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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν την τροποποιεί, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 σχετικά με τη διάθεση στην 
αγορά και τη χρήση βιοκτόνων όσον αφορά ορισμένες προϋποθέσεις πρόσβασης στην 
αγορά
(COM(2013)0288 – C7-0141/2013 – 2013/0150(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2013)0288),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C7-0141/2013),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0000/2013),

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 528/2012 ορίζει το πεδίο εφαρμογής 
του εν λόγω κανονισμού και, μεταξύ 
άλλων, εξαιρεί από την εφαρμογή του τα 
βιοκτόνα που χρησιμοποιούνται ως 
βοηθητικά μέσα επεξεργασίας. Το άρθρο
2 παράγραφος 5 θα πρέπει να 
τροποποιηθεί προκειμένου να 
αποσαφηνιστεί πέραν πάσης αμφιβολίας 
ότι ως «βοηθητικά μέσα επεξεργασίας» 
νοούνται εκείνα που ορίζονται στον 



PR\1002703EL.doc 5/19 PE516.835v02-00

EL

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, 
για τις πρόσθετες ύλες που 
χρησιμοποιούνται στη διατροφή των 
ζώων και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 
2008, που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων. 

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το άρθρο 19 παράγραφος 4 στοιχείο γ) 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 
απαγορεύει την χορήγηση άδειας για τη 
διάθεση βιοκτόνων στην αγορά, για χρήση 
τους από το ευρύ κοινό, εφόσον αυτά 
πληρούν τα κριτήρια χαρακτηρισμού ως 
ανθεκτικών, βιοσυσσωρεύσιμων και 
τοξικών ουσιών («ΑΒΤ») ή ως άκρως 
ανθεκτικών και άκρως βιοσυσσωρεύσιμων 
ουσιών («αΑαΒ») σύμφωνα με το 
παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
18ης Δεκεμβρίου 2006, για την 
καταχώριση, την αξιολόγηση, την 
αδειοδότηση και τους περιορισμούς των 
χημικών προϊόντων (REACH) και για την 
ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Χημικών Προϊόντων, καθώς και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και 
για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της 
Επιτροπής, καθώς και της οδηγίας 
76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των 
οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 
93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ.

1. Το άρθρο 19 παράγραφος 4 στοιχείο γ) 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 
απαγορεύει την χορήγηση άδειας για τη 
διάθεση βιοκτόνων στην αγορά, για χρήση 
τους από το ευρύ κοινό, εφόσον αυτά 
πληρούν τα κριτήρια χαρακτηρισμού ως 
ανθεκτικών, βιοσυσσωρεύσιμων και 
τοξικών ουσιών («ΑΒΤ») ή ως άκρως 
ανθεκτικών και άκρως βιοσυσσωρεύσιμων 
ουσιών («αΑαΒ») σύμφωνα με το 
παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
18ης Δεκεμβρίου 2006, για την 
καταχώριση, την αξιολόγηση, την 
αδειοδότηση και τους περιορισμούς των 
χημικών προϊόντων (REACH) και για την 
ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Χημικών Προϊόντων, καθώς και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και 
για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της 
Επιτροπής, καθώς και της οδηγίας 
76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των 
οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 
93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ.
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Ωστόσο, τα κριτήρια αυτά ισχύουν μόνο
για ουσίες, ενώ τα βιοκτόνα είναι συχνά 
μείγματα και, ορισμένες φορές, 
αντικείμενα. Συνεπώς, το άρθρο 19 
παράγραφος 4 στοιχείο γ) του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 528/2012 θα πρέπει να 
αναφέρεται σε βιοκτόνα τα οποία 
αποτελούνται από ουσίες που πληρούν τα 
εν λόγω κριτήρια ή τις περιέχουν ή τις 
παράγουν.

Ωστόσο, τα κριτήρια αυτά ισχύουν μόνο 
για ουσίες, ενώ τα βιοκτόνα είναι συχνά 
μείγματα και, ορισμένες φορές, 
αντικείμενα. Συνεπώς, το άρθρο 19 
παράγραφος 4 στοιχείο γ) του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 528/2012 θα πρέπει να 
αναφέρεται σε βιοκτόνα τα οποία 
αποτελούνται από ουσίες που πληρούν τα 
εν λόγω κριτήρια ή τις περιέχουν ή τις 
παράγουν. Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
η συνέπεια μεταξύ του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 528/2012 και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1272/2008, το άρθρο 19 
παράγραφος 4 στοιχείο β) του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 528/2012 θα πρέπει επίσης να 
τροποποιηθεί ώστε να συμπεριλαμβάνει 
την ειδική τοξικότητα στα όργανα-
στόχους με εφάπαξ ή επανειλημμένη 
έκθεση κατηγορίας 1 ως κριτήριο 
ταξινόμησης,  προκειμένου να 
αποκλείεται η χορήγηση άδειας για τη 
διάθεση στην αγορά βιοκτόνων που 
περιέχουν τέτοιες ουσίες για χρήση από 
το ευρύ κοινό. 

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Το άρθρο 34 παράγραφος 4 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 θα 
πρέπει να τροποποιηθεί, προκειμένου να 
διορθωθεί η παραπομπή στο άρθρο 30. 

Or. en
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Θα πρέπει να πραγματοποιηθούν 
ορισμένες τεχνικές διορθώσεις στο άρθρο 
54 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, 
προκειμένου να αποφευχθεί η 
αλληλεπικάλυψη μεταξύ των 
παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 54 όσον 
αφορά την καταβολή των επιβαλλόμενων 
τελών που προβλέπονται από το άρθρο 80 
παράγραφος 1. 

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6a) Το άρθρο 66 παράγραφος 4 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 θα 
πρέπει να τροποποιηθεί, προκειμένου να 
διορθωθεί η παραπομπή στο άρθρο 67.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Στο άρθρο 2 παράγραφος 5, το 
στοιχείο β) αντικαθίσταται από το 
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ακόλουθο κείμενο:
«β) στα βιοκτόνα που χρησιμοποιούνται 
ως βοηθητικά μέσα επεξεργασίας, όπως 
αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 
1 στοιχείο κβ).»· 

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(aa) στην παράγραφο 4, το στοιχείο β) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«β) πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008: 
- οξεία τοξικότητα από του στόματος 
κατηγορίας 1 ή 2 ή 3, 
- οξεία τοξικότητα διά του δέρματος 
κατηγορίας 1 ή 2 ή 3, 
- οξεία τοξικότητα διά της εισπνοής 
(αέρια και σκόνη/ομίχλη) κατηγορίας 1 
ή 2 ή 3, 
- οξεία τοξικότητα διά της εισπνοής 
(υδρατμοί) κατηγορίας 1 ή 2, 
- ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους 
με εφάπαξ ή επανειλημμένη έκθεση 
κατηγορίας 1,
- καρκινογόνο κατηγορίας 1Α ή 1Β, 
- μεταλλαξιγόνο κατηγορίας 1Α ή 1Β, ή 
- τοξικό για την αναπαραγωγή 
κατηγορίας 1Α ή 1Β·»

Or. en
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012
Άρθρο 34 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Στο άρθρο 34 παράγραφος 4, το 
δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«Εντός 365 ημερών από την επικύρωση 
μιας αίτησης, το κράτος μέλος αναφοράς 
αξιολογεί την αίτηση και καταρτίζει 
έκθεση αξιολόγησης σύμφωνα με το 
άρθρο 30, και διαβιβάζει την έκθεση 
αξιολόγησης και τη συνοπτική 
περιγραφή των χαρακτηριστικών του 
βιοκτόνου στα εμπλεκόμενα κράτη μέλη 
και στον αιτούντα.»·  

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012
Άρθρο 54 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) στο άρθρο 54, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 
«Όταν είναι αναγκαία η εξακρίβωση της 
τεχνικής ισοδυναμίας δραστικών 
ουσιών, το πρόσωπο που ζητά την 
εξακρίβωση αυτή («ο αιτών») υποβάλλει 
αίτηση στον Οργανισμό.»·

Or. en
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 6 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012
Άρθρο 66 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6a) Το άρθρο 66 παράγραφος 4 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Κάθε πρόσωπο που υποβάλλει στον 
Οργανισμό ή σε αρμόδια αρχή στοιχεία 
σχετικά με δραστική ουσία ή βιοκτόνο 
για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, μπορεί να ζητεί να μη 
δημοσιοποιηθούν οι πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 67 παράγραφοι 3 
και 4, αναφέροντας και τους λόγους για 
τους οποίους η γνωστοποίηση των 
πληροφοριών θα μπορούσε να βλάψει τα 
εμπορικά συμφέροντα του ιδίου ή 
οποιουδήποτε άλλου ενδιαφερομένου.»·

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 11 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012
Άρθρο 89 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Το άρθρο 89 τροποποιείται ως εξής: (11) Το άρθρο 89 τροποποιείται ως εξής:
(α) στην παράγραφο 2, το πρώτο εδάφιο
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

(α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 17 
παράγραφος 1, το άρθρο 19 παράγραφος 1 
και το άρθρο 20 παράγραφος 1 του 
παρόντος κανονισμού και με την 
επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 3 του 
παρόντος άρθρου, ένα κράτος μέλος
μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζει το 

«Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 17 
παράγραφος 1, το άρθρο 19 παράγραφος 1 
και το άρθρο 20 παράγραφος 1 του 
παρόντος κανονισμού και με την 
επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 3 του 
παρόντος άρθρου, ένα κράτος μέλος 
μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζει το 
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ισχύον σε αυτό σύστημα ή πρακτική 
διάθεσης ενός συγκεκριμένου βιοκτόνου
στην αγορά έως τρία έτη από την 
ημερομηνία έγκρισης της τελευταίας από 
τις δραστικές ουσίες του εν λόγω 
βιοκτόνου που πρόκειται να εγκριθεί.
Μπορεί να επιτρέπει, σύμφωνα με τους 
εθνικούς του κανόνες, τη διάθεση στην 
αγορά, στην επικράτειά του, μόνο 
βιοκτόνου που περιέχει υπάρχουσες 
δραστικές ουσίες οι οποίες

ισχύον σε αυτό σύστημα ή πρακτική 
διάθεσης στην αγορά ή χρήσης ενός 
συγκεκριμένου βιοκτόνου έως τρία έτη 
από την ημερομηνία έγκρισης της 
τελευταίας από τις δραστικές ουσίες του εν 
λόγω βιοκτόνου που πρόκειται να εγκριθεί.
Μπορεί να επιτρέπει, σύμφωνα με τους 
εθνικούς του κανόνες, τη διάθεση στην 
αγορά και χρήση, στην επικράτειά του, 
μόνο βιοκτόνου που περιέχει υπάρχουσες 
δραστικές ουσίες οι οποίες

έχουν αξιολογηθεί ή αξιολογούνται βάσει 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007 της 
Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2007, 
σχετικά με τη δεύτερη φάση του δεκαετούς 
προγράμματος εργασιών που αναφέρεται 
στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 
98/8/ΕΚ*, αλλά δεν έχουν ακόμη εγκριθεί 
για τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντων, ή

(a) έχουν αξιολογηθεί βάσει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007 της 
Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2007, 
σχετικά με τη δεύτερη φάση του δεκαετούς 
προγράμματος εργασιών που αναφέρεται 
στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 
98/8/ΕΚ*, αλλά δεν έχουν ακόμη εγκριθεί 
για τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντων, ή

(β) αξιολογούνται βάσει του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1451/2007 της Επιτροπής, 
αλλά δεν έχουν ακόμη εγκριθεί για τον 
συγκεκριμένο τύπο προϊόντων,

συνδυασμό τέτοιων ουσιών και δραστικών 
ουσιών που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό.

ή συνδυασμό τέτοιων ουσιών και 
δραστικών ουσιών που έχουν εγκριθεί 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, 
σε περίπτωση απόφασης να μην εγκριθεί 
μια δραστική ουσία, ένα κράτος μέλος 
μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζει το 
ισχύον σε αυτό σύστημα ή πρακτική 
διάθεσης βιοκτόνων στην αγορά έως 12 
μήνες από την ημερομηνία της απόφασης 
να μην εγκριθεί μια δραστική ουσία 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 τρίτο 
εδάφιο, και το ισχύον σε αυτό σύστημα ή 
πρακτική χρήσης βιοκτόνων έως 18 
μήνες μετά τη λήψη της εν λόγω 
απόφασης.

Or. en
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 11 – στοιχείο β α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012
Άρθρο 89 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) στην παράγραφο 3, το δεύτερο 
εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:
«Προς τούτο, όσοι επιθυμούν να 
αιτηθούν άδεια για βιοκτόνα του εν 
λόγω τύπου προϊόντος που δεν περιέχουν 
άλλες δραστικές ουσίες εκτός από τις 
υπάρχουσες υποβάλλουν αίτηση άδειας,
το αργότερο, την ημερομηνία έγκρισης 
της ή των δραστικών ουσιών. Για τα 
βιοκτόνα που περιέχουν περισσότερες 
της μίας δραστικές ουσίες, οι αιτήσεις 
υποβάλλονται, το αργότερο, την 
ημερομηνία έγκρισης της τελευταίας 
δραστικής ουσίας για τον συγκεκριμένο 
τύπο προϊόντος.

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 11 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012
Άρθρο 89 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"4. Όταν η αρμόδια αρχή κράτους μέλους 
αποφασίζει να απορρίψει την αίτηση
χορήγησης άδειας για βιοκτόνο που έχει 
υποβληθεί βάσει της παραγράφου 3 ή να
μην χορηγήσει άδεια ή να χορηγήσει άδεια 
υπό όρους που καθιστούν απαραίτητη την 
αλλαγή ενός προϊόντος, ισχύουν τα εξής:

"4. Όταν η αρμόδια αρχή κράτους μέλους
ή, κατά περίπτωση, η Επιτροπή
αποφασίζει να απορρίψει την αίτηση που 
έχει υποβληθεί σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 για χορήγηση άδειας για 
βιοκτόνο το οποίο έχει ήδη κυκλοφορήσει 
στην αγορά, ή αποφασίζει να μη 
χορηγήσει άδεια ή να χορηγήσει άδεια υπό 
όρους που θα καθιστούσαν απαραίτητη 
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την αλλαγή του προϊόντος αυτού, ισχύουν 
τα εξής:

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012
Άρθρο 93 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Στο άρθρο 93 παράγραφος 2, το 
πρώτο και το δεύτερο εδάφιο 
αντικαθίστανται από το ακόλουθο 
κείμενο:

(12) στο άρθρο 93, η παράγραφος 2
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 17 
παράγραφος 1, ένα κράτος μέλος μπορεί 
να συνεχίσει να εφαρμόζει το ισχύον σε 
αυτό σύστημα ή πρακτική διάθεσης στην 
αγορά βιοκτόνων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, για 
τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση σύμφωνα 
με την παράγραφο 1 του παρόντος 
άρθρου, έως την ημερομηνία της 
απόφασης με την οποία χορηγείται άδεια. 
Σε περίπτωση απόφασης μη χορήγησης 
άδειας ή χορήγησης άδειας υπό όρους 
που καθιστούν απαραίτητη την αλλαγή 
ενός προϊόντος, το βιοκτόνο για το οποίο 
δεν έχει χορηγηθεί άδεια ή το οποίο δεν 
πληροί τους όρους της άδειας, κατά 
περίπτωση, παύει να διατίθεται στην 
αγορά 180 ημέρες μετά τη σχετική 
απόφαση.

«Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 17 
παράγραφος 1, ένα κράτος μέλος μπορεί 
να συνεχίσει να εφαρμόζει το ισχύον σε 
αυτό σύστημα ή πρακτική διάθεσης στην 
αγορά και χρήσης βιοκτόνων που δεν 
καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 98/8/ΕΚ, αλλά εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, και αποτελούνται από, 
περιέχουν ή παράγουν μόνο δραστικές 
ουσίες που κυκλοφορούσαν στην αγορά ή 
χρησιμοποιούνταν σε βιοκτόνα την 1η 
Σεπτεμβρίου 2013. Η παρέκκλιση ισχύει 
μέχρι μία από τις παρακάτω 
ημερομηνίες:

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 17 
παράγραφος 1, ένα κράτος μέλος μπορεί 
να συνεχίσει να εφαρμόζει το ισχύον σε 
αυτό σύστημα ή πρακτική διάθεσης στην 
αγορά βιοκτόνων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, για 
τα οποία δεν έχει υποβληθεί αίτηση 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου έως 180 ημέρες από 

a) εάν οι αιτήσεις έγκρισης όλων αυτών 
των δραστικών ουσιών από τις οποίες 
αποτελείται το προϊόν, ή τις οποίες 
περιέχει ή παράγει, υποβληθούν για τον 
αντίστοιχο τύπο προϊόντων το αργότερο 
έως την 1η Σεπτεμβρίου 2016, ισχύουν οι 
προθεσμίες που προβλέπονται στο 
δεύτερο εδάφιο του άρθρου 89 
παράγραφος 2, στο άρθρο 89 παράγραφος
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την 1η Σεπτεμβρίου 2017.». 3 και στο άρθρο 89 παράγραφος 4· 
β) εάν δεν υποβληθεί αίτηση σύμφωνα με 
την παράγραφο α) για μία από τις 
δραστικές ουσίες, μέχρι την 1η 
Σεπτεμβρίου 2017.»·

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012
Άρθρο 94

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Άρθρο 94 «Άρθρο 94
Μεταβατικά μέτρα για τα κατεργασμένα 
αντικείμενα

Μεταβατικά μέτρα για τα κατεργασμένα 
αντικείμενα

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 58 
παράγραφος 2, η κυκλοφορία στην αγορά 
αντικειμένων τα οποία έχουν υποβληθεί σε 
κατεργασία με βιοκτόνο που περιέχει μόνο 
δραστικές ουσίες αναφερόμενες στο άρθρο
89 παράγραφος 2 ή για τις οποίες έχει 
υποβληθεί αίτηση έγκρισης για τον σχετικό 
τύπο προϊόντων, το αργότερο έως την 1η 
Σεπτεμβρίου 2016, ή περιέχει μόνο 
συνδυασμό τέτοιων ουσιών και δραστικών 
ουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 58
παράγραφος 2, ή κατεργασμένων 
αντικειμένων στα οποία έχει 
ενσωματωθεί το εν λόγω βιοκτόνο, 
επιτρέπεται έως μία από τις ακόλουθες 
ημερομηνίες:

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 58 
παράγραφος 2, η κυκλοφορία στην αγορά 
αντικειμένων τα οποία έχουν υποβληθεί σε 
κατεργασία με, ή περιέχουν σκοπίμως, 
ένα ή περισσότερα βιοκτόνα που 
περιέχουν μόνο δραστικές ουσίες 
αναφερόμενες στο άρθρο 89 παράγραφος 2 
ή για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση 
έγκρισης για τον σχετικό τύπο προϊόντων, 
το αργότερο έως την 1η Σεπτεμβρίου 2016, 
ή περιέχουν μόνο συνδυασμό τέτοιων 
ουσιών και δραστικών ουσιών που
περιλαμβάνονται στον κατάλογο που 
προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2,
για τον οικείο τύπο προϊόντος και την 
οικεία χρήση, ή στο παράρτημα Ι, 
επιτρέπεται έως μία από τις ακόλουθες 
ημερομηνίες:

1. εάν δεν υπάρχει απόφαση μη έγκρισης 
μίας από τις δραστικές ουσίες για την 
οικεία χρήση, έως την ημερομηνία 
έγκρισης της τελευταίας από τις 
δραστικές ουσίες που περιέχει το 
βιοκτόνο για τον σχετικό τύπο προϊόντων 



PR\1002703EL.doc 15/19 PE516.835v02-00

EL

και την οικεία χρήση· 
2. εάν υπάρχει απόφαση μη έγκρισης μίας 
από τις δραστικές ουσίες για την οικεία 
χρήση, έως 180 ημέρες από την εν λόγω 
απόφαση.

1. εάν υπάρχει απόφαση μη έγκρισης μίας 
από τις δραστικές ουσίες για την οικεία 
χρήση, έως 180 ημέρες από την εν λόγω 
απόφαση·
2. σε άλλη περίπτωση, μέχρι την 
ημερομηνία έγκρισης για τον σχετικό 
τύπο προϊόντων και την οικεία χρήση της 
τελευταίας δραστικής ουσίας που 
εγκρίθηκε και την οποία περιέχει το 
βιοκτόνο. 

Κατά περαιτέρω παρέκκλιση από το άρθρο
58 παράγραφος 2, επιτρέπεται έως την 1η 
Μαρτίου 2017 η κυκλοφορία στην αγορά 
αντικειμένων τα οποία έχουν υποβληθεί σε 
κατεργασία με βιοκτόνο που περιέχει 
άλλες ουσίες εκτός από τις αναφερόμενες
στο εν λόγω άρθρο ή στην παράγραφο 1 
του παρόντος άρθρου ή κατεργασμένων 
αντικειμένων στα οποία έχει 
ενσωματωθεί αυτό το βιοκτόνο.

Κατά περαιτέρω παρέκκλιση από το άρθρο
58 παράγραφος 2, επιτρέπεται έως την 1η 
Μαρτίου 2017 η κυκλοφορία στην αγορά 
αντικειμένων τα οποία έχουν υποβληθεί σε 
κατεργασία με, ή περιέχουν σκοπίμως, 
ένα ή περισσότερα βιοκτόνα που 
περιέχουν δραστικές ουσίες εκτός από τις
αναφερόμενες στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου ή εκείνες που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο που 
προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2, 
για τον οικείο τύπο προϊόντος και την 
οικεία χρήση, ή στο παράρτημα Ι.

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012
Άρθρο 95 – παράγραφοι 1 και 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 95 Άρθρο 95

Μεταβατικά μέτρα για την πρόσβαση στον 
φάκελο της δραστικής ουσίας

Μεταβατικά μέτρα για την πρόσβαση στον 
φάκελο της δραστικής ουσίας

1. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2013 ο 
Οργανισμός δημοσιοποιεί και 
επικαιροποιεί τακτικά κατάλογο με όλες 
τις δραστικές ουσίες και όλες τις ουσίες 
που παράγουν δραστική ουσία, για τις 

1. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2013 ο 
Οργανισμός δημοσιοποιεί και 
επικαιροποιεί τακτικά κατάλογο με όλες 
τις δραστικές ουσίες και όλες τις ουσίες 
που παράγουν δραστική ουσία, για τις 
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οποίες έχει υποβληθεί και έχει γίνει δεκτός 
ή επικυρωθεί από κράτος μέλος φάκελος 
που πληροί τις προδιαγραφές του 
παραρτήματος ΙΙ του παρόντος κανονισμού 
ή του παραρτήματος IVA ή IIA της 
οδηγίας 98/8/ΕΚ και, κατά περίπτωση, του 
παραρτήματος IIIA αυτής (εφεξής 
«πλήρης φάκελος ουσίας»), σύμφωνα με 
διαδικασία προβλεπόμενη στον παρόντα 
κανονισμό ή στην εν λόγω οδηγία (εφεξής 
«σχετικές ουσίες»). Για κάθε σχετική 
ουσία, ο κατάλογος περιλαμβάνει επίσης 
όλα τα πρόσωπα που υπέβαλαν τον 
ανωτέρω φάκελο ή υπέβαλαν στον 
Οργανισμό τα προβλεπόμενα στο δεύτερο 
εδάφιο της παρούσας παραγράφου και 
αναφέρει την ιδιότητά τους, όπως 
προσδιορίζεται στο εν λόγω εδάφιο, καθώς 
και την ημερομηνία καταχώρισης της 
ουσίας στον κατάλογο.

οποίες έχει υποβληθεί και έχει γίνει δεκτός 
ή επικυρωθεί από κράτος μέλος φάκελος 
που πληροί τις προδιαγραφές του 
παραρτήματος ΙΙ του παρόντος κανονισμού 
ή του παραρτήματος IVA ή IIA της 
οδηγίας 98/8/ΕΚ και, κατά περίπτωση, του 
παραρτήματος IIIA αυτής («πλήρης 
φάκελος ουσίας»), σύμφωνα με διαδικασία 
προβλεπόμενη στον παρόντα κανονισμό ή 
στην εν λόγω οδηγία («σχετικές ουσίες»).
Για κάθε σχετική ουσία, ο κατάλογος 
περιλαμβάνει επίσης όλα τα πρόσωπα που 
υπέβαλαν τον ανωτέρω φάκελο ή 
υπέβαλαν στον Οργανισμό τα 
προβλεπόμενα στο δεύτερο εδάφιο της 
παρούσας παραγράφου και αναφέρει την 
ιδιότητά τους, όπως προσδιορίζεται στο εν 
λόγω εδάφιο, και τους τύπους προϊόντων 
για τους οποίους έχει υποβληθεί ο εν λόγω 
φάκελος, καθώς και την ημερομηνία 
καταχώρισης της ουσίας στον κατάλογο.

Ένα πρόσωπο εγκατεστημένο στην 
Ένωση, το οποίο παράγει ή εισάγει μια 
σχετική ουσία, είτε αυτοτελή είτε ως 
συστατικό βιοκτόνων (εφεξής 
«προμηθευτής ουσίας»), μπορεί ανά πάσα 
στιγμή να υποβάλει στον Οργανισμό
πλήρη φάκελο ουσίας ή επιστολή 
πρόσβασης σε πλήρη φάκελο ουσίας ή 
παραπομπή σε πλήρη φάκελο ουσίας, για 
τον οποίο έχουν λήξει όλες οι περίοδοι 
προστασίας δεδομένων.

Ένα πρόσωπο εγκατεστημένο στην 
Ένωση, το οποίο παράγει ή εισάγει μια 
σχετική ουσία, είτε αυτοτελή είτε ως 
συστατικό βιοκτόνων («προμηθευτής 
ουσίας») ή το οποίο παράγει ή διαθέτει 
στην αγορά βιοκτόνο το οποίο 
αποτελείται από, περιέχει ή παράγει την 
εν λόγω σχετική ουσία («προμηθευτής 
προϊόντος»), μπορεί ανά πάσα στιγμή να 
υποβάλει στον Οργανισμό φάκελο για την 
εν λόγω σχετική ουσία ή επιστολή 
πρόσβασης σε τέτοιο φάκελο ή παραπομπή 
σε τέτοιο φάκελο, για τον οποίο έχουν 
λήξει όλες οι περίοδοι προστασίας 
δεδομένων.

Εάν στον αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο 
κατάλογο δεν περιλαμβάνεται 
προμηθευτής ουσίας για μια σχετική 
ουσία, τις πληροφορίες αυτές μπορεί να 
υποβάλει ένα εγκατεστημένο στην Ένωση 
πρόσωπο, το οποίο κατασκευάζει 
βιοκτόνο που αποτελείται από τη σχετική 
ουσία ή την περιέχει ή την παράγει ή το 
οποίο διαθέτει το εν λόγω βιοκτόνο στην 
αγορά (εφεξής «προμηθευτής 
προϊόντος»).



PR\1002703EL.doc 17/19 PE516.835v02-00

EL

Ο Οργανισμός ενημερώνει τον 
υποβάλλοντα προμηθευτή για τα 
καταβλητέα βάσει του άρθρου 80 
παράγραφος 1 τέλη και απορρίπτει την 
αίτηση εάν ο αιτών δεν καταβάλει τα τέλη 
εντός 30 ημερών. Ενημερώνει τον 
υποβάλλοντα αναλόγως.
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υποβάλλοντα αναλόγως.

Μετά την είσπραξη των καταβλητέων 
βάσει του άρθρου 80 παράγραφος 1 τελών, 
ο Οργανισμός εξακριβώνει αν η υποβολή 
είναι σύμφωνη με το δεύτερο εδάφιο της 
παρούσας παραγράφου και ενημερώνει τον 
υποβάλλοντα αναλόγως.
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υποβάλλοντα αναλόγως.

2. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2015, βιοκτόνα 
που αποτελούνται από σχετικές ουσίες οι 
οποίες περιλαμβάνονται στον 
αναφερόμενο στην παράγραφο 1 κατάλογο 
ή που περιέχουν ή παράγουν τις εν λόγω 
ουσίες δεν διατίθενται στην αγορά και δεν 
χρησιμοποιούνται, εκτός εάν είτε ο 
προμηθευτής της ουσίας είτε ο 
προμηθευτής του προϊόντος 
περιλαμβάνεται στον αναφερόμενο στην 
παράγραφο 1 κατάλογο.»·
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ουσίες δεν διατίθενται στην αγορά και δεν 
χρησιμοποιούνται, εκτός εάν είτε ο 
προμηθευτής της ουσίας είτε ο 
προμηθευτής του προϊόντος 
περιλαμβάνεται στον αναφερόμενο στην 
παράγραφο 1 κατάλογο για τους τύπους 
προϊόντων στους οποίους ανήκει το 
προϊόν.»·
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Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 15
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012
Παράρτημα I – Κατηγορία 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Στο παράρτημα Ι, η καταχώριση που 
καλείται Κατηγορία 6 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

(15) Στο παράρτημα Ι, η καταχώριση που 
καλείται Κατηγορία 6 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

«Κατηγορία 6 – Ουσίες για τις οποίες έχει
υποβληθεί πλήρης φάκελος ουσίας».

«Κατηγορία 6 – Ουσίες για τις οποίες ένα 
κράτος μέλος έχει επικυρώσει έναν 
φάκελο δραστικής ουσίας σύμφωνα με το 
άρθρο 7 παράγραφος 3 του παρόντος 
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κανονισμού ή έχει αποδεχθεί τέτοιο 
φάκελο σύμφωνα με το άρθρο 11 
παράγραφος 1 της οδηγίας 98/8/ΕΚ»·

Or. en



PR\1002703EL.doc 19/19 PE516.835v02-00

EL

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξέδωσαν στις 22 Μαΐου 2012 τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
528/2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων. Ο κανονισμός σχετικά 
με τα βιοκτόνα αντιπροσωπεύει μια σημαντική και ουσιαστική αναθεώρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας που διέπει τα βιοκτόνα, μέσω της εναρμόνισης των κανόνων σχετικά με τη 
διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων, και της παράλληλης εξασφάλισης υψηλού 
επιπέδου προστασίας της υγείας ανθρώπων και ζώων και του περιβάλλοντος. 

Στο διάστημα μετά την έγκρισή του, η Επιτροπή εντόπισε μια σειρά τεχνικών σφαλμάτων και 
ανεπιθύμητων συνεπειών στον κανονισμό, ιδίως όσον αφορά τις μεταβατικές διατάξεις των 
άρθρων 94 και 95. Για τον λόγο αυτόν ενέκρινε την παρούσα τροποποιητική πρόταση, 
προκειμένου να πραγματοποιηθούν το ταχύτερο δυνατό οι απαραίτητες διορθώσεις και 
αποσαφηνίσεις, δεδομένης της έναρξης ισχύος του κανονισμού την 1η Σεπτεμβρίου 2013. 

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η απαραίτητη νομική σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου για τα 
κράτη μέλη, ο εισηγητής υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής. Επιπλέον, δεδομένης της 
σημαντικής αναθεώρησης που πραγματοποιήθηκε μόλις πριν από δύο χρόνια, ο εισηγητής 
δεν υποστηρίζει την εκ νέου εξέταση των ζητημάτων πολιτικής ουσίας επί των οποίων 
υπήρξε συμφωνία κατά τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τον αρχικό κανονισμό. 

Ο εισηγητής έχει ενημερωθεί ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εντόπισαν, κατά την εξέταση 
της παρούσας τροποποιητικής πρότασης, ορισμένες περαιτέρω τεχνικές διευκρινίσεις που 
πρέπει να γίνουν στο κείμενο. Αυτές αφορούν την αποσαφήνιση του περιεχομένου του όρου 
«βοηθητικά μέσα επεξεργασίας», τη συνέπεια με τη νομοθεσία σχετικά με την ταξινόμηση, 
τη συσκευασία και την επισήμανση των ουσιών και των μειγμάτων, καθώς και διάφορες 
διορθώσεις σε παραπομπές και βελτιώσεις στη σύνταξη του κειμένου. Ο εισηγητής δύναται 
να υποστηρίξει τις εν λόγω πρόσθετες βελτιώσεις στο κείμενο, οι οποίες υποβάλλονται κατά 
συνέπεια ως τροπολογίες στο συνημμένο σχέδιο έκθεσης. 


