κατ' εξουσιοδότησης πράξεων, σύμφωνα 
με  το άρθρο 290 ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 123
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 61 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(61α) Υπάρχει επιστημονική αβεβαιότητα 
όσον αφορά την ασφάλεια των 
νανοϋλικών για την ανθρώπινη υγεία και 
το περιβάλλον· για παράδειγμα, η 
επιστημονική επιτροπή της ΕΕ για τους 
ανακύπτοντες και τους πρόσφατα 
εντοπιζόμενους κινδύνους για την υγεία 
(ΕΕΑΝΚΥ) εντόπισε ορισμένους ειδικούς 
κινδύνους για την υγεία καθώς και 
τοξικές επιδράσεις σε περιβαλλοντικούς 
οργανισμούς για ορισμένα νανοϋλικά. Η 
ΕΕΑΝΚΥ διαπίστωσε επίσης γενικευμένη 



PE439.902v02-00 18/77 AM\812192EL.doc

EL

έλλειψη δεδομένων υψηλής ποιότητας 
όσον αφορά την έκθεση τόσο για τους 
ανθρώπους όσο και για το περιβάλλον, 
καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι 
απαιτείται περαιτέρω ανάπτυξη, 
τεκμηρίωση και τυποποίηση των 
γνώσεων επί της μεθοδολογίας τόσο για 
τις εκτιμήσεις της έκθεσης όσο και για 
τον εντοπισμό των κινδύνων. Όλο και 
περισσότερα βιοκτόνα περιέχουν 
νανοάργυρο.

Or.en

Αιτιολόγηση

Ο νανοάργυρος αποτελεί σήμερα το κύριο συστατικό των νανοϋλικών. Η έλλειψη γνώσης για τα 
νανοϋλικά πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Τροπολογία 124
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 62

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(62) Όταν, για επιτακτικούς λόγους 
επείγουσας ανάγκης, δεν είναι δυνατόν να 
τηρηθούν οι συνήθεις προθεσμίες της 
κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο, η 
Επιτροπή πρέπει να μπορεί να καταφεύγει 
στη διαδικασία του κατεπείγοντος, που 
προβλέπεται στο άρθρο 5α παράγραφος 6 
της απόφασης 1999/468/ΕΚ, για την 
έκδοση αποφάσεων σχετικά με την 
τροποποίηση της καταχώρισης 
δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι ή τη 
διαγραφή της από αυτό βάσει του άρθρου 
13.

διαγράφεται

Or.en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της επιτροπολογίας με το νέο σύστημα κατ' εξουσιοδότησης πράξεων, σύμφωνα 
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με  το άρθρο 290 ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 125
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 62 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(62α) Σύμφωνα με το άρθρο 291 ΣΛΕΕ, 
οι κανόνες και οι γενικές αρχές που 
διέπουν τους μηχανισμούς ελέγχου από τα 
κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή, πρέπει να θεσπίζονται εκ των 
προτέρων μέσω κανονισμού σύμφωνα με 
τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Εν 
αναμονή της έγκρισης του νέου αυτού 
κανονισμού, και με δεδομένη την ανάγκη 
έγκρισης του κανονισμού αυτού το 
ταχύτερο δυνατόν, ο έλεγχος από τα 
κράτη μέλη πρέπει να ασκείται σύμφωνα 
με τις διατάξεις της απόφασης 
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης 
Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των 
όρων άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην 
Επιτροπή, εφόσον οι διατάξεις αυτές 
παραμένουν συμβατές με τις 
τροποποιημένες συνθήκες. Οι αναφορές 
στις διατάξεις αυτές πρέπει ωστόσο να 
αντικατασταθούν από αναφορές στους 
κανόνες και τις αρχές που θεσπίζει ο νέος 
κανονισμός μόλις ο κανονισμός αυτές 
τεθεί σε ισχύ.

Or.en

Αιτιολόγηση

Θέσπιση μεταβατικών μέτρων έως ότου εγκριθούν νέες διατάξεις για τις εκτελεστικές πράξεις.
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Τροπολογία 126
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 66

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or.en

Αιτιολόγηση

Τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα δεν πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
της πρότασης, δεδομένου ότι αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα διπλή ρύθμιση και αξιολόγηση. Τα 
υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ρυθμίζονται ήδη από τον κανονισμό πλαίσιο (EΚ) 
αριθ. 1935/2004. Εάν επέλθουν αλλαγές στους κανόνες που διέπουν τα υλικά που έρχονται σε 
επαφή με τρόφιμα, αυτές πρέπει να πραγματοποιηθούν μέσω της αναθεώρησης της νομοθεσίας 
που διέπει τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και όχι με την επέκταση του πεδίου 
εφαρμογής του κανονισμού για τα βιοκτόνα.

Τροπολογία 127
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 66

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(66) Λαμβανομένου υπόψη ότι η κοινοτική 
νομοθεσία στον τομέα των βιοκτόνων δεν 
κάλυπτε προηγουμένως ορισμένα 
προϊόντα, ενδείκνυται να προβλεφθεί 
μεταβατική περίοδος, ώστε να 
προετοιμαστούν οι επιχειρήσεις για την 
τήρηση των κανόνων οι οποίοι διέπουν τις 

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

δραστικές ουσίες που σχηματίζονται 
επιτόπου, καθώς και τα κατεργασμένα 
υλικά και αντικείμενα. 

Or.fr

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία 128
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι 
να εξασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας τόσο της υγείας των 
ανθρώπων και των ζώων όσο και του 
περιβάλλοντος. Οι διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού βασίζονται στην 
αρχή της προφύλαξης, προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι οι δραστικές ουσίες ή 
τα προϊόντα που διατίθενται στη αγορά 
δεν έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην 
υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή στο 
περιβάλλον. Δεν επιτρέπεται να 
εμποδίζεται η εφαρμογή εκ μέρους των 
κρατών μελών της αρχής της 
προφύλαξης όταν υπάρχει επιστημονική 
αβεβαιότητα ως προς τους κινδύνους σε 
σχέση με την υγεία των ανθρώπων, την 
υγεία των ζώων ή το περιβάλλον που 
εγκυμονούν τα βιοκτόνα τα οποία 
πρόκειται να εγκριθούν στην επικράτειά 
τους.
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Or.en

Τροπολογία 129
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or.fr

Αιτιολόγηση

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. 

Τροπολογία 130
Julie Girling

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or.en

Αιτιολόγηση

Τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα δεν πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
της πρότασης, δεδομένου ότι αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα διπλή ρύθμιση και αξιολόγηση. Τα 
υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ρυθμίζονται ήδη από τον κανονισμό πλαίσιο (EΚ) 
αριθ. 1935/2004. Εάν επέλθουν αλλαγές στους κανόνες που διέπουν τα υλικά που έρχονται σε 
επαφή με τρόφιμα, αυτές πρέπει να πραγματοποιηθούν μέσω της αναθεώρησης της νομοθεσίας 
που διέπει τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και όχι με την επέκταση του πεδίου 
εφαρμογής του κανονισμού για τα βιοκτόνα.

Τροπολογία 131
Dan Jørgensen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιστ a) Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 3ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με την 
ποιότητα του νερού που προορίζεται για 
ανθρώπινη κατανάλωση·

Or.en

Τροπολογία 132
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Τα βιοκτόνα που έχουν λάβει οριστική 
έγκριση βάσει της Διεθνούς Σύμβασης για 
τον έλεγχο και τη διαχείριση του 
ερματικού ύδατος των πλοίων και των 
ιζημάτων θεωρείται ότι έχουν λάβει άδεια 
βάσει του παραρτήματος VII του
παρόντος κανονισμού. Τα άρθρα 38 και 

8. Τα δεδομένα που παρέχονται για 
βιοκτόνα που έχουν λάβει οριστική 
έγκριση βάσει της Διεθνούς Σύμβασης για 
τον έλεγχο και τη διαχείριση του 
ερματικού ύδατος των πλοίων και των 
ιζημάτων εξετάζονται όταν αποφασίζεται 
η έγκριση των προϊόντων αυτών 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Τα 
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57 εφαρμόζονται αναλόγως. άρθρα 38 και 57 εφαρμόζονται αναλόγως.

Or.en

Αιτιολόγηση

Οι διεθνείς εγκρίσεις δεν πρέπει να ισχύουν αυτομάτως στην ΕΕ.

Τροπολογία 133
Tiziano Motti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) «ανησυχητική ουσία»: στ) «ανησυχητική ουσία»:

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

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

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. 

Τροπολογία 134
Tiziano Motti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) «επιβλαβής οργανισμός»: ζ) «επιβλαβής οργανισμός»:

οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων των 
παθογόνων, των οποίων η παρουσία είναι 
ανεπιθύμητη ή οι οποίοι έχουν επιζήμια 
επίδραση στον άνθρωπο, στις 
δραστηριότητές του ή στα προϊόντα που 
χρησιμοποιεί ή παράγει ή στα ζώα ή στο 
περιβάλλον·

οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων των 
παθογόνων, των οποίων η παρουσία είναι 
ανεπιθύμητη ή οι οποίοι έχουν επιζήμια 
επίδραση, άμεσα ή στο απώτερο μέλλον
στον άνθρωπο και ιδιαίτερα στα παιδιά, 
στις ανθρώπινες δραστηριότητες ή στα 
προϊόντα που χρησιμοποιεί ή παράγει ή 
στα ζώα ή στο 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. 

Τροπολογία 135
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) «υπολείμματα (κατάλοιπα)»: (η) «υπολείμματα (κατάλοιπα)»:

ουσίες που συναντώνται στη μάζα ή στην 
επιφάνεια φυτών ή προϊόντων φυτικής 
προέλευσης, βρώσιμων προϊόντων ζωικής 
προέλευσης, στο πόσιμο νερό ή αλλού στο 
περιβάλλον και προέρχονται από τη χρήση 
βιοκτόνου, συμπεριλαμβανομένων των 
μεταβολιτών και προϊόντων διάσπασης ή 
αντίδρασης των ουσιών αυτών.

ουσίες που συναντώνται στη μάζα ή στην 
επιφάνεια φυτών ή προϊόντων φυτικής 
προέλευσης, βρώσιμων προϊόντων ζωικής 
προέλευσης, στους υδάτινους πόρους, στο 
πόσιμο νερό ή αλλού στο περιβάλλον και 
προέρχονται από τη χρήση βιοκτόνου, 
συμπεριλαμβανομένων των μεταβολιτών 
και προϊόντων διάσπασης ή αντίδρασης 
των ουσιών αυτών.

Or.en
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Τροπολογία 136
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) «διάθεση στην αγορά»: θ) «διάθεση στην αγορά»:
 η πρώτη προσφορά βιοκτόνου για 
διανομή ή χρήση στην κοινοτική αγορά 
στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, 
είτε επί πληρωμή είτε δωρεάν·

 η προσφορά βιοκτόνου σε τρίτα μέρη, 
είτε επί πληρωμή είτε δωρεάν, ή η διάθεση  
βιοκτόνου σε τρίτα μέρη. Η εισαγωγή 
θεωρείται διάθεση στην αγορά. Δεν 
υφίσταται προσφορά σε τρίτα μέρη, όταν, 
για παράδειγμα, στο πλαίσιο εμπορικής 
δραστηριότητας, τα κατεργασμένα υλικά 
ή προϊόντα παρασκευάζονται σε ατομική 
βάση και ενσωματώνονται αργότερα από 
τον παραγωγό.  

Or.de

Αιτιολόγηση

Όχι μόνο η "πρώτη προσφορά", αλλά "κάθε προσφορά" θα πρέπει να θεωρείται διάθεση στην 
αγορά, όπως και σε άλλες νομοθετικές πράξεις για χημικές ουσίες (βλ. REACH). Παρεκκλίσεις 
πρέπει να γίνονται δεκτές μόνο όταν, για παράδειγμα, ένας πελάτης αναθέτει σε έναν τεχνίτη να 
χρωματίσει μία πρόσοψη με ουσία που περιέχει εγκεκριμένο βιοκτόνο. Η αποσαφήνιση αυτή 
είναι αναγκαία. 

Τροπολογία 137
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ) «διάθεση στην αγορά»: (θ) «διάθεση στην αγορά»:
η πρώτη προσφορά βιοκτόνου για 
διανομή ή χρήση στην κοινοτική αγορά 
στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, 
είτε επί πληρωμή είτε δωρεάν·

η προσφορά ή διάθεση βιοκτόνων σε 
τρίτους, είτε επί πληρωμή είτε δωρεάν· η 
εισαγωγή θεωρείται διάθεση στην αγορά·

Or.en
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Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της "διάθεσης στην αγορά" της Επιτροπής είναι πολύ στενότερος από τον ορισμό της 
ισχύουσας οδηγίας για τα βιοκτόνα. Η προτεινόμενη αλλαγή θα ευθυγραμμίσει το νέο 
κανονισμό για τα βιοκτόνα με τον κανονισμό REACH, περιορίζοντας τις μεταγενέστερες 
πωλήσεις. 

Τροπολογία 138
Esther De Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

i) κάθε ουσία, μείγμα, υλικό ή αντικείμενο, 
στο οποίο χρησιμοποιήθηκαν ή 
ενσωματώθηκαν ένα ή περισσότερα 
βιοκτόνα, με σκοπό την προστασία της εν 
λόγω ουσίας ή του μείγματος, υλικού ή 
αντικειμένου από τη φθορά που 
προκαλούν επιβλαβείς οργανισμοί, ή
ii) κάθε ουσία, μίγμα, υλικό ή 
αντικείμενο, στο οποίο 
χρησιμοποιήθηκαν ή ενσωματώθηκαν 
ένα ή περισσότερα βιοκτόνα με σκοπό 
την καταστροφή, την αποτροπή, την 
εξουδετέρωση της επικινδυνότητας, την 
πρόληψη της δράσης ενός επιβλαβούς 
οργανισμού ή τον έλεγχό του, υπό τον όρο 
ότι η ουσία, το μίγμα, το υλικό ή 
αντικείμενο δρα αυτοτελώς·

Or.en

Τροπολογία 139
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια α) «εξωτερική βιοκτόνος δράση»: 

η δράση εφαρμογών, κατά τις οποίες το 
ενσωματωμένο βιοκτόνο προορίζεται να 
ελευθερωθεί υπό φυσιολογικές ή εύλογα 
προβλέψιμες συνθήκες χρήσης.

Or.de

Αιτιολόγηση

Η έννοια "εξωτερική δράση" δεν ορίζεται στον ίδιο τον κανονισμό για τα βιοκτόνα, αλλά στο 
«εγχειρίδιο των αποφάσεων».  

Τροπολογία 140
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιστ) «σκεύασμα-πλαίσιο»: (ιστ) «σκεύασμα-πλαίσιο»:
ομάδα βιοκτόνων παρόμοιων χρήσεων, τα 
οποία παρουσιάζουν περιορισμένες 
μεταβολές της σύνθεσής τους ως προς ένα 
βιοκτόνο αναφοράς, που ανήκει στην ίδια 
ομάδα και περιέχει τις ίδιες δραστικές 
ουσίες με τις ίδιες προδιαγραφές, εφόσον 
οι εν λόγω επιτρεπόμενες μεταβολές δεν 
επηρεάζουν αρνητικά τον βαθμό 
επικινδυνότητας ούτε την 
αποτελεσματικότητα των προϊόντων 
αυτών·

ομάδα βιοκτόνων παρόμοιων χρήσεων, τα 
οποία παρουσιάζουν περιορισμένες 
μεταβολές της σύνθεσής τους ως προς ένα 
βιοκτόνο αναφοράς, που ανήκει στην ίδια 
ομάδα και περιέχει τις ίδιες δραστικές 
ουσίες με τις ίδιες προδιαγραφές, εφόσον 
οι εν λόγω επιτρεπόμενες μεταβολές δεν 
επηρεάζουν αρνητικά τον βαθμό 
επικινδυνότητας ούτε την 
αποτελεσματικότητα των προϊόντων 
αυτών, όταν η μεταβολή συνίσταται στη 
μείωση του ποσοστού της δραστικής 
ουσίας και/ή σε μια ποσοστιαία αλλαγή 
της σύνθεσης μιας ή περισσοτέρων μη 
δραστικών ουσιών·

Or.en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή ευθυγραμμίζει το σκεύασμα-πλαίσιο με την οδηγία 98/8/ΕΚ. Η υπογράμμιση 
ότι τα σκευάσματα-πλαίσιο ισχύουν μόνο για προϊόντα χαμηλού κινδύνου θα ενθαρρύνει τη 
συνεχή καινοτομία στα προϊόντα και την κατάλληλη διαχείριση του κινδύνου.

Τροπολογία 141
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιθ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιθ) «υλικά που έρχονται σε επαφή με 
τρόφιμα»:

διαγράφεται

κάθε υλικό και αντικείμενο που 
προορίζεται να έρθει σε επαφή με 
τρόφιμα και το οποίο καλύπτεται από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/200443·
_________________________________

43 ΕΕ L 338 της 13.11.2004, σ. 4.

Or.fr

Αιτιολόγηση

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. 

Τροπολογία 142
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιθ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιθ) «υλικά που έρχονται σε επαφή με διαγράφεται
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τρόφιμα»:
κάθε υλικό και αντικείμενο που 
προορίζεται να έρθει σε επαφή με 
τρόφιμα και το οποίο καλύπτεται από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/200443·
________________

43 ΕΕ 338, 13.11.2004, σ.  4

Or.en

Αιτιολόγηση

Τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα δεν πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
της πρότασης, δεδομένου ότι αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα διπλή ρύθμιση και αξιολόγηση. Τα 
υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ρυθμίζονται ήδη από τον κανονισμό πλαίσιο (EΚ) 
αριθ. 1935/2004. Εάν επέλθουν αλλαγές στους κανόνες που διέπουν τα υλικά που έρχονται σε 
επαφή με τρόφιμα, αυτές πρέπει να πραγματοποιηθούν μέσω της αναθεώρησης της νομοθεσίας 
που διέπει τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και όχι με την επέκταση του πεδίου 
εφαρμογής του κανονισμού για τα βιοκτόνα.

Τροπολογία 143
Dan Jørgensen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(κα α) "ευπαθείς ομάδες"
άτομα που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή 
κατά την αξιολόγηση των οξειών και 
χρόνιων επιπτώσεων των βιοκτόνων στην 
υγεία. Στα άτομα αυτά περιλαμβάνονται 
οι έγκυοι και οι θηλάζουσες γυναίκες, τα 
έμβρυα, τα βρέφη και τα παιδιά, οι 
ηλικιωμένοι και οι εργαζόμενοι και οι 
κάτοικοι περιοχών οι οποίοι 
υποβάλλονται σε υψηλή έκθεση σε 
βιοκτόνα επί μακρό διάστημα·

Or.en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει να συμπεριλάβει έναν ορισμό των ευπαθών ομάδων, ευθυγραμμιζόμενος 
με τον κανονισμό 1107/2009 και τον κανονισμό REACH.
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Τροπολογία 144
Frédérique Ries, Corinne Lepage

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(κα α) "ευπαθείς ομάδες"
άτομα που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή 
κατά την αξιολόγηση των οξειών και 
χρόνιων επιπτώσεων των βιοκτόνων στην 
υγεία. Στα άτομα αυτά περιλαμβάνονται 
μεταξύ άλλων οι έγκυες και οι 
θηλάζουσες γυναίκες, τα βρέφη, τα
παιδιά και οι ηλικιωμένοι·

Or.en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός αυτός πρέπει να συμπεριλάβει έναν ορισμό των ευπαθών ομάδων, 
ευθυγραμμιζόμενος με τον κανονισμό 1107/2009 για τα φυτοφαρμακευτικά προϊόντα και τον 
κανονισμό REACH 1907/2006.

Τροπολογία 145
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχεία κα α έως κα γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(κα α) "διοικητική αλλαγή"
μεταβολή καθαρά διοικητικής φύσης σε 
υπάρχουσα άδεια, η οποία δεν 
συνεπάγεται επανεκτίμηση του κινδύνου 
για τη δημόσια υγεία ή το περιβάλλον ή 
της αποτελεσματικότητας του προϊόντος·
(κα β) "ελλάσων αλλαγή"
μεταβολή ισχύουσας αδείας που δεν 
θεωρείται διοικητική καθόσον απαιτεί 
περιορισμένη επανεκτίμηση του κινδύνου 
για τη δημόσια υγεία ή το περιβάλλον 
και/ή της αποτελεσματικότητας του 
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προϊόντος. Η μεταβολή δεν πρέπει να 
υποβαθμίζει το επίπεδο του κινδύνου για 
τη δημόσια υγεία ή το περιβάλλον και την 
αποτελεσματικότητα του προϊόντος.
(κα γ) "μείζων αλλαγή"
μεταβολή ισχύουσας αδείας που δεν 
θεωρείται διοικητική ή μικρή, που 
απαιτεί πλήρη επανεκτίμηση του 
κινδύνου για τη δημόσια υγεία ή το 
περιβάλλον και/ή της 
αποτελεσματικότητας του προϊόντος.

Or.en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να οριστούν οι μεταβολές που μπορεί να επέλθουν σε μια υφιστάμενη άδεια 
βιοκτόνου.

Τροπολογία 146
Pilar Ayuso

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κα α) "Νανοϋλικά": σκοπίμως 
παραχθείσες, στερεές, σωματιδιακές 
ουσίες, υπό μορφήν είτε σκόνης, υλικών 
διασποράς ή αερολυμάτων, αποτελούμενα 
από νανοαντικείμενα και τα 
συσσωματώματα και σύνολά τους,
(i) τα οποία περιλαμβάνουν, όταν 
μετρώνται με τυποποιημένες και 
αναγνωρισμένες μεθόδους, τουλάχιστον 
10 wt.-% νανοαντικειμένων,
(ii) ή τα οποία, όταν μετρώνται με 
κατάλληλες μεθόδους, έχουν ειδική 
επιφάνεια κατ' όγκο μεγαλύτερη από 6 x 
1/100 nm.
Τα νανοαντικείμενα είναι ξεχωριστά 
σωματίδια με μία, δύο ή τρεις εξωτερικές 
διαστάσεις μεταξύ 1 nm και 100 nm 
περίπου·
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Or.en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή αναπτύσσει σήμερα ένα νέο οριζόντιο ορισμό των νανοϋλικών με την υποστήριξη 
της Επιστημονικής Επιτροπής για τους Ανακύπτοντες και τους Πρόσφατα Εντοπιζόμενους 
Κινδύνους για την Υγεία (ΕΕΑΝΚΥ). Η ΕΕΑΝΚΥ έχει ήδη προτείνει, σε γνωμοδότηση του 2009, 
τη διεύρυνση του τρέχοντος ορισμού βάσει του φυσικού μεγέθους με την προσθήκη ενός ορίου 
της ειδικής επιφάνειας. Αυτό πρέπει να αντανακλάται στην πρόταση για ένα νέο ορισμό του 
νανοϋλικού.

Τροπολογία 147
Julie Girling

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or.en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να ορίζεται ο τύπος των μεταβολών που μπορούν να επέλθουν σε εγκεκριμένο 
βιοκτόνο.

Τροπολογία 148
Julie Girling

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(κα β) "ελάσσων αλλαγή"
μεταβολή ισχύουσας αδείας που δεν 
θεωρείται διοικητική καθόσον απαιτεί 
περιορισμένη επανεκτίμηση του κινδύνου 
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για τη δημόσια υγεία ή το περιβάλλον 
και/ή της αποτελεσματικότητας του 
προϊόντος. Η μεταβολή δεν πρέπει να 
υποβαθμίζει το επίπεδο του κινδύνου για 
τη δημόσια υγεία ή το περιβάλλον και την 
αποτελεσματικότητα του προϊόντος.

Or.en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να ορίζεται ο τύπος των μεταβολών που μπορούν να επέλθουν σε εγκεκριμένο 
βιοκτόνο.

Τροπολογία 149
Julie Girling

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or.en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να ορίζεται ο τύπος των μεταβολών που μπορούν να επέλθουν σε εγκεκριμένο 
βιοκτόνο.

Τροπολογία 150
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δραστική ουσία καταχωρίζεται στο 
παράρτημα Ι για αρχική περίοδο που δεν 
υπερβαίνει τα 10 έτη, εάν τα βιοκτόνα που 

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

την περιέχουν πληρούν τους όρους του 
άρθρου 16 παράγραφος 1 στοιχείο β). Μια 
δραστική ουσία που αναφέρεται στο 
άρθρο 5 μπορεί μόνο να ενσωματωθεί 
στο παράρτημα I για μια αρχική περίοδο 
5 ετών.

Or.en

Αιτιολόγηση

Οι ουσίες που εμπίπτουν στα κριτήρια αποκλεισμού πρέπει να περιλαμβάνονται μόνο στο 
παράρτημα I για μέγιστη περίοδο 5 ετών. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τον κανονισμό για τα 
προϊόντα φυτοπροστασίας.

Τροπολογία 151
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or.it

Αιτιολόγηση

Αρκεί η δραστική ουσία να περιέχεται σε ένα μόνο βιοκτόνο, για να συμπεριληφθεί στο 
παράρτημα Ι. 

Τροπολογία 152
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 a. Οι δραστικές ουσίες καθαυτές ή ως 
τμήμα βιοκτόνων, μπορούν να διατεθούν 
στην αγορά της Ένωσης για χρήση σε 
βιοκτόνα, εάν έχουν συμπεριληφθεί στο 
Παράρτημα Ι, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος κανονισμού.

Or.de

Τροπολογία 153
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 β. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά 
στον παρόντα κανονισμό, όλοι οι 
κατασκευαστές μιας δραστικής ουσίας 
υποβάλλουν αίτηση στον Οργανισμό για 
την καταχώριση της δραστικής αυτής 
ουσίας στο παράρτημα Ι. 

Or. de

Τροπολογία 154
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για τις δραστικές ουσίες που 
καταχωρίζονται στο παράρτημα Ι 
καθορίζονται, κατά περίπτωση, ανώτατα 
όρια υπολειμμάτων σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

4. Για τις δραστικές ουσίες που 
καταχωρίζονται στο παράρτημα Ι 
καθορίζονται ανώτατα όρια υπολειμμάτων 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου [και τον κανονισμό 
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Συμβουλίου [και τον κανονισμό (ΕΟΚ) 
αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου].

(ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου].

Or.fr

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να ενισχυθούν και διασαφηθούν οι όροι εγγραφής στο Παράρτημα Ι. 

Τροπολογία 155
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι δραστικές ουσίες καθαυτές ή ως 
τμήμα βιοκτόνων, μπορούν να διατεθούν 
στην αγορά της Ένωσης για χρήση σε 
βιοκτόνα, εάν έχουν συμπεριληφθεί στο 
Παράρτημα Ι, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος κανονισμού.
2. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στον 
παρόντα κανονισμό, όλοι οι 
κατασκευαστές μιας δραστικής ουσίας, 
είτε αυτή χρησιμοποιείται αυτούσια είτε 
ως τμήμα βιοκτόνου, υποβάλλουν αίτηση 
στον Οργανισμό για την καταχώρισή της 
στο παράρτημα Ι. 

Or.de

Αιτιολόγηση

Μόνο εάν οι κατασκευαστές είναι υποχρεωμένοι να συμμορφωθούν με τις ίδιες απαιτήσεις 
όσον αφορά τα δεδομένα με αυτές που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, θα είναι δυνατή η 
διασφάλιση δίκαιης μεταχείρισης. 

Τροπολογία 156
Dan Jørgensen, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 
παράγραφος 1, οι αναφερόμενες στην 
παράγραφο 2 δραστικές ουσίες 
καταχωρίζονται στο παράρτημα Ι μόνον 
εάν συντρέχει τουλάχιστον μία από τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

διαγράφεται

a) υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, η 
έκθεση του ανθρώπου στη δραστική 
ουσία που περιέχεται σε βιοκτόνο είναι 
αμελητέα, ιδίως όταν το προϊόν 
χρησιμοποιείται σε κλειστά συστήματα ή 
υπό συνθήκες αυστηρά ελεγχόμενες·
β) η δραστική ουσία είναι αποδεδειγμένα 
απαραίτητη για την αντιμετώπιση 
σοβαρού κινδύνου για τη δημόσια υγεία·
γ) αποδεικνύεται ότι η μη καταχώριση 
της δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι 
θα είχε δυσανάλογα αρνητικές 
επιπτώσεις, σε σύγκριση με τον κίνδυνο 
που συνεπάγεται η χρήση της ουσίας για 
την υγεία του ανθρώπου ή για το 
περιβάλλον, και ότι δεν υπάρχουν 
κατάλληλες εναλλακτικές ουσίες ή 
τεχνολογίες.
Το στοιχείο γ) δεν ισχύει για τις 
δραστικές ουσίες που προορίζονται για 
τους τύπους προϊόντων 4 και 14 έως 19.

Or.en

Τροπολογία 157
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 
παράγραφος 1, οι αναφερόμενες στην 
παράγραφο 2 δραστικές ουσίες 
καταχωρίζονται στο παράρτημα Ι μόνον 
εάν συντρέχει τουλάχιστον μία από τις

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 
παράγραφος 1, οι αναφερόμενες στην 
παράγραφο 2 δραστικές ουσίες 
καταχωρίζονται στο παράρτημα Ι μόνον 
εάν συντρέχουν όλες οι ακόλουθες 
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ακόλουθες προϋποθέσεις: προϋποθέσεις:

Or.en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να αποτραπεί η χρήση δραστικών ουσιών με τα χειρότερα χαρακτηριστικά 
κινδύνου που επηρεάζουν αρνητικά την υγεία και το περιβάλλον, ιδίως όσον αφορά τις ευπαθείς 
ομάδες και τη βιοποικιλότητα. Η εφαρμογή των εξαιρέσεων πρέπει να περιορίζεται σαφώς σε 
καθορισμένες προϋποθέσεις.

Τροπολογία 158
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or.en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να αποτραπεί η χρήση δραστικών ουσιών με τα χειρότερα χαρακτηριστικά 
κινδύνου που επηρεάζουν αρνητικά την υγεία και το περιβάλλον, ιδίως όσον αφορά τις ευπαθείς 
ομάδες και τη βιοποικιλότητα. Η εφαρμογή των εξαιρέσεων πρέπει να περιορίζεται σαφώς σε 
καθορισμένες προϋποθέσεις.

Τροπολογία 159
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

έκθεση του ανθρώπου στη δραστική ουσία 
που περιέχεται σε βιοκτόνο είναι αμελητέα 
ή διαχειρίσιμη μέσω διατηρήσιμων 
μέτρων χρήσης και λαμβανομένων υπόψη 
των εγγενών ιδιοτήτων της δραστικής 
ουσίας, ιδίως όταν το προϊόν 
χρησιμοποιείται σε κλειστά συστήματα ή 
υπό συνθήκες αυστηρά ελεγχόμενες·

Or.en

Αιτιολόγηση

Μια σοβαρή διαχείριση του κινδύνου μπορεί να μειώσει την έκθεση των χρηστών, είτε 
πρόκειται για επαγγελματίες είτε όχι, και τελικά να προστατεύσει το περιβάλλον και την υγεία 
των χρηστών. Για παράδειγμα, μια μικροσκοπική ποσότητα μιας δραστικής ουσίας, ακόμη και 
αν έχει καταταγεί στην κατηγορία CMR1, σε μία ποντικοπαγίδα, δεν δημιουργεί κίνδυνο για την 
ανθρώπινη υγεία, λαμβάνοντας υπόψη ότι το προϊόν έχει σχεδιαστεί επαρκώς έτσι ώστε να 
αποτρέπεται οποιαδήποτε κακή χρήση. Επομένως, το προϊόν και η χρήση του καθορίζουν κατά 
πόσον υπάρχει κίνδυνος, δεδομένου ότι στην προκειμένη περίπτωση η δραστική ουσία 
βρίσκεται σε πολύ μικρή ποσότητα.

Τροπολογία 160
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, η 
έκθεση του ανθρώπου στη δραστική ουσία 
που περιέχεται σε βιοκτόνο είναι 
αμελητέα, όταν δηλαδή όταν το προϊόν 
χρησιμοποιείται σε κλειστά συστήματα ή 
σε άλλες συνθήκες, χωρίς επαφή με τον 
άνθρωπο και όταν τα κατάλοιπα της 
δραστικής ουσίας δεν υπερβαίνουν το 
όριο εντοπισμού·

Or.en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση αυτή ευθυγραμμίζεται με τον κανονισμό για τα προϊόντα φυτοπροστασίας 
("Κανονισμός PPP"). Η αμελητέα έκθεση πρέπει να ορίζεται σαφώς. Αυτό δεν ισχύει στην 
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πρόταση της Επιτροπής, η οποία δίδει απλώς ένα δυνητικό παράδειγμα αμελητέας έκθεσης. Η 
αμελητέα έκθεση πρέπει να ορίζεται μόνο υπό συνθήκες χρήσης που αποκλείουν την επαφή με 
τους ανθρώπους και όπου δεν υπάρχουν κατάλοιπα.

Τροπολογία 161
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η δραστική ουσία είναι αποδεδειγμένα 
απαραίτητη για την αντιμετώπιση σοβαρού 
κινδύνου για τη δημόσια υγεία·

β) βάσει τεκμηριωμένων αποδείξεων που 
περιλαμβάνονται στην έκθεση για μια 
δραστική ουσία, η δραστική ουσία είναι 
αποδεδειγμένα απαραίτητη για την 
αντιμετώπιση σοβαρού κινδύνου για τη 
δημόσια υγεία, ο οποίος δεν μπορεί να 
αντιμετωπιστεί με άλλα διαθέσιμα μέσα, 
συμπεριλαμβανομένων μη χημικών 
μεθόδων·

Or.en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση αυτή ευθυγραμμίζεται με τον κανονισμό για τα προϊόντα φυτοπροστασίας. Πρέπει 
να αποδεικνύεται ότι ο σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία δεν δύναται να ελεγχθεί με άλλα 
μέσα, συμπεριλαμβανομένων μη χημικών μεθόδων, και είναι απαραίτητο να ληφθούν 
κατάλληλα μέτρα περιορισμού του κινδύνου.

Τροπολογία 162
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η δραστική ουσία είναι αποδεδειγμένα
απαραίτητη για την αντιμετώπιση σοβαρού 
κινδύνου για τη δημόσια υγεία·

β) ο αιτών αποδεικνύει, βάσει 
τεκμηριωμένων αποδείξεων, ότι η 
δραστική ουσία είναι απαραίτητη για την 
αντιμετώπιση σοβαρού κινδύνου για τη 
δημόσια υγεία, ο οποίος δεν μπορεί να 
αντιμετωπιστεί με άλλα διαθέσιμα μέτρα, 
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συμπεριλαμβανομένων μη χημικών 
μέσων·

Or.en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να αποτραπεί η χρήση δραστικών ουσιών με τα χειρότερα χαρακτηριστικά 
κινδύνου που επηρεάζουν αρνητικά την υγεία και το περιβάλλον, ιδίως όσον αφορά τις ευπαθείς 
ομάδες και τη βιοποικιλότητα. Η εφαρμογή των εξαιρέσεων πρέπει να περιορίζεται σαφώς σε 
καθορισμένες προϋποθέσεις.

Τροπολογία 163
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αποδεικνύεται ότι η μη καταχώριση 
της δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι 
θα είχε δυσανάλογα αρνητικές 
επιπτώσεις, σε σύγκριση με τον κίνδυνο 
που συνεπάγεται η χρήση της ουσίας για 
την υγεία του ανθρώπου ή για το 
περιβάλλον, και ότι δεν υπάρχουν 
κατάλληλες εναλλακτικές ουσίες ή 
τεχνολογίες.

διαγράφεται

Or.en

Αιτιολόγηση

Οι αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να είναι δυσανάλογες δεν ορίζονται με αποτέλεσμα να 
δημιουργούνται προϋποθέσεις για κάθε είδους παρέκκλιση, π.χ. ωθούμενες από οικονομικά 
συμφέροντα. Ο αντίστοιχος κανονισμός για τα προϊόντα φυτοπροστασίας δεν περιλαμβάνει 
τέτοιες παρεκκλίσεις. Η ρήτρα της μη ύπαρξης κατάλληλων εναλλακτικών ουσιών ή 
τεχνολογιών αντιμετωπίζεται καλύτερα στην τροποποίηση του προηγούμενου στοιχείου.
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Τροπολογία 164
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αποδεικνύεται ότι η μη καταχώριση της 
δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι θα 
είχε δυσανάλογα αρνητικές επιπτώσεις, 
σε σύγκριση με τον κίνδυνο που 
συνεπάγεται η χρήση της ουσίας για την 
υγεία του ανθρώπου ή για το περιβάλλον,
και ότι δεν υπάρχουν κατάλληλες 
εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογίες.

γ) με μια συγκριτική εκτίμηση 
αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχουν χημικές ή 
μη χημικές εναλλακτικές ουσίες ή 
τεχνολογίες για τον επιδιωκόμενο σκοπό 
και οι οποίες συνεπάγονται σημαντικά 
χαμηλότερο κίνδυνο και βλάβη για την 
υγεία του ανθρώπου ή των ζώων ή για το 
περιβάλλον·

Or.en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να αποτραπεί η χρήση δραστικών ουσιών με τα χειρότερα χαρακτηριστικά 
κινδύνου που επηρεάζουν αρνητικά την υγεία και το περιβάλλον, ιδίως όσον αφορά τις ευπαθείς 
ομάδες και τη βιοποικιλότητα. Η εφαρμογή των εξαιρέσεων πρέπει να περιορίζεται σαφώς σε 
καθορισμένες προϋποθέσεις.

Τροπολογία 165
Esther De Lange

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) η αξιολόγηση των εγγενών κινδύνων, 
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
προϋποθέσεις χρήσης, εμφανίζει 
κινδύνους που είναι αποδεκτοί σύμφωνα 
με τα κριτήρια που θεσπίζουν οι φάκελοι 
αξιολόγησης των βιοκτόνων του 
παραρτήματος IV.

Or.en

Αιτιολόγηση

Η υπαγωγή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε ρυθμιστικό πλαίσιο βάσει των ιδιοτήτων 
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των δραστικών ουσιών τους χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι τελικές χρήσεις τους και η έκθεση 
σε αυτές υπονομεύει την αρχή των αποφάσεων που βασίζονται στις αξιολογήσεις κινδύνων. 

Τροπολογία 166
Sabine Wils

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) η χρήση της δραστικής ουσίας 
υπόκειται σε μέτρα άμβλυνσης του 
κινδύνου για να εξασφαλιστεί η 
ελαχιστοποίηση και η τακτική 
παρακολούθηση της έκθεσης ανθρώπων 
και περιβάλλοντος·

Or.en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να αποτραπεί η χρήση δραστικών ουσιών με τα χειρότερα χαρακτηριστικά 
κινδύνου που επηρεάζουν αρνητικά την υγεία και το περιβάλλον, ιδίως όσον αφορά τις ευπαθείς 
ομάδες και τη βιοποικιλότητα. Η εφαρμογή των εξαιρέσεων πρέπει να περιορίζεται σαφώς σε 
καθορισμένες προϋποθέσεις.

Τροπολογία 167
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γβ) ο αιτών υποβάλλει σχέδιο 
αποκατάστασης σχετικά με τον τρόπο 
ελέγχου του σοβαρού κινδύνου με άλλα 
μέσα, περιλαμβανομένων μη χημικών 
μεθόδων.

Or.en
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Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να αποτραπεί η χρήση δραστικών ουσιών με τα χειρότερα χαρακτηριστικά 
κινδύνου που επηρεάζουν αρνητικά την υγεία και το περιβάλλον, ιδίως όσον αφορά τις ευπαθείς 
ομάδες και τη βιοποικιλότητα. Η εφαρμογή των εξαιρέσεων πρέπει να περιορίζεται σαφώς σε 
καθορισμένες προϋποθέσεις.

Τροπολογία 168
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or.en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει επιστημονικός ή οικολογικός λόγος ή λόγος υγείας προκειμένου να εξαιρούνται οι 
τύποι προϊόντων 4 και PT 14-19 από την απόκλιση. Πράγματι, ο κίνδυνος για την ανθρώπινη 
υγεία μπορεί να είναι εξαιρετικά δυσανάλογος εάν ορισμένες δραστικές ουσίες δεν 
συμπεριλαμβάνονται μόνο επειδή εμπίπτουν σε ορισμένες κατηγορίες τύπων προϊόντων. Το 
Λευκό Βιβλίο της Επιτροπής του 2009 για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 
προειδοποίησε για τη διάδοση νέων σοβαρών μεταδοτικών ασθενειών σε ανθρώπους και ζώα, 
όπως η ελονοσία, λόγω της κλιματικής αλλαγής. Τα εντομοκτόνα έχουν αποφασιστική σημασία 
για την καταπολέμηση των ασθενειών αυτών.

Τροπολογία 169
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or.it
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Αιτιολόγηση

Δεν υφίστανται επιστημονικά στοιχεία για τη διάκριση των τύπων προϊόντος (πχ PT4 και 14-
19). Τα προϊόντα αυτά είναι τρωκτικοκτόνα, ακαρεοκτόνα, μαλακιοκτόνα και απολυμαντικά 
και προορίζονται για απολύμανση κατά τρωκτικών και εντόμων.  Ο αποκλεισμός τους θα 
έπρεπε να αποφασίζεται με βάση την ανάλυση του κινδύνου (συνδυασμός κινδύνου και έκθεσης) 
Στην περίπτωση που αποδεικνύεται επιστημονικά ότι οι κίνδυνοι τελούν υπό έλεγχο, πρέπει να 
χορηγείται άδεια για τις δραστικές ουσίες. 

Τροπολογία 170
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or.en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχουν επιστημονικοί λόγοι για τον αποκλεισμό των τύπων προϊόντων 4 και 14 έως 19 
από την απόκλιση του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχείο γ). Η εξαίρεση αυτή από την
παρέκκλιση θα είχε ως αποτέλεσμα την απόσυρση μεγάλης σημασίας προϊόντων στον τομέα της 
απολύμανσης των τροφίμων και ζωοτροφών και στον έλεγχο των επιβλαβών οργανισμών.

Τροπολογία 171
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η χρήση του βιοκτόνου με τη σχετική 
δραστική ουσία περιορίζεται σε εκείνα τα 
κράτη μέλη στα οποία υφίστανται οι 
σχετικοί επιβλαβείς οργανισμοί ή ο 
σοβαρός κίνδυνος. Η χρήση των 
προϊόντων αυτών περιορίζεται στους 
επαγγελματίες.
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Or.en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να αποτραπεί η χρήση δραστικών ουσιών με τα χειρότερα χαρακτηριστικά 
κινδύνου που επηρεάζουν αρνητικά την υγεία και το περιβάλλον, ιδίως όσον αφορά τις ευπαθείς 
ομάδες και τη βιοποικιλότητα. Η εφαρμογή των εξαιρέσεων πρέπει να περιορίζεται σαφώς σε 
καθορισμένες προϋποθέσεις.

Τροπολογία 172
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η δραστική ουσία καταχωρίζεται μόνο 
μία φορά στο παράρτημα Ι για μια 
περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε 
χρόνια.

Or.en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να αποτραπεί η χρήση δραστικών ουσιών με τα χειρότερα χαρακτηριστικά 
κινδύνου που επηρεάζουν αρνητικά την υγεία και το περιβάλλον, ιδίως όσον αφορά τις ευπαθείς 
ομάδες και τη βιοποικιλότητα. Η εφαρμογή των εξαιρέσεων πρέπει να περιορίζεται σαφώς σε 
καθορισμένες προϋποθέσεις.

Τροπολογία 173
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρέκκλιση αυτή δεν εφαρμόζεται σε 
δραστικές ουσίες που έχουν ταξινομηθεί 
ή οφείλουν να ταξινομηθούν, σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, ως 
καρκινογόνες κατηγορίας 1 Α, 
καρκινογόνες κατηγορίας 1 Β χωρίς 
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κατώτατο όριο ή ως τοξικές για την 
αναπαραγωγή κατηγορίας 1 Α.

Or.en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για διάταξη παρεμφερή προς τη διάταξη του κανονισμού για τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα. δεν πρέπει να υπάρχει δυνατότητα παρέκκλισης για γνωστές καρκινογόνες ουσίες ή 
για δυνητικές καρκινογόνες ουσίες χωρίς κατώτατο όριο ούτε για ουσίες που είναι γνωστές ως 
τοξικές για την αναπαραγωγή.

Τροπολογία 174
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η χρήση βιοκτόνου που περιέχει 
δραστική ουσία που περιλαμβάνεται στο 
παράρτημα I σύμφωνα με την παράγραφο 
αυτή υπόκειται σε κατάλληλα μέτρα 
άμβλυνσης του κινδύνου προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ελαχιστοποίηση της 
έκθεσης των ανθρώπων και του 
περιβάλλοντος. Σε κάθε περίπτωση, η 
χρήση των προϊόντων αυτών περιορίζεται 
στους επαγγελματίες.
Ένα κράτος μέλος που εγκρίνει ένα 
βιοκτόνο που περιέχει δραστική ουσία 
που έχει καταχωριστεί στο παράρτημα Ι 
σύμφωνα με τα ην παρούσα παράγραφο, 
καταρτίζει σχέδιο σταδιακής κατάργησης 
για τον έλεγχο του σοβαρού κινδύνου με 
άλλα μέσα, συμπεριλαμβανομένων μη 
χημικών μεθόδων, και διαβιβάζει χωρίς 
καθυστέρηση το σχέδιο αυτό στην 
Επιτροπή.

Or.en
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Αιτιολόγηση

Διάταξη που ευθυγραμμίζεται με τις διατάξεις του κανονισμού για τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα, με τη συμπληρωματική επισήμανση ότι η χρήση προϊόντων που περιέχουν ουσίες που 
εμπίπτουν στα κριτήρια αποκλεισμού περιορίζεται στους επαγγελματίες.

Τροπολογία 175
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) δραστικές ουσίες που έχει διαπιστωθεί, 
με βάση την εκτίμηση της Κοινότητας ή 
διεθνώς συμφωνημένων κατευθυντήριων 
γραμμών για δοκιμές ή άλλα διαθέσιμα 
στοιχεία και πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένης μιας επανεξέτασης 
της επιστημονικής βιβλιογραφίας από τον 
οργανισμό, ότι έχουν ιδιότητες 
ενδοκρινικού διαταράκτη, μπορούν να 
προκαλέσουν επιβλαβείς συνέπειες σε 
ανθρώπους, ή που έχει διαπιστωθεί ότι 
έχουν ιδιότητες ενδοκρινικού διαταράκτη, 
βάσει του άρθρου 57 στοιχείο στ) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
Έως τις 13 Δεκεμβρίου 2013, η Επιτροπή 
εκδίδει μέσω πράξεων κατ' 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 72, 
μέτρα σχετικά με συγκεκριμένα 
επιστημονικά κριτήρια για τον καθορισμό 
των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής. 
Εν αναμονή της έγκρισης των κριτηρίων 
αυτών, οι ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ή 
οφείλουν να ταξινομηθούν, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του κανονισμού 
1272/2008/ΕΚ, ως καρκινογόνες 
κατηγορίας 2 και τοξικές για την 
αναπαραγωγή κατηγορίας 2, μπορεί να 
θεωρηθούν ότι διαθέτουν ιδιότητες 
ενδοκρινικής διαταραχής. Επιπλέον, 
ουσίες όπως αυτές που έχουν ταξινομηθεί 
ή πρέπει να ταξινομηθούν, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του κανονισμού 
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1272/2008/ΕΚ, ως τοξικές για την 
αναπαραγωγή κατηγορίας 2 και που 
έχουν τοξικές επιδράσεις στα ενδοκρινικά 
όργανα, μπορεί να θεωρηθούν ότι 
διαθέτουν ιδιότητες ενδοκρινικής 
διαταραχής.

Or.en

Αιτιολόγηση

Για τη διαπίστωση των ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη δεν επαρκεί η αναφορά στο άρθρο 
57, στοιχείο στ) του κανονισμού REACH. Ο εντοπισμός των επικινδύνων ουσιών στο πλαίσιο 
του κανονισμού REACH είναι πολύ βραδύς. Ούτε μία ουσία δεν έχει μέχρι σήμερα προταθεί 
προκειμένου να εντοπιστεί βάσει του άρθρου 57, στοιχείο στ). Και τα εμπόδια είναι πολύ 
μεγάλα: επιστημονική απόδειξη "πιθανόν [!] σοβαρών επιδράσεων". Οι ενδοκρινικοί 
διαταράκτες πρέπει επίσης να εντοπίζονται βάσει συμφωνημένων κατευθυντήριων γραμμών 
δοκιμής ή άλλων διαθέσιμων πληροφοριών (όπως στον κανονισμό για τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα). Ειδικά κριτήρια για χημικές ουσίες που προκαλούν ενδοκρινική διαταραχή πρέπει να 
αναπτυχθούν συγχρόνως, όπως στον κανονισμό για τα προϊόντα φυτοπροστασίας.

Τροπολογία 176
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) δραστικές ουσίες που έχει διαπιστωθεί 
ότι έχουν ιδιότητες ενδοκρινικού 
διαταράκτη, βάσει του άρθρου 57 στοιχείο 
στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
Λόγω της υφιστάμενης επιστημονικής 
αβεβαιότητας όσον αφορά τα 
απαιτούμενα κριτήρια για τον 
προσδιορισμό των ιδιοτήτων 
ενδοκρινικού διαταράκτη, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή υποβάλλει το αργότερο έως τις 
14 Δεκεμβρίου 2013 σχετική πρόταση.

Or.en

Αιτιολόγηση

Τον Απρίλιο του 2011, ένας σύμβουλος θα δημοσιεύσει, κατ' εντολή της Ευρωπαϊκής 
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Επιτροπής, τελική έκθεση σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των ενδοκρινικών διαταρακτών. 
Θα ήταν πρόωρο να συναχθούν συμπεράσματα για τις δραστικές ουσίες που πρέπει να 
εξομοιωθούν με ενδοκρινικούς διαταράκτες, Οι δραστικές ουσίες που έχουν αξιολογηθεί είναι 
πολύ λίγες και πολύ λίγες νέες δραστικές ουσίες αναπτύσσονται. Η εξομοίωση, για παράδειγμα, 
του CMRs2 ως ενδοκρινικού διαταράκτη θα είχε δραματικές συνέπειες και θα παρεμπόδιζε τις 
αρχές να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά τις απειλές για τη δημόσια υγεία.

Τροπολογία 177
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) δραστικές ουσίες που έχει διαπιστωθεί 
ότι έχουν ιδιότητες ενδοκρινικού 
διαταράκτη, βάσει του άρθρου 57 στοιχείο 
στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. 
Έως τις 30 Ιουνίου 2015, η Επιτροπή 
εκδίδει μέσω πράξεων κατ' 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με τα άρθρα 
ΧΥ, μέτρα σχετικά με συγκεκριμένα 
επιστημονικά κριτήρια για τον καθορισμό 
των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής.

Or.en

Αιτιολόγηση

Μέχρι σήμερα δεν έχουν θεσπιστεί κριτήρια για τον εντοπισμό ουσιών με ιδιότητες 
ενδοκρινικού διαταράκτη. Η Επιτροπή επεξεργάζεται σήμερα ένα οριζόντιο ορισμό που θα 
ισχύσει για μια σειρά νομοθετημάτων της ΕΕ που αναφέρονται σε ενδοκρινική διαταραχή, όπως 
π.χ. ο κανονισμός REACH και ο κανονισμός για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Σκοπός της 
τροπολογίας αυτής είναι να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία για τα βιοκτόνα με τη συνεχιζόμενη 
αυτή διαδικασία. Η προσέγγιση της Επιτροπής πρέπει να είναι συνεπής με τις διεθνείς εξελίξεις 
και ιδίως τις εξελίξεις στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ.

Τροπολογία 178
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) ουσίες στον κατάλογο επικινδύνων 
ουσιών προτεραιότητας για την πολιτική 
υδάτων που είναι προσαρτημένος στην 
οδηγία 2000/60/ΕΚ.

Or.en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, όπως τονίζει η εισηγήτρια του ΕΚ στην 
τροπολογία 11.

Τροπολογία 179
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) δραστικές ουσίες με νευροτοξικές ή 
ανοσοτοξικές επιδράσεις στην ανάπτυξη.

Or.en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, οι νευροτοξικές ουσίες έχουν επιζήμιες επιδράσεις στην 
ανάπτυξη του νευρικού συστήματος των παιδιών. Σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης και το 
στόχο της διασφάλισης υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του 
περιβάλλοντος, οι ουσίες που έχουν νευροτοξικές ή ανοσοτοξικές επιδράσεις στην ανάπτυξη δεν 
πρέπει να εγκρίνονται.

Τροπολογία 180
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) δραστικές ουσίες που περιέχουν 
νανοϋλικά.

Or.en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, 
οι δραστικές ουσίες που περιέχουν νανοϋλικά δεν πρέπει να εγκρίνονται.

Τροπολογία 181
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) φάκελο για τη δραστική ουσία και τα 
κατάλοιπά της ο οποίος πρέπει να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 
παραρτήματος II·

Or.en

Αιτιολόγηση

Τα κατάλοιπα της δραστικής ουσίας μπορεί να είναι περισσότερο επιβλαβή από την ίδια τη 
δραστική ουσία και πρέπει συνεπώς να μνημονεύονται ρητώς στην αίτηση.

Τροπολογία 182
Dan Jørgensen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) φάκελο για τις εκπομπές των 
βιοκτόνων βάσει του παραρτήματος ΙΙ, 1 
και του παραρτήματος III, 1.
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Or.en

Αιτιολόγηση

Τα βιοκτόνα χρησιμοποιούνται ευρύτατα σε δομικά προϊόντα και δομικά υλικά. Για την τήρηση 
των περιβαλλοντικών πτυχών και της υγιεινής, πρέπει να διατίθενται πληροφορίες για τις 
εκπομπές των βιοκτόνων υπό ειδικές συνθήκες, όπως ρεαλιστικά σενάρια εκπομπής που 
περιγράφουν τις ιδιότητες έκπλησης των βιοκτόνων. Αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό υπό το 
φως της τρέχουσας αναθεώρησης της οδηγίας για τα δομικά προϊόντα.

Τροπολογία 183
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι πληροφορίες δεν είναι απαραίτητες 
λόγω της έκθεσης που συνεπάγονται οι 
προτεινόμενες χρήσεις·

α) οι πληροφορίες δεν είναι απαραίτητες 
δεδομένου ότι η σημαντική έκθεση 
μπορεί να αποκλεισθεί με τις 
προτεινόμενες χρήσεις·

Or.en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να καταργούνται μόνο εάν δεν υπάρχει σημαντική έκθεση.

Τροπολογία 184
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η παροχή των πληροφοριών δεν είναι 
επιστημονικώς αναγκαία·

διαγράφεται

Or.en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή είναι πολύ ασαφής και αποτελεί ένα δυνητικό νομοθετικό κενό που δεν 
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δικαιολογείται.

Τροπολογία 185
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 –  παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η παροχή των πληροφοριών είναι 
τεχνικώς ανέφικτη.

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 186
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 –  παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η παροχή των πληροφοριών είναι 
τεχνικώς ανέφικτη.

διαγράφεται

Or.en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή είναι πολύ ασαφής και αποτελεί ένα δυνητικό νομοθετικό κενό που δεν 
δικαιολογείται.

Τροπολογία 187
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα για τον 
καθορισμό των κριτηρίων βάσει των 

4. Προκειμένου να οριστεί τι αποτελεί 
επαρκή αιτιολόγηση της προσαρμογής των 
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οποίων κρίνεται τι αποτελεί επαρκή 
αιτιολόγηση της προσαρμογής των 
στοιχείων που απαιτούνται βάσει της 
παραγράφου 1 για τους λόγους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
α).

στοιχείων που απαιτούνται βάσει της 
παραγράφου 1 για τους λόγους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
α), η Επιτροπή θεσπίζει τα κριτήρια 
μέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 71α και υπό τις 
προϋποθέσεις των άρθρων 71β και 71γ.

Or.en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διαδικασίας επιτροπολογίας με το νέο σύστημα κατ' εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 188
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα για τον 
καθορισμό των κριτηρίων βάσει των 
οποίων κρίνεται τι αποτελεί επαρκή 
αιτιολόγηση της προσαρμογής των 
στοιχείων που απαιτούνται βάσει της 
παραγράφου 1 για τους λόγους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
α).

4. Η Επιτροπή θεσπίζει και δημοσιεύει 
διαφανή κριτήρια και κατευθυντήριες 
γραμμές βάσει των οποίων κρίνεται τι 
αποτελεί επαρκή αιτιολόγηση της 
προσαρμογής των στοιχείων που 
απαιτούνται βάσει της παραγράφου 1 για 
τους λόγους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο α) και προκειμένου 
οι δοκιμές σε σπονδυλωτά για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού να 
διεξάγονται μόνο ως έσχατη λύση.

Or.en

Τροπολογία 189
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
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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

Ευθυγράμμιση της διαδικασίας επιτροπολογίας με το νέο σύστημα κατ' εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 190
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Ο αιτών προσθέτει στον φάκελο τα 
επιστημονικά τεκμηριωμένα στοιχεία 
σχετικά με τη δραστική ουσία και τους 
μεταβολίτες της όσον αφορά τις 
αρνητικές παρενέργειες στην υγεία, στο 
περιβάλλον και σε είδη-μη στόχους που 
έχουν δημοσιευθεί τα τελευταία δέκα 
χρόνια πριν από την ημερομηνία 
υποβολής του φακέλου.

Or.en

Τροπολογία 191
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν, κατά την αξιολόγηση των 
φακέλων, προκύψει ότι απαιτούνται 
συμπληρωματικές πληροφορίες για τη 
διενέργειά της, η αρμόδια αρχή 
αξιολόγησης ζητεί από τον αιτούντα να 
υποβάλει τις πληροφορίες αυτές εντός 
καθορισμένης προθεσμίας και ενημερώνει 
σχετικά τον Οργανισμό.

2. Εάν, κατά την αξιολόγηση των 
φακέλων, προκύψει ότι απαιτούνται 
συμπληρωματικές πληροφορίες για τη 
διενέργειά της, η αρμόδια αρχή 
αξιολόγησης ζητεί από τον αιτούντα να 
υποβάλει τις πληροφορίες αυτές εντός 
καθορισμένης προθεσμίας και ενημερώνει 
σχετικά τον Οργανισμό. Όταν οι 
συμπληρωματικές αυτές πληροφορίες 
περιλαμβάνουν δοκιμές σε ζώα, ο αιτών 
καλείται από εμπειρογνώμονα του 
Οργανισμού ή από τις αρμόδιες αρχές 
όσον αφορά κατάλληλες εναλλακτικές 
μεθόδους και στρατηγικές δοκιμών, να 
αντικαταστήσει, να μειώσει ή να 
βελτιώσει τη χρήση σπονδυλωτών ζώων.

Or.en

Τροπολογία 192
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν η αρμόδια αρχή αξιολόγησης 
θεωρεί ανησυχητικές τις αθροιστικές 
επιδράσεις της χρήσης βιοκτόνων που 
περιέχουν την ίδια δραστική ουσία, 
τεκμηριώνει τις ανησυχίες της σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του παραρτήματος XV 
τμήμα ΙΙ σημείο 3 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1907/2006 και συμπεριλαμβάνει το 
θέμα αυτό στα συμπεράσματά της.

3. Εάν η αρμόδια αρχή αξιολόγησης 
θεωρεί ανησυχητικές τις αθροιστικές 
επιδράσεις της χρήσης βιοκτόνων που 
περιέχουν την ίδια δραστική ουσία, ή 
διαφορετικές ουσίες με παρόμοιες ή 
κοινές επιδράσεις στις ίδιες συνιστώσες, 
είτε με τον ίδιο είτε με διαφορετικό 
μηχανισμό δράσης, τεκμηριώνει τις 
ανησυχίες της σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του παραρτήματος XV τμήμα ΙΙ σημείο 3 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και 
συμπεριλαμβάνει το θέμα αυτό στα 
συμπεράσματά της.

Or.en
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Τροπολογία 193
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εντός εννέα μηνών από την παραλαβή 
των συμπερασμάτων της αξιολόγησης, ο 
Οργανισμός συντάσσει και υποβάλλει στην 
Επιτροπή γνωμοδότηση σχετικά με την 
καταχώριση της δραστικής ουσίας στο 
παράρτημα Ι.

4. Εντός εννέα μηνών από την παραλαβή 
των συμπερασμάτων της αξιολόγησης, ο 
Οργανισμός συντάσσει και υποβάλλει στην 
Επιτροπή γνωμοδότηση σχετικά με την 
καταχώριση της δραστικής ουσίας στο 
παράρτημα Ι, λαμβάνοντας υπόψη τα 
συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής 
αξιολόγησης.

Or.en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η γνωμοδότηση του Οργανισμού πραγματοποιείται 
λαμβανομένων υπόψη των συμπερασμάτων της αρμόδιας αρχής αξιολόγησης.

Τροπολογία 194
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Προκειμένου ο κατάλογος των 
εγκεκριμένων δραστικών ουσιών να είναι 
ενημερωμένος, όταν η Επιτροπή λάβει τη 
γνωμοδότηση του Οργανισμού, εκδίδει 
απόφαση καταχώρισης δραστικής ουσίας 
στο παράρτημα Ι, μέσω πράξεων κατ' 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 71α 
και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 
71β και 71γ. Εάν η Επιτροπή αποφασίσει 
να καταχωρήσει την ουσία στο 
παράρτημα I, ανακοινώνεται τα ονόματα 
των αιτούντων.
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Or.en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διαδικασίας επιτροπολογίας με το νέο σύστημα κατ' εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 195
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or.fr

Τροπολογία 196
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or.en
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Αιτιολόγηση

Αυτό μπορεί συχνά να περιοριστεί με αλλαγές στη χρήση του προϊόντος ή με τη χρήση 
εξοπλισμού ατομικής προστασίας και τεχνικών μέτρων προστασίας. 

Τροπολογία 197
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) α) μια ουσία κρίνεται ως ανθεκτική, 
βιοσυσσωρεύσιμη και τοξική σύμφωνα 
προς τα κριτήρια που καθορίζονται στο 
παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1907/2006·
(Η κατωτέρω αξιολόγηση ισχύει επίσης για 
τις τροπολογίες που αφορούν στα άρθρα 
9.1.γ, δ, στ και 2)

Or.fr

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια για τον εντοπισμό των ουσιών που είναι υποψήφιες για υποκατάσταση θα πρέπει 
να ευθυγραμμισθούν με τα κριτήρια έγκρισης του κανονισμού REACH. Δεδομένου ότι ο ΕΟΧΠ 
οφείλει να εξετάζει κατά πόσον μια δραστική ουσία ανταποκρίνεται σε όλα τα κριτήρια, θα 
πρέπει να υπάρχει συνέπεια μεταξύ των δύο κανονισμών. Οι ουσίες που δεν γενούν ανησυχίες 
όσον αφορά την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, για τις προβλεπόμενες χρήσεις, δεν θα 
πρέπει να θεωρούνται ως υποψήφιες για υποκατάσταση. 

Τροπολογία 198
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πληρούν δύο από τα κριτήρια 
χαρακτηρισμού μιας ουσίας ως
ανθεκτικής (έμμονης), βιοσυσσωρεύσιμης
και τοξικής κατά το παράρτημα XIII του 

β) ουσίες ανθεκτικές (έμμονες), 
βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές, σύμφωνα 
με τα κριτήρια του παραρτήματος XIII 
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κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006· του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006·

Or.en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής μεταξύ των δύο κανονισμών, τα κριτήρια για τον εντοπισμό υποψηφίων 
υποκατάστασης ευθυγραμμίζονται με τα κριτήρια για τις ουσίες που εγκρίνονται σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) (άρθρο 57). Δεδομένου ότι ο Οργανισμός 
Χημικών Προϊόντων (ECHA) θα έχει το καθήκον να εξετάζει κατά πόσο μία δραστική ουσία 
πληροί τα κριτήρια, συνιστάται η εναρμόνιση των δύο κανονισμών.

Τροπολογία 199
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or.en

Τροπολογία 200
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(γ) α) η ουσία  κρίνεται ως λίαν  
ανθεκτική και λίαν βιοσυσσωρεύσιμη, 
σύμφωνα προς τα κριτήρια που 
καθορίζονται στο παράρτημα XIII του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006·
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μέτρα διαχείρισης του κινδύνου·

Or.fr

Τροπολογία 201
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) οι ουσίες που είναι πολύ ανθεκτικές και 
πολύ βιοσυσσωρεύσιμες σύμφωνα προς 
τα κριτήρια που καθορίζονται στο 
παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1907/2006·

Or.en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής μεταξύ των δύο κανονισμών, τα κριτήρια για τον εντοπισμό υποψηφίων 
υποκατάστασης ευθυγραμμίζονται με τα κριτήρια για τις ουσίες που εγκρίνονται σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) (άρθρο 57). Δεδομένου ότι ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) θα έχει το καθήκον να εξετάζει κατά πόσο μία 
δραστική ουσία πληροί τα κριτήρια, συνιστάται η εναρμόνιση των δύο κανονισμών.

Τροπολογία 202
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) υπάρχουν λόγοι ανησυχίας που 
συνδέονται με το είδος των κρίσιμων 
επιδράσεων, ειδικότερα νευροτοξικών ή 
ανοσοτοξικών επιδράσεων στην ανάπτυξη, 

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

οι οποίες, σε συνδυασμό με τους τρόπους 
χρήσης, οδηγούν σε καταστάσεις χρήσης 
που δεν θα έπαυαν να αποτελούν πηγή 
ανησυχίας, π.χ. υψηλή επικινδυνότητα για 
τα υπόγεια ύδατα, ακόμα και αν 
εφαρμόζονταν πολύ περιοριστικά μέτρα 
διαχείρισης του κινδύνου·

Or.en

Αιτιολόγηση

Προστασία των υδάτινων πόρων κατ' αναλογία προς τον κανονισμό για την εμπορία 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων (1107/2009) Παράρτημα II, 4, 3η περίπτωση.

Τροπολογία 203
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) περιέχουν σημαντική αναλογία μη 
δραστικών ισομερών·

διαγράφεται

Or.it

Αιτιολόγηση

Τα μη δραστικά ισομερή δεν είναι επικίνδυνα ούτε για τη δημόσια υγεία ούτε για το περιβάλλον.  
Ως εκ τούτου, δε χρειάζεται να συμπεριληφθούν μεταξύ των υποψηφίων για υποκατάσταση 
ουσιών. 

Τροπολογία 204
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) περιέχουν σημαντική αναλογία μη 
δραστικών ισομερών·

διαγράφεται
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Or.en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής μεταξύ των δύο κανονισμών, τα κριτήρια για τον εντοπισμό υποψηφίων 
υποκατάστασης ευθυγραμμίζονται με τα κριτήρια για τις ουσίες που εγκρίνονται σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) (άρθρο 57). Δεδομένου ότι ο Οργανισμός 
Χημικών Προϊόντων (ECHA) θα έχει το καθήκον να εξετάζει κατά πόσο μία δραστική ουσία 
πληροί τα κριτήρια, συνιστάται η εναρμόνιση των δύο κανονισμών.

Τροπολογία 205
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) περιέχουν σημαντική αναλογία μη 
δραστικών ισομερών·

διαγράφεται

Or.fr

Τροπολογία 206
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) έχουν ταξινομηθεί ή πληρούν τα 
κριτήρια ταξινόμησης ως καρκινογόνοι 
κατηγορίας 1Α ή 1Β, μεταλλαξιγόνοι 
κατηγορίας 1Α ή 1Β ή τοξικές για την 
αναπαραγωγή κατηγορίας 1Α ή 1Β 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008·

ε) έχουν ταξινομηθεί ή πληρούν τα 
κριτήρια ταξινόμησης ως 
ευαισθητοποιητικές για το αναπνευστικό 
σύστημα, καρκινογόνοι κατηγορίας 1Α ή 
1Β, μεταλλαξιγόνοι κατηγορίας 1Α ή 1Β ή 
τοξικές για την αναπαραγωγή κατηγορίας 
1Α ή 1Β σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1272/2008·

Or.en
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Τροπολογία 207
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) με βάση την αξιολόγηση κοινοτικών ή 
διεθνώς αποδεκτών κατευθυντήριων 
γραμμών για τις δοκιμές ή άλλων 
διαθέσιμων στοιχείων, θεωρείται ότι 
διαθέτουν ιδιότητες ενδοκρινικού 
διαταράκτη, με ενδεχόμενες δυσμενείς 
επιδράσεις στον άνθρωπο.

στ) ουσίες, όπως αυτές που έχουν 
ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής ή αυτές 
που έχουν ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες 
και τοξικές ιδιότητες ή άκρως ανθεκτικές 
και άκρως βιοσυσσωρεύσιμες ιδιότητες, 
οι οποίες δεν πληρούν τα κριτήρια των 
στοιχείων β) ή γ) και για τις οποίες 
υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία ότι είναι 
πιθανόν να έχουν σοβαρές επιπτώσεις 
στην υγεία του ανθρώπου ή το 
περιβάλλον, οι οποίες προκαλούν 
ισοδύναμο επίπεδο ανησυχίας με εκείνο 
άλλων ουσιών που περιλαμβάνονται στα 
στοιχεία β), γ) ή ε) και που καθορίζονται 
κατά περίπτωση, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 59 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006·

Or.en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής μεταξύ των δύο κανονισμών, τα κριτήρια για τον εντοπισμό υποψηφίων 
υποκατάστασης ευθυγραμμίζονται με τα κριτήρια για τις ουσίες που εγκρίνονται σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) (άρθρο 57). Δεδομένου ότι ο Οργανισμός 
Χημικών Προϊόντων (ECHA) θα έχει το καθήκον να εξετάζει κατά πόσο μία δραστική ουσία 
πληροί τα κριτήρια, συνιστάται η εναρμόνιση των δύο κανονισμών.

Τροπολογία 208
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) με βάση την αξιολόγηση κοινοτικών ή 
διεθνώς αποδεκτών κατευθυντήριων 
γραμμών για τις δοκιμές ή άλλων 

στ) έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι 
δραστικές ουσίες - όπως αυτές που 
διαθέτουν ιδιότητες ενδοκρινικής 
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διαθέσιμων στοιχείων, θεωρείται ότι
διαθέτουν ιδιότητες ενδοκρινικού 
διαταράκτη, με ενδεχόμενες δυσμενείς 
επιδράσεις στον άνθρωπο.

διαταραχής ή ή εκείνες που είναι 
ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες και 
τοξικές, ή οι πολύ ανθεκτικές και πολύ 
βιοσυσσωρεύσιμες και δεν πληρούν τα 
κριτήρια των στοιχείων (β) ή (γ) –
ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιδράσεις 
στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,  
οι οποίες προκαλούν ισοδύναμο επίπεδο 
ανησυχίας με εκείνο άλλων δραστικών 
ουσιών που περιλαμβάνονται στις 
κατηγορίες α) και β)·

Or.fr

Τροπολογία 209
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) με βάση την αξιολόγηση κοινοτικών ή 
διεθνώς αποδεκτών κατευθυντήριων 
γραμμών για τις δοκιμές ή άλλων 
διαθέσιμων στοιχείων, θεωρείται ότι 
διαθέτουν ιδιότητες ενδοκρινικού 
διαταράκτη, με ενδεχόμενες δυσμενείς 
επιδράσεις στον άνθρωπο.

στ) με βάση την αξιολόγηση κοινοτικών ή 
διεθνώς αποδεκτών κατευθυντήριων 
γραμμών για τις δοκιμές ή άλλων 
διαθέσιμων στοιχείων, θεωρείται ότι 
διαθέτουν ιδιότητες ενδοκρινικού 
διαταράκτη, με ενδεχόμενες δυσμενείς 
επιδράσεις στον άνθρωπο ή στο 
περιβάλλον.

Or.en

Τροπολογία 210
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ a) για τις χρήσεις που καθορίζονται 
στο φάκελο, υπάρχει ήδη επιτρεπόμενο 
εναλλακτικό βιοκτόνο ή μη χημική 
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μέθοδος ελέγχου ή πρόληψης, που 
εγκυμονεί σημαντικά μικρότερο κίνδυνο 
για την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων 
ή για το περιβάλλον·

Or.en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχή της υποκατάστασης, ένα νέο εδάφιο ζ) πρέπει να προστεθεί στο άρθρο 9, 
παράγραφος 1. Αυτό θα προβλέπει επίσης την ισότιμη μεταχείριση βιοκτόνων που έχουν ήδη 
εγκριθεί και νέων δραστικών ουσιών.

Τροπολογία 211
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν ο Οργανισμός γνωμοδοτεί σχετικά 
με την καταχώριση ή την ανανέωση της 
καταχώρισης δραστικής ουσίας στο 
παράρτημα Ι, εξετάζει αν η δραστική 
ουσία ανταποκρίνεται σε κάποιο από τα 
κριτήρια της παραγράφου 1 και αναλύει το 
θέμα αυτό στη γνωμοδότησή του.

2. 2. Όταν ο Οργανισμός γνωμοδοτεί 
σχετικά με την καταχώριση ή την 
ανανέωση της καταχώρισης δραστικής 
ουσίας στο παράρτημα Ι, εξετάζει αν η 
δραστική ουσία ανταποκρίνεται σε κάποιο 
από τα κριτήρια της παραγράφου 1 και, αν 
η έκθεση της ουσίας αυτής δεν ελέγχεται 
επαρκώς λαμβάνοντας υπόψη τους 
εγγενείς κινδύνους της, αναλύει το θέμα 
αυτό στη γνωμοδότησή του.

Or.fr

Τροπολογία 212
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 10 
παράγραφος 3, η καταχώριση, στο 
παράρτημα Ι, δραστικής ουσίας που 

4. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 10 
παράγραφος 3, η καταχώριση, στο 
παράρτημα Ι, δραστικής ουσίας που 
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θεωρείται υποψήφια για υποκατάσταση 
ανανεώνεται για μέγιστη περίοδο δέκα 
ετών.

θεωρείται υποψήφια για υποκατάσταση 
ανανεώνεται για μέγιστη περίοδο πέντε
ετών.
Τα κράτη μέλη καταρτίζουν και 
εφαρμόζουν σχέδιο υποκατάστασης 
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η 
χρήση της σχετικής δραστικής ουσίας θα 
καταργηθεί σταδιακά εντός της περιόδου 
έγκρισης και ότι η δραστική ουσία μπορεί 
να αντικατασταθεί με μη επικίνδυνες 
χημικές ή μη χημικές εναλλακτικές 
ουσίες.

Or.en

Αιτιολόγηση

Σχέδια υποκατάστασης όπου οι επικίνδυνες ουσίες υποκαθίστανται από λιγότερο επικίνδυνες 
πρέπει να υλοποιούνται προκειμένου να ενθαρρύνεται η αειφόρος παραγωγή και εμπορία 
προϊόντων. Επιπλέον, η κατάρτιση σχεδίων υποκατάστασης προωθεί την καινοτομία στην 
παραγωγή προϊόντων.

Τροπολογία 213
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 10 
παράγραφος 3, η καταχώριση, στο 
παράρτημα Ι, δραστικής ουσίας που 
θεωρείται υποψήφια για υποκατάσταση 
ανανεώνεται για μέγιστη περίοδο δέκα 
ετών.

4. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 10 
παράγραφος 3, η καταχώριση, στο 
παράρτημα Ι, δραστικής ουσίας που 
θεωρείται υποψήφια για υποκατάσταση 
ανανεώνεται για μέγιστη περίοδο πέντε
ετών.

Or.fr

Αιτιολόγηση

Οι δραστικές ουσίες που είναι υποψήφιες για υποκατάσταση δεν θα πρέπει να μπορούν να 
καταχωρηθούν στο παράρτημα 1 πέραν των 5 ετών. 
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Τροπολογία 214
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 10 
παράγραφος 3, η καταχώριση, στο 
παράρτημα Ι, δραστικής ουσίας που 
θεωρείται υποψήφια για υποκατάσταση 
ανανεώνεται για μέγιστη περίοδο δέκα 
ετών.

4. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 10 
παράγραφος 3, η καταχώριση, στο 
παράρτημα Ι, δραστικής ουσίας που 
θεωρείται υποψήφια για υποκατάσταση 
ανανεώνεται για μέγιστη περίοδο επτά 
ετών.

Or.en

Αιτιολόγηση

Η περίοδος καταχώρισης για ουσίες που είναι υποψήφιες για υποκατάσταση πρέπει να είναι 
ίδια με αυτή που ισχύει στον κανονισμό για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Τροπολογία 215
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 10 
παράγραφος 3, η καταχώριση, στο 
παράρτημα Ι, δραστικής ουσίας που 
θεωρείται υποψήφια για υποκατάσταση 
ανανεώνεται για μέγιστη περίοδο δέκα 
ετών.

4. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 10 
παράγραφος 3, η καταχώριση, στο 
παράρτημα Ι, δραστικής ουσίας που 
θεωρείται υποψήφια για υποκατάσταση 
ανανεώνεται για μέγιστες περιόδους δέκα 
ετών.

Or.en

Αιτιολόγηση

Ενόσω υπάρχουν σημαντικά και βιώσιμα βιοκτόνα που βασίζονται σε δραστικές ουσίες που 
είναι υποψήφιες για υποκατάσταση, η ανανέωση της καταχώρισης στο παράρτημα Ι πρέπει να 
επιτρέπεται και να μην περιορίζεται σε μία και μοναδική μέγιστη περίοδο ανανέωσης δέκα 
ετών.
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Τροπολογία 216
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή ανανεώνει την καταχώριση 
δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι, 
εφόσον η δραστική ουσία εξακολουθεί να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 
άρθρου 4.

1. Η Επιτροπή ανανεώνει την καταχώριση 
δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι, 
εφόσον η δραστική ουσία εξακολουθεί να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 
άρθρου 4 και του άρθρου 5.

Or.en

Τροπολογία 217
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Εκτός αντίθετων διατάξεων της 
απόφασης για ανανέωση της καταχώρισης 
δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι, η 
ανανέωση ισχύει για μέγιστη περίοδο 15 
ετών. Η ανανέωση της έγκρισης 
δραστικών ουσιών που εμπίπτουν στο 
άρθρο 5 ισχύει για περίοδο που δεν 
υπερβαίνει τα πέντε έτη.

Or.en

Αιτιολόγηση

Οι ανανεώσεις δεν πρέπει να ισχύουν για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Η ίδια διάταξη 
περιλαμβάνεται και στον κανονισμό για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
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Τροπολογία 218
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Εκτός αυστηρότερων διατάξεων της 
απόφασης για ανανέωση της καταχώρισης 
δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι, η 
ανανέωση μπορεί να ανανεώνεται για 
μέγιστη περίοδο 10 ετών.

Or.en

Αιτιολόγηση

Η έγκριση νέων δραστικών ουσιών για απεριόριστο χρονικό διάστημα θα περιορίσει τα κίνητρα 
για την πραγματοποίηση νέων ερευνών και την παροχή νέων επιστημονικών δεδομένων. Σε 
συμφωνία με την ισχύουσα οδηγία για τα βιοκτόνα καθώς και τη νομοθεσία για τα 
φυτοφάρμακα/φυτοπροστατευτικά προϊόντα, είναι απαραίτητη η επανεξέταση των δραστικών 
ουσιών σε τακτική βάση.

Τροπολογία 219
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Εκτός αυστηρότερων διατάξεων της 
απόφασης για ανανέωση της καταχώρισης 
δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι, η 
ανανέωση ισχύει για μέγιστη περίοδο 5 
ετών.

Or.en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλίζεται κατάλληλη προστασία των καταναλωτών και του 
περιβάλλοντος, η έγκριση μιας δραστικής ουσίας πρέπει να επανεξετάζεται τακτικά. Οι 
διατάξεις που θεσπίζουν έγκριση για απεριόριστο χρονικό διάστημα έχουν ως αποτέλεσμα την 
αποδυνάμωση των ισχυουσών κοινοτικών προδιαγραφών για την έγκριση δραστικών ουσιών 
και είναι αντίθετες με τις ρυθμίσεις άλλων νομοθετικών διατάξεων για τις χημικές ουσίες, όπως 
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ο κανονισμός για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Τροπολογία 220
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Μετά την πάροδο του διαστήματος που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3 ή όταν 
λάβει τη γνωμοδότηση του Οργανισμού, η 
Επιτροπή εκδίδει απόφαση για ανανέωση 
της καταχώρισης της δραστικής ουσίας στο 
παράρτημα Ι. Η απόφαση αυτή, που έχει 
ως αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
εκδίδεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται 
στο άρθρο 72 παράγραφος 4.

5. Προκειμένου ο κατάλογος των 
εγκεκριμένων δραστικών ουσιών να είναι 
ενημερωμένος, μετά την πάροδο του 
διαστήματος που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3 ή όταν λάβει τη 
γνωμοδότηση του Οργανισμού, η 
Επιτροπή εκδίδει, μέσω πράξεων κατ' 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 71α 
και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 
71β και 71γ, απόφαση για ανανέωση της 
καταχώρισης της δραστικής ουσίας στο 
παράρτημα Ι. Εάν η Επιτροπή αποφασίσει 
να ανανεώσει την καταχώριση της 
δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι, 
μνημονεύεται το όνομα του αιτούντα.

Or.en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διαδικασίας επιτροπολογίας με το νέο σύστημα κατ' εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 221
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να επανεξετάζει 
οποιαδήποτε στιγμή την καταχώριση 
δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι, 
εφόσον υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις 

1. Προκειμένου ο κατάλογος των 
εγκεκριμένων δραστικών ουσιών να είναι 
ενημερωμένος, η Επιτροπή μπορεί να 
επανεξετάζει οποιαδήποτε στιγμή την 
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σύμφωνα με τις οποίες δεν τηρούνται 
πλέον οι απαιτήσεις του άρθρου 4. Εφόσον 
επιβεβαιωθούν οι ενδείξεις αυτές, η 
Επιτροπή εκδίδει απόφαση για την 
τροποποίηση της καταχώρισης δραστικής 
ουσίας στο παράρτημα Ι ή τη διαγραφή της 
από αυτό.

καταχώριση δραστικής ουσίας στο 
παράρτημα Ι, εφόσον υπάρχουν σοβαρές 
ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες δεν 
τηρούνται πλέον οι απαιτήσεις του άρθρου 
4. Εφόσον επιβεβαιωθούν οι ενδείξεις 
αυτές, η Επιτροπή εκδίδει, μέσω πράξεων 
κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα με το 
άρθρο 71α και υπό τις προϋποθέσεις των 
άρθρων 71β και 71γ, απόφαση για την 
τροποποίηση της καταχώρισης δραστικής 
ουσίας στο παράρτημα Ι ή τη διαγραφή της 
από αυτό.

Or.en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διαδικασίας επιτροπολογίας με το νέο σύστημα κατ' εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 222
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να επανεξετάζει 
οποιαδήποτε στιγμή την καταχώριση 
δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι, 
εφόσον υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις 
σύμφωνα με τις οποίες δεν τηρούνται 
πλέον οι απαιτήσεις του άρθρου 4. Εφόσον 
επιβεβαιωθούν οι ενδείξεις αυτές, η 
Επιτροπή εκδίδει απόφαση για την 
τροποποίηση της καταχώρισης δραστικής 
ουσίας στο παράρτημα Ι ή τη διαγραφή της 
από αυτό.

1. Η Επιτροπή μπορεί να επανεξετάζει 
οποιαδήποτε στιγμή την καταχώριση 
δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι, 
εφόσον υπάρχουν ενδείξεις σύμφωνα με 
τις οποίες δεν τηρούνται πλέον οι 
απαιτήσεις του άρθρου 4 και του άρθρου
5. Εφόσον επιβεβαιωθούν οι ενδείξεις 
αυτές, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση για την 
τροποποίηση της καταχώρισης δραστικής 
ουσίας στο παράρτημα Ι ή τη διαγραφή της 
από αυτό.

Or.en
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Τροπολογία 223
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η σχετική απόφαση, που έχει ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού, εκδίδεται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
προβλέπεται στο άρθρο 72 παράγραφος 4. 
Για επιτακτικούς λόγους επείγουσας 
ανάγκης, η Επιτροπή μπορεί να 
εφαρμόζει τη διαδικασία κατεπείγοντος 
που προβλέπεται στο άρθρο 72 
παράγραφος 5.

διαγράφεται

Or.en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διαδικασίας επιτροπολογίας με το νέο σύστημα κατ' εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 224
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτελεστικά μέτρα Λεπτομερείς διαδικασίες για την 
ανανέωση αι την επανεξέταση

Or.en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διαδικασίας επιτροπολογίας με το νέο σύστημα κατ' εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ.
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Τροπολογία 225
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει λεπτομερή 
μέτρα για την εφαρμογή των άρθρων 10 
έως 13 του παρόντος κανονισμού, στα 
οποία θα εξειδικεύονται οι διαδικασίες 
ανανέωσης και επανεξέτασης της 
καταχώρισης δραστικής ουσίας στο 
παράρτημα Ι.

Προκειμένου να διασφαλίσει την 
απρόσκοπτη εφαρμογή των διαδικασιών 
ανανέωσης και επανεξέτασης, η Επιτροπή 
μπορεί να θεσπίσει περαιτέρωλεπτομερή 
μέτρα μέσω της έκδοσης κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 71α και υπό τις προϋποθέσεις των 
άρθρων 71β και 71γ.

Or.en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διαδικασίας επιτροπολογίας με το νέο σύστημα κατ' εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 226
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – 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

Ευθυγράμμιση της διαδικασίας επιτροπολογίας με το νέο σύστημα κατ' εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ.
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