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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων
(COM(2009)0267 – C7- 0036/2009 – 2009/0076(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2009)0267),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0036/2009),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο με τίτλο "Συνέπειες της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας στις 
τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων" (COM(2009)0665),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, και το άρθρο 114, της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της ΕΕ,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και 
Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 
(A6-0000/2010),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·  

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Επειδή η κλίμακα αξιολόγησης των 
φυτοφαρμάκων του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας (WHO Pesticide 
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Evaluation Scheme, WHOPES) εγγυάται 
την αποτελεσματική διερεύνηση και 
αξιολόγηση των επιπτώσεων των 
εντομοκτόνων στη δημόσια υγεία, η 
τήρηση της τελικής σύστασης που 
αναγνωρίζεται στο πλαίσιο μιας τέτοιας 
κλίμακας θα πρέπει να θεωρείται ως 
ισοδύναμη με την άδεια κυκλοφορίας 
ενός προϊόντος στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού.

Or. de

Αιτιολόγηση
Προς αποφυγή κάθε περιττής επικάλυψης.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Για να ληφθούν υπόψη ο ειδικός 
χαρακτήρας ορισμένων βιοκτόνων και το 
χαμηλό επίπεδο κινδύνου που συνδέεται 
με την προτεινόμενη χρήση τους και να 
ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη βιοκτόνων που 
περιέχουν νέες δραστικές ουσίες, 
ενδείκνυται να προβλεφθεί η χορήγηση 
κοινοτικής άδειας για τα προϊόντα αυτά.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνεπείας με την τροπολογία στο άρθρο 33. 

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Για να διευκολυνθεί η πρόσβαση 
στην εσωτερική αγορά και να 

(24) Για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην 
εσωτερική αγορά και να αποφευχθούν το 
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αποφευχθούν το πρόσθετο κόστος και η 
απώλεια χρόνου που συνεπάγεται η 
απόκτηση χωριστών εθνικών αδειών σε 
επιμέρους κράτη μέλη, η Επιτροπή μπορεί
να αποφασίσει να επεκτείνει σε άλλα
βιοκτόνα το πεδίο εφαρμογής της 
διαδικασίας χορήγησης κοινοτικής άδειας, 
λαμβάνοντας υπόψη την πείρα από την 
εφαρμογή των σχετικών με τις κοινοτικές 
άδειες διατάξεων.

πρόσθετο κόστος και η απώλεια χρόνου 
που συνεπάγεται η απόκτηση χωριστών 
εθνικών αδειών σε επιμέρους κράτη μέλη, 
η Επιτροπή έχει αποφασίσει να θεσπίσει 
μία διαδικασία χορήγησης κοινοτικής 
άδειας για όλα τα βιοκτόνα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνεπείας με την τροπολογία στο άρθρο 33. 

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να μην αποκλείονται οι αιτούντες οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει 
επενδύσεις στο πλαίσιο του προηγηθέντος συστήματος.
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49

Η πρόταση της Επιτροπής Τροπολογία

(49) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
προστασία όλων των ιδιόκτητων στοιχείων 
που υποβάλλονται για την υποστήριξη της 
καταχώρισης δραστικών ουσιών ή της 
χορήγησης αδειών βιοκτόνου από τη 
στιγμή της υποβολής τους και να 
αποτραπεί το ενδεχόμενο να μην 
προστατεύονται ορισμένα στοιχεία, η 
διάταξη περί περιόδων προστασίας των 
στοιχείων πρέπει να ισχύει και για τα 
στοιχεία που υποβάλλονται για τους 
σκοπούς της οδηγίας 98/8/EΚ.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
προστασία όλων των ιδιόκτητων στοιχείων 
που υποβάλλονται για την υποστήριξη της 
καταχώρισης δραστικών ουσιών στο 
παράρτημα Ι ή της χορήγησης αδειών 
βιοκτόνου από τη στιγμή της υποβολής 
τους και να αποτραπεί το ενδεχόμενο να 
μην προστατεύονται ορισμένα στοιχεία, η 
διάταξη περί περιόδων προστασίας των 
στοιχείων πρέπει να ισχύει και για τα 
στοιχεία που υποβάλλονται για τους 
σκοπούς της οδηγίας 98/8/EΚ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51) Είναι εξαιρετικά σημαντικό να 
ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των δοκιμών σε 
ζώα και να εξασφαλιστεί η συνάρτηση της 
διεξαγωγής δοκιμών με τον σκοπό και τη 
χρήση του προϊόντος. Οι αιτούντες πρέπει 
να χρησιμοποιούν από κοινού, έναντι 
δίκαιης αποζημίωσης, τα αποτελέσματα 
μελετών σε σπονδυλωτά και να μην τις 
επαναλαμβάνουν. Εάν ο κύριος των 
δεδομένων και ο μελλοντικός αιτών δεν 
καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με την 
κοινοχρησία των αποτελεσμάτων μελετών 
σε σπονδυλωτά, ο Οργανισμός πρέπει να 
επιτρέπει στον μελλοντικό αιτούντα να 

(51) Είναι εξαιρετικά σημαντικό να 
ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των δοκιμών σε 
ζώα και να εξασφαλιστεί η συνάρτηση της 
διεξαγωγής δοκιμών με βιοκτόνα και/ή 
δραστικές ουσίες που περιέχονται σε 
βιοκτόνα, με τον σκοπό και τη χρήση του 
προϊόντος. Οι αιτούντες πρέπει να 
χρησιμοποιούν από κοινού, έναντι δίκαιης 
αποζημίωσης, τα αποτελέσματα μελετών 
σε σπονδυλωτά και να μην τις 
επαναλαμβάνουν. Εάν ο κύριος των 
δεδομένων και ο μελλοντικός αιτών δεν 
καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με την 
κοινοχρησία των αποτελεσμάτων μελετών 



PR\805468EL.doc 9/72 PE438.377v02-00

EL

χρησιμοποιήσει τις μελέτες, με την 
επιφύλαξη της απόφασης των εθνικών 
δικαστηρίων σχετικά με την αποζημίωση. 
Πρέπει να δημιουργηθεί κοινοτικό μητρώο 
με τα στοιχεία επικοινωνίας των κυρίων 
των μελετών αυτών και να τεθεί στη 
διάθεση όλων των αρχών ώστε να 
ενημερώνουν τους μελλοντικούς
αιτούντες.

σε σπονδυλωτά, ο Οργανισμός πρέπει να 
επιτρέπει στον μελλοντικό αιτούντα να 
χρησιμοποιήσει τις μελέτες, με την 
επιφύλαξη της απόφασης των εθνικών 
δικαστηρίων σχετικά με την αποζημίωση. 
Πρέπει να δημιουργηθεί κοινοτικό μητρώο 
με τα στοιχεία επικοινωνίας των κυρίων 
των μελετών αυτών και να τεθεί στη 
διάθεση όλων των αρχών ώστε να 
ενημερώνουν τους μελλοντικούς 
αιτούντες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται ότι η ανταλλαγή στοιχείων εφαρμόζεται όχι μόνο σε στοιχεία για προϊόντα αλλά 
και σε στοιχεία για δραστικές ουσίες.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 61

Η πρόταση της Επιτροπής 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 

(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 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 
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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 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 εμβελείας 
και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση 
ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού πρέπει να 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 5α της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ.

κανόνων σχετικά με την καταβολή τελών 
και επιβαρύνσεων στις αρμόδιες αρχές και 
στον Οργανισμό, για την προσαρμογή 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 εμβελείας 
και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση 
ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού πρέπει να
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 5α της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Χάριν συνεπείας με την τροπολογία στο άρθρο 33. 

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 61 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(61α) Η χρησιμοποίηση νανοϋλικών σε 
βιοκτόνα μπορεί να αυξηθεί με την 
περαιτέρω εξέλιξη της τεχνολογίας. Για 
να εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου 
προστασία των καταναλωτών, ελεύθερη 
κυκλοφορία των αγαθών και ασφάλεια 
δικαίου για τους παρασκευαστές, είναι 
αναγκαίο να επιτευχθεί ομοιόμορφος 
ορισμός για τα νανοϋλικά σε διεθνές 
επίπεδο. Η Ένωση πρέπει να καταβάλλει 
προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας 
σχετικά με έναν τέτοιο ορισμό στα 
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κατάλληλα διεθνή φόρα. Εφόσον 
επιτευχθεί μια τέτοια συμφωνία, ο 
ορισμός των νανοϋλικών στον παρόντα 
κανονισμό πρέπει να προσαρμοστεί 
κατάλληλα. Σήμερα υπάρχουν ανεπαρκείς 
πληροφορίες όσον αφορά τους κινδύνους 
που απορρέουν από τη χρήση 
νανοϋλικών. Προκειμένου να αξιολογηθεί 
καλύτερα η ασφάλειά τους, η 
Επιστημονική Επιτροπή για την 
Ασφάλεια των Καταναλωτών (ΕΕΑΚ) 
οφείλει να παράσχει καθοδήγηση σε 
συνεργασία με αρμόδιους φορείς όσον 
αφορά μεθόδους δοκιμών που λαμβάνουν 
υπόψη τους τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
των νανοϋλικών. Η Επιτροπή, 
λαμβάνοντας υπόψη την επιστημονική 
πρόοδο, θα πρέπει να εξετάζει τακτικά 
τις διατάξεις για τα νανοϋλικά.

Or. de

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 61 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(61β) Ενόψει των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων που μπορούν να προέλθουν 
από τη χρήση προϊόντων απορρύπανσης 
στα ύδατα, η Επιτροπή πρέπει να 
καταβάλει προσπάθειες σε διεθνές 
επίπεδο για τη διεθνή επικύρωση της 
διεθνούς σύμβασης για τον έλεγχο των 
επιβλαβών συστημάτων απορρύπανσης 
στα πλοία (ASF Convention -
(International Convention on the Control 
of Harmful Anti-Fouling Systems on 
Ships) και για την προσαρμογή της στον 
παρόντα κανονισμό.

Or. de
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Σκοπός του παρόντος κανονισμού 
είναι η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου 
προστασίας της υγείας των ανθρώπων 
και των ζώων καθώς και του 
περιβάλλοντος και η βελτίωση της 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, 
μέσω της εναρμόνισης των κανόνων 
σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη 
χρήση βιοκτόνων. Οι διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού βασίζονται στην 
αρχή της πρόληψης, με την οποία 
προστατεύεται η υγεία των ανθρώπων 
και των ζώων καθώς και το περιβάλλον.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι, σε συνάρτηση με την άδεια, τη διάθεση στην αγορά και τη 
χρησιμοποίηση βιοκτόνων, εφαρμόζεται η αρχή της πρόληψης, προκειμένου να εξασφαλιστεί 
ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων και των ζώων και να προστατευτεί η 
πλάση.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 3 - στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια α) Οδηγία 2000/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 
για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής 
δράσης στον τομέα της πολιτικής των 
υδάτων,

Or. de
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α. Βιοκτόνα της κατηγορίας προϊόντων 
18 που παράγονται σύμφωνα με την 
τελική σύσταση που αναγνωρίζεται με 
βάση τον πίνακα αξιολόγησης των 
φυτοφαρμάκων του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας, θεωρούνται ότι έχουν 
λάβει άδεια σύμφωνα με το κεφάλαιο VΙΙ 
του παρόντος κανονισμού. Τα άρθρα 38 
και 57 εφαρμόζονται αναλόγως.

Or. de

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) «βιοκτόνα»: δραστικές ουσίες ή 
μείγματα που περιέχουν μία ή 
περισσότερες δραστικές ουσίες, στη μορφή 
υπό την οποία παραδίδονται στο χρήστη, 
τα οποία προορίζονται να καταστρέφουν, 
να εμποδίζουν, να καθιστούν αβλαβή, να 
προλαμβάνουν τη δράση ή να ασκούν 
άλλη περιοριστική δράση σε οποιονδήποτε 
επιβλαβή οργανισμό, με χημικά ή 
βιολογικά μέσα.

α) «βιοκτόνα»: δραστικές ουσίες ή 
μείγματα που περιέχουν μία ή 
περισσότερες δραστικές ουσίες, στη μορφή 
υπό την οποία παραδίδονται στο χρήστη, 
τα οποία προορίζονται κυρίως να 
καταστρέφουν, να εμποδίζουν, να 
καθιστούν αβλαβή, να προλαμβάνουν τη 
δράση ή να ασκούν άλλη περιοριστική 
δράση σε οποιονδήποτε επιβλαβή 
οργανισμό, με χημικά ή βιολογικά μέσα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται ότι υλικά και προϊόντα που έχουν τύχει επεξεργασίας με εξωτερικά βιοκτόνα 
(π.χ. κατεργασθέντα πλέγματα για κουνούπια) είναι βιοκτόνα και πρέπει να αδειοδοτούνται ως 
τέτοια.
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) «μικροοργανισμός»: 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·

στ) «μικροοργανισμός»: κάθε άλλη ουσία, 
πλην της δραστικής, εγγενώς ικανή να έχει 
δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο, στα 
ζώα ή στο περιβάλλον, η οποία περιέχεται 
ή παράγεται σε βιοκτόνο σε επαρκή 
συγκέντρωση ώστε να υπάρχει κίνδυνος 
εμφάνισης των επιδράσεων αυτών· Η 
ουσία αυτή, εκτός εάν υπάρχουν άλλοι 
λόγοι ανησυχίας, θα είναι κανονικά, ουσία 
που έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνη 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ και 
βρίσκεται στο βιοκτόνο σε συγκέντρωση 
που οδηγεί στο χαρακτηρισμό του 
προϊόντος ως επικίνδυνου κατά την 
έννοια της οδηγίας 1999/45/ΕΚ ή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός αυτός περιλαμβάνεται ήδη στην οδηγία 98/8/ΕΚ και προστίθεται εκ νέου για λόγους 
σαφήνειας.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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·

ια) «κατεργασμένο υλικό ή αντικείμενο»: 
κάθε ουσία, μείγμα, υλικό ή αντικείμενο, 
στο οποίο χρησιμοποιήθηκαν ή 
ενσωματώθηκαν ένα ή περισσότερα 
βιοκτόνα·

Or. de
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Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ) «άδεια»: εθνική άδεια ή κοινοτική 
άδεια

ιδ) «άδεια»: εθνική άδεια, ή κοινοτική 
άδεια πρωτογενής άδεια, δευτερογενής 
άδεια ή συμπληρωματική άδεια.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η συμπλήρωση των ορισμών είναι απαραίτητη λόγω των νεοεισαχθεισών εννοιών "πρωτογενής 
άδεια", "δευτερογενής άδεια" και "συμπληρωματική άδεια" στα άρθρα 18, 37α (νέο), 37β (νέο), 
39, 40 και 41.

Τροπολογία 17

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ α) "πρωτογενής άδεια": διοικητική 
πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το 
άρθρο 23 ή το άρθρο 35.

Or. de

Τροπολογία 18

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ β) "δευτερογενής άδεια": διοικητική 
πράξη με την οποία ένα κράτος μέλος ή η 
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Επιτροπή επιτρέπει την κυκλοφορία στην 
αγορά και τη χρήση του ιδίου βιοκτόνου 
με διαφορετική εμπορική ονομασία, προς 
όφελος του κατόχου μιας πρωτογενούς 
άδειας.

Or. de

Τροπολογία 19

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ γ) "συμπληρωματική άδεια": 
διοικητική πράξη με την οποία ένα 
κράτος μέλος ή η Επιτροπή επιτρέπει την 
κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση 
ενός βιοκτόνου με διαφορετική εμπορική 
ονομασία, βάσει μιας πρωτογενούς 
άδειας και της συναίνεσης του κατόχου 
της πρωτογενούς άδειας.

Or. de

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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·

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 παρά τις εν 
λόγω μεταβολές δεν αυξάνεται ο βαθμός 
επικινδυνότητας έναντι των βιοκτόνων 
αναφοράς και διασφαλίζεται η δηλούμενη 
αποτελεσματικότητα έναντι των 
οργανισμών στόχων·
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Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να μην αυξάνεται ο βαθμός επικινδυνότητας έναντι των βιοκτόνων αναφοράς 
και να διασφαλίζεται η δηλούμενη αποτελεσματικότητα έναντι των οργανισμών στόχων.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ιζ) «έγγραφο πρόσβασης»: το πρωτότυπο 
εγγράφου, υπογεγραμμένου από τον ή τους 
κυρίους πληροφοριών ή τον εκπρόσωπό 
τους, το οποίο δηλώνει ότι οι πληροφορίες 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την 
ορισθείσα αρμόδια αρχή, τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Χημικών Προϊόντων ή από την 
Επιτροπή για την αξιολόγηση δραστικής 
ουσίας ή τη χορήγηση άδειας υπέρ τρίτου·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του "εγγράφου πρόσβασης" στην πρόταση της Επιτροπής στερείται ακρίβειας.

Τροπολογία 22

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κα α) «νανοϋλικό»: κάθε σκόπιμα 
παραχθέν υλικό το οποίο έχει μία ή 
περισσότερες διαστάσεις της τάξης των 
100 nm ή λιγότερο ή αποτελείται από 
διακριτά λειτουργικά μέρη, είτε στο 
εσωτερικό είτε στην επιφάνεια, πολλά 
από τα οποία έχουν μία ή περισσότερες 
διαστάσεις της τάξης των 100 nm ή
λιγότερο, συμπεριλαμβανομένων δομών, 
συσσωματωμάτων ή συνόλων τα οποία 
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μπορεί να έχουν μέγεθος ανώτερο από 
την τάξη των 100 nm, αλλά διατηρούν 
τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες 
χαρακτηριστικές της νανοκλίμακας 
ιδιότητες:
i) τις ιδιότητες που συνδέονται με τη 
μεγάλη ειδική επιφάνεια των 
εξεταζόμενων υλικών·
ii) συγκεκριμένες φυσικοχημικές 
ιδιότητες που διαφέρουν από τις 
ιδιότητες της μη νανομορφής του ίδιου 
υλικού.

Or. de

Τροπολογία 23

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κα β) «κατασκευαστής»:
- στην περίπτωση μιας δραστικής ουσίας 
που κατασκευάζεται και τίθεται σε 
κυκλοφορία, ο κατασκευαστής της 
δραστικής αυτής ουσίας ή ένα πρόσωπο 
εγκατεστημένο στην Ένωση, το οποίο 
έχει οριστεί από τον κατασκευαστή ως 
αποκλειστικός εκπρόσωπός του για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού,
- στην περίπτωση μιας δραστικής ουσίας 
που κατασκευάζεται εκτός της Ένωσης, 
το εγκατεστημένο στην Ένωση πρόσωπο, 
το οποίο έχει οριστεί από τον 
κατασκευαστή της δραστικής αυτής 
ουσίας ως αποκλειστικός εκπρόσωπός 
του για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, ή, εάν δεν έχει ορισθεί ένα 
τέτοιο πρόσωπο, ο εισαγωγέας της 
δραστικής αυτής ουσίας στην Ένωση,
- στην περίπτωση ενός βιοκτόνου το 
οποίο έχει κατασκευαστεί εκτός της 
Ένωσης, το εγκατεστημένο στην Ένωση 
πρόσωπο, το οποίο έχει οριστεί από τον 
κατασκευαστή του βιοκτόνου αυτού ως 
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αποκλειστικός εκπρόσωπός του για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ή, εάν 
δεν έχει ορισθεί ένα τέτοιο πρόσωπο, ο 
εισαγωγέας του βιοκτόνου στην Ένωση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω της νέας διατύπωσης του άρθρου 83, είναι απαραίτητος ο εννοιολογικός προσδιορισμός 
του "κατασκευαστή". Ο ορισμός αυτός είναι ταυτόσημος με τον ορισμό του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1896/2000 της 7ης Σεπτεμβρίου 2000 της Επιτροπής σχετικά με την πρώτη φάση του 
προγράμματος που αναφέρεται στο άρθρο 16, παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα βιοκτόνα.

Τροπολογία 24

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κα γ) "επαγγελματίας χρήστης" κάθε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
χρησιμοποιεί βιοκτόνα στο πλαίσιο της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας. 

Or. de

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 3 - εισαγωγική πρόταση

Η πρόταση της Επιτροπής Τροπολογία

(3) Κατά περίπτωση, οι δραστικές ουσίες 
καταχωρίζονται στο παράρτημα Ι, 
συνοδευόμενες από κάποιον από τους 
ακόλουθους όρους:

(3) Κατά περίπτωση, οι δραστικές ουσίες 
και ο ορισμός της πηγής αναφοράς της 
δραστικής ουσίας για τον προσδιορισμό 
της τεχνικής ισοδυναμίας, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο κα),
καταχωρίζονται στο παράρτημα Ι, 
συνοδευόμενες από κάποιον από τους 
ακόλουθους όρους:
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Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντική η διασύνδεση μεταξύ της δραστικής ουσίας που περιγράφεται στο παράρτημα Ι 
και των στοιχείων βάσει των οποίων καταχωρίστηκε στο παράρτημα Ι. Επιπλέον, η ισομερής 
σύνθεση είναι σημαντική για τη διάκριση της χημικής της ταυτότητας.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) τον χαρακτηρισμό της χημικής 
ταυτότητας όσον αφορά τα 
στερεοισομερή·

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντική η διασύνδεση μεταξύ της δραστικής ουσίας που περιγράφεται στο παράρτημα Ι 
και των στοιχείων βάσει των οποίων καταχωρίστηκε στο παράρτημα Ι. Επιπλέον, η ισομερής 
σύνθεση είναι σημαντική για τη διάκριση της χημικής της ταυτότητας.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

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:

(1) Οι ακόλουθες δραστικές ουσίες δεν 
καταχωρίζονται στο παράρτημα Ι:

α) υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, η 
έκθεση του ανθρώπου στη δραστική 
ουσία που περιέχεται σε βιοκτόνο είναι 
αμελητέα, ιδίως όταν το προϊόν 

α) δραστικές ουσίες που έχουν 
ταξινομηθεί ή πληρούν τα κριτήρια 
ταξινόμησης ως καρκινογόνοι 
κατηγορίας 1Α ή 1Β, σύμφωνα με τον 
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χρησιμοποιείται σε κλειστά συστήματα ή 
υπό συνθήκες αυστηρά ελεγχόμενες·

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008·

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

β) δραστικές ουσίες που έχουν 
ταξινομηθεί ή πληρούν τα κριτήρια 
ταξινόμησης ως μεταλλαξιογόνοι 
κατηγορίας 1Α ή 1Β, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008·

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

δ) δραστικές ουσίες που έχει διαπιστωθεί, 
βάσει του άρθρου 57 στοιχείο στ) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, ότι 
έχουν ιδιότητες ενδοκρινικού 
διαταράκτη. 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.
Εν αναμονή της έγκρισης των κριτηρίων 
αυτών, οι ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ή 
οφείλουν να ταξινομηθούν, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της οδηγίας 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 
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.
ε) δραστικές ουσίες που είναι ανθεκτικές, 
βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές·
στ) δραστικές ουσίες που είναι άκρως 
ανθεκτικές και άκρως βιοσυσσωρεύσιμες·
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ζ) Έμμονοι Οργανικοί Ρύποι (POP) που 
προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
29ης Απριλίου 2004 για τους έμμονους 
οργανικούς ρύπους1.

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

1 ΕΕ L 229, 29.6.2004, σ. 5.

Or. de

(μεταφορά και τροποποίηση του άρθρου 5 παράγραφος 2)

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια αποκλεισμού πρέπει να είναι σύμφωνα με την αρχή της πρόληψης. 

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ακόλουθες δραστικές ουσίες 
καταχωρίζονται στο παράρτημα Ι, 
εφόσον συντρέχει τουλάχιστον μία από τις 
προϋποθέσεις της παραγράφου 1:

2. 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:

α) δραστικές ουσίες που έχουν 
ταξινομηθεί ή πληρούν τα κριτήρια 
ταξινόμησης ως καρκινογόνοι 
κατηγορίας 1Α ή 1Β σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008·

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·

β) δραστικές ουσίες που έχουν 
ταξινομηθεί ή πληρούν τα κριτήρια 
ταξινόμησης ως μεταλλαξιγόνοι 
κατηγορίας 1Α ή 1Β σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008·

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

γ) δραστικές ουσίες που έχουν γ) η μη καταχώριση της δραστικής 
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ταξινομηθεί ή πληρούν τα κριτήρια 
ταξινόμησης ως τοξικές για την 
αναπαραγωγή κατηγορίας 1Α ή 1Β 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008·

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

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

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

Or. de

( μεταφορά και τροποποίηση του άρθρου 5 παράγραφος 1)

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Κάθε δυνητικός αιτών για την 
καταχώριση μιας δραστικής ουσίας στο 
παράρτημα Ι πρέπει να ζητεί να 
πληροφορηθεί από τον Οργανισμό εάν
- έχει ήδη υποβληθεί αίτηση 
καταχώρισης της ίδιας δραστικής ουσίας 
στο παράρτημα Ι·
- η ίδια δραστική ουσία έχει 
καταχωριστεί στο παράρτημα Ι·
- η ίδια ουσία έχει καταχωριστεί 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1907/2006.
(2) Κάθε δυνητικός αιτών πρέπει να 
παρέχει με την υποβολή της ερώτησής 
του στον Οργανισμό τις ακόλουθες 
πληροφορίες:
α) τα στοιχεία της ταυτότητάς του, όπως 
ορίζεται στο τμήμα 1 του παραρτήματος 
VΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, 
με εξαίρεση τους αριθ. 1.2 και 1.3·
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β) τα στοιχεία της ταυτότητας της 
δραστικής ουσίας, όπως ορίζεται στο 
τμήμα 2 του παραρτήματος VI του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006·
γ) τα απαιτούμενα στοιχεία για νέες 
μελέτες σε σπονδυλωτά ζώα που πρέπει 
να πραγματοποιήσει·
δ) τα απαιτούμενα στοιχεία για άλλες νέες 
μελέτες που πρέπει να πραγματοποιήσει.
(3) Εάν η ίδια δραστική ουσία δεν 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι ή δεν 
έχει καταχωριστεί σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2007, ο 
Οργανισμός ενημερώνει σχετικά τον 
δυνητικό αιτούντα.
(4) Εάν έχει ήδη υποβληθεί αίτηση 
καταχώρισης της ίδιας δραστικής ουσίας 
στο παράρτημα I ή όταν η ίδια δραστική 
ουσία περιλαμβάνεται στο παράρτημα I ή 
έχει καταχωριστεί σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, ο 
Οργανισμός κοινοποιεί άμεσα στον 
δυνητικό αιτούντα τα ονόματα και τις 
διευθύνσεις των προηγούμενων 
αιτούντων και καταχωρηθέντων καθώς 
και τις σχετικές περιλήψεις μελετών ή τις 
επίσημες περιλήψεις μελετών, εφόσον 
αυτές έχουν ήδη υποβληθεί.
(5) Ο Οργανισμός κοινοποιεί συγχρόνως 
στους προηγούμενους αιτούντες ή 
καταχωρηθέντες το όνομα και τη 
διεύθυνση του δυνητικού αιτούντα για 
καταχώριση στο παράρτημα 1. Οι 
υπάρχουσες μελέτες σε σπονδυλωτά ζώα 
διατίθενται σύμφωνα με το κεφάλαιο ΧΙ 
του παρόντος κανονισμού στον δυνητικό 
αιτούντα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη των μελετών 
στα σπονδυλωτά ζώα και να παρασχεθούν τα απαιτούμενα στοιχεία του παραρτήματος ΙΙ. Η 
υποχρέωση υποβολής ερωτήματος προέρχεται από τον κανονισμό REACH, δεδομένου ότι ο 
Οργανισμός θα διαθέτει τις απαραίτητες τεχνικές προϋποθέσεις και τις ειδικές γνώσεις για να 
εφαρμόσει τη διαδικασία αυτή.
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Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 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, ο οποίος 
πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
του παραρτήματος II, ή ένα σχετικό 
έγγραφο πρόσβασης·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ενδέχεται οι αιτούντες να μην είναι κύριοι των στοιχείων που απαιτούνται για την υποστήριξη 
μιας αίτησης.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Ενδέχεται οι αιτούντες να μην είναι κύριοι των στοιχείων που απαιτούνται για την υποστήριξη 
μιας αίτησης.
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Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ο Οργανισμός ορίζει για κάθε αίτηση 
έναν αριθμό υποβολής, ο οποίος 
χρησιμοποιείται για κάθε αλληλογραφία 
που αφορά την αίτηση, έως ότου η 
δραστική ουσία καταχωριστεί στο 
παράρτημα Ι καθώς και μία ημερομηνία 
υποβολής που είναι η ημερομηνία 
παραλαβής της αίτησης από τον 
Οργανισμό.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εκτός από τις αναφορές στην εταιρία σχετικά με καταχωρίσεις δραστικών ουσιών στο 
παράρτημα Ι, η καταγραφή επιμέρους πληροφοριών αποτελεί ένα επιπλέον ενδεδειγμένο και 
αποτελεσματικό μέσο για την αντιμετώπιση των παρανομούντων και βοηθεί τις επιχειρήσεις να 
αξιοποιήσουν τις επενδύσεις τους. Συγχρόνως συμβάλλει στη διαφάνεια και διευκολύνει την 
ανταλλαγή δεδομένων.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εισαγωγική πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός πρέπει να διαθέτει τις ίδιες με τον κανονισμό REACH προθεσμίες (άρθρο 20) 
για την επικύρωση των αιτήσεων. Μπορεί να δοθεί πρόσθετος χρόνος για την καταχώριση 
όλων των δεδομένων στο κοινοτικό μητρώο. Αυτό δεν επιτρέπεται ωστόσο να καθυστερήσει τη 
διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης.
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Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός πρέπει να διαθέτει τις ίδιες με τον κανονισμό REACH προθεσμίες (άρθρο 20) 
για την επικύρωση των αιτήσεων. Μπορεί να δοθεί πρόσθετος χρόνος για την καταχώριση 
όλων των δεδομένων στο κοινοτικό μητρώο. Αυτό δεν επιτρέπεται ωστόσο να καθυστερήσει τη 
διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 α (νέο)

Η πρόταση της Επιτροπής Τροπολογία

(3α) Εντός δύο μηνών από την παραλαβή 
της αίτησης, ο Οργανισμός εφοδιάζει 
όλες τις πληροφορίες του φακέλου με 
έναν ενιαίο κωδικό αναγνώρισης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός πρέπει να διαθέτει τις ίδιες με τον κανονισμό REACH προθεσμίες (άρθρο 20) 
για την επικύρωση των αιτήσεων. Μπορεί να δοθεί πρόσθετος χρόνος για την καταχώριση 
όλων των δεδομένων στο κοινοτικό μητρώο. Αυτό δεν επιτρέπεται ωστόσο να καθυστερήσει τη 
διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης.
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Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(5) Όταν η Επιτροπή λάβει τη 
γνωμοδότηση του Οργανισμού, εκδίδει 
απόφαση σχετικά με την αίτηση 
καταχώρισης δραστικής ουσίας στο 
παράρτημα Ι. Η απόφαση αυτή, που έχει 
ως αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
εκδίδεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο 
άρθρο 72 παράγραφος 4. Εάν η Επιτροπή 
αποφασίσει να καταχωρίσει τη δραστική 
ουσία στο παράρτημα Ι, μνημονεύονται 
τα ονόματα των αιτούντων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στην επιχείρηση, στο πλαίσιο της καταχώρισης μιας δραστικής ουσίας στο 
παράρτημα Ι, αποτελεί ένα ενδεδειγμένο και αποτελεσματικό μέσο για την αντιμετώπιση των 
παρανομούντων, δεδομένου ότι επιτρέπει την ταχεία εξακρίβωση της ταυτότητας της 
επιχείρησης η οποία έχει υποστηρίξει τη δραστική ουσία. Μόνο οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν 
να εκδίδουν έγγραφα πρόσβασης στο φάκελο της δραστικής ουσίας.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Ο Οργανισμός, με την απόφασή του 
για την καταχώριση μιας δραστικής 
ουσίας στο παράρτημα Ι, χορηγεί στη 
σχετική δραστική ουσία έναν αριθμό 
καταχώρισης που αφορά τη 
συγκεκριμένη ουσία και τον αιτούντα. Ο 
Οργανισμός κοινοποιεί άμεσα στον 
αιτούντα τον αριθμό και την ημερομηνία 
καταχώρισης. Ο αριθμός καταχώρισης 
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χρησιμοποιείται για όλη την επακόλουθη 
αλληλογραφία που αφορά τη δραστική 
ουσία καθώς και για την άδεια 
κυκλοφορίας του προϊόντος, σύμφωνα με 
το κεφάλαιο ΙV του παρόντος 
κανονισμού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στην επιχείρηση, στο πλαίσιο της καταχώρισης μιας δραστικής ουσίας στο 
παράρτημα Ι, αποτελεί ένα ενδεδειγμένο και αποτελεσματικό μέσο για την αντιμετώπιση των 
παρανομούντων, δεδομένου ότι επιτρέπει την ταχεία εξακρίβωση της ταυτότητας της 
επιχείρησης η οποία έχει υποστηρίξει τη δραστική ουσία. Μόνο οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν 
να εκδίδουν έγγραφα πρόσβασης στο φάκελο της δραστικής ουσίας.

Τροπολογία 38

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) 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. Εάν η Επιτροπή 
αποφασίσει να ανανεώσει την 
καταχώριση της δραστικής ουσίας στο 
παράρτημα Ι, μνημονεύεται το όνομα του 
αιτούντα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στην επιχείρηση, στο πλαίσιο της καταχώρισης μιας δραστικής ουσίας στο 
παράρτημα Ι, αποτελεί ένα ενδεδειγμένο και αποτελεσματικό μέσο για την αντιμετώπιση των 
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παρανομούντων, δεδομένου ότι επιτρέπει την ταχεία εξακρίβωση της ταυτότητας της 
επιχείρησης η οποία έχει υποστηρίξει τη δραστική ουσία, ενώ συγχρόνως μειώνει τη διοικητική 
επιβάρυνση.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 σοβαρές ενδείξεις 
σύμφωνα με τις οποίες δεν τηρούνται 
πλέον οι απαιτήσεις του άρθρου 4. Η 
Επιτροπή επανεξετάζει την καταχώριση 
ακόμη και σε περιπτώσεις στις οποίες 
υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν εξασφαλίζεται 
η επίτευξη των στόχων σύμφωνα με το 
άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο α), αριθ. 
iv και στοιχείο β), αριθ. i, καθώς και 
σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφοι 2 
και 3 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 
για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής 
δράσης στον τομέα της πολιτικής των 
υδάτων1. 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 ΕΕ L 327, 22.12.2000, σ. 1.

Or. de

Αιτιολόγηση
Παραπομπή στην οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα.
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Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) πρέπει να πραγματοποιεί την πρώτη 
επικύρωση όλων των αιτήσεων.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αιτήσεις χορήγησης κοινοτικής άδειας 
υποβάλλονται στον Οργανισμό. 

Οι αιτήσεις χορήγησης κοινοτικής άδειας 
υποβάλλονται στον Οργανισμό. Ο αιτών 
μπορεί, μετά από προηγούμενη συμφωνία 
ενός κράτους μέλους, να επιτρέψει την 
επανεξέταση από αυτό το κράτος μέλος·
στην περίπτωση αυτή, γνωστοποιεί στον 
Οργανισμό την αρμόδια αρχή 
αξιολόγησης της αίτησης, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 22.

Or. de

Αιτιολόγηση
Για λόγους συνέπειας με την τροπολογία στο άρθρο 33.
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Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Χάριν συνοχής με τη διαδικασία αξιολόγησης στο άρθρο 8, παράγραφος 5a.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο όρος "είδος" δεν ορίζεται σαφώς. Ο όρος "χημική ταυτότητα" φαίνεται ότι περιγράφει 
καλύτερα τη δραστική ουσία.



PR\805468EL.doc 33/72 PE438.377v02-00

EL

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) κατά τη χρησιμοποίηση νανοϋλικών 
σε βιοκτόνα έχει ελεγχθεί ξεχωριστά ο 
κίνδυνος για το περιβάλλον και την υγεία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα νανοϋλικά έχουν ιδιότητες διαφορετικές από τις ίδιες ουσίες σε μη νανομορφή. Ο κίνδυνος 
από βιοκτόνα με νανοϋλικά πρέπει συνεπώς να ελέγχεται ξεχωριστά. 

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κατά την εκτίμηση της εκπλήρωσης 
των κριτηρίων της παραγράφου 1, 
στοιχείο β) πρέπει, εφόσον είναι δυνατόν, 
να συγκεντρώνονται πληροφορίες από 
υπάρχοντα ήδη στοιχεία για τον 
μικροοργανισμό που περιέχει το βιοκτόνο, 
προκειμένου να μειώνονται στο ελάχιστο 
οι δοκιμές σε ζώα. Ειδικότερα πρέπει να 
εφαρμόζονται κατά το δυνατόν οι 
διατάξεις της οδηγίας 1999/45/ΕΚ ή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για τη 
διαπίστωση των επιζήμιων συνεπειών 
του βιοκτόνου και για την επακόλουθη 
αξιολόγηση του κινδύνου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφεύγονται οι περιττές δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα. Προσαρμογή στις 
διατάξεις σχετικά με τα ανώτατα όρια συγκεντρώσεων για μια έκθεση χημικής ασφαλείας.
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Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Η αξιολόγηση, εάν το βιοκτόνο 
πληροί τα κριτήρια της παραγράφου 1, 
στοιχεία β) και γ), δεν είναι απαραίτητο 
να διεξαχθεί για μια ουσία που αποτελεί 
συστατικό του βιοκτόνου, εάν η 
συγκέντρωση της ουσίας στο βιοκτόνο 
είναι χαμηλότερη από την κατώτατη τιμή 
που αναφέρεται στο άρθρο 14, αριθ. 2 α) 
έως στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1907/2006.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στις διατάξεις σχετικά με τα ανώτατα όρια συγκεντρώσεων για μια έκθεση 
χημικής ασφαλείας.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Στην περίπτωση των σκευασμάτων-
πλαισίων, είναι δυνατόν να επιτραπεί η
μείωση της εκατοστιαίας αναλογίας της 
δραστικής ουσίας στο βιοκτόνο αναφοράς 
ή/και η μεταβολή της ποσοστιαίας 
σύνθεσης μιας ή περισσότερων μη 
δραστικών ουσιών ή/και η αντικατάσταση 
μιας ή περισσότερων μη δραστικών 
ουσιών από άλλες ουσίες που ενέχουν τον 
ίδιο ή μικρότερο κίνδυνο.

6. Στην περίπτωση των σκευασμάτων-
πλαισίων, είναι δυνατές οι ακόλουθες  
παρεκκλίσεις στη σύνθεση σε σχέση με 
ένα βιοκτόνο αναφοράς:

α) διατήρηση μιας δραστικής ουσίας σε 
ένα βιοκτόνο αναφοράς με δύο 
τουλάχιστον δραστικές ουσίες·
β) μείωση της εκατοστιαίας αναλογίας των 
δραστικών ουσιών·



PR\805468EL.doc 35/72 PE438.377v02-00

EL

γ) διατήρηση μιας ή περισσότερων μη 
δραστικών ουσιών·
δ) μεταβολή της ποσοστιαίας σύνθεσης 
μιας ή περισσότερων μη δραστικών 
ουσιών·
ε) αντικατάσταση μιας ή περισσότερων μη 
δραστικών ουσιών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ένα βιοκτόνο μπορεί να περιέχει περισσότερες από μια δραστικές ουσίες.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Η Επιτροπή πρέπει, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 72, παράγραφος 
2, να θεσπίζει τεχνικές και επιστημονικές 
κατευθυντήριες γραμμές για τη χορήγηση 
άδειας σε ένα προϊόν, λαμβάνοντας 
ιδιαιτέρως υπόψη τις εναρμονισμένες 
απαιτήσεις στοιχείων, τις διαδικασίες 
αξιολόγησης και τις αποφάσεις των 
κρατών μελών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η ενιαία εφαρμογή του κανονισμού.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εισαγωγική πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο αιτών άδεια συνυποβάλλει με την 
αίτησή του τα ακόλουθα έγγραφα:

1. Ο αιτών πρωτογενή άδεια συνυποβάλλει 
με την αίτησή του τα ακόλουθα έγγραφα:



PE438.377v02-00 36/72 PR\805468EL.doc

EL

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση είναι απαραίτητη λόγω των νέων ορισμών.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) για τα βιοκτόνα που δεν θεωρούνται 
χαμηλής επικινδυνότητας, φάκελο ή 
έγγραφο πρόσβασης σε φάκελο για κάθε 
δραστική ουσία του βιοκτόνου, ο οποίος 
πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
του παραρτήματος II, και αριθμό 
καταχώρισης που χορηγήθηκε σύμφωνα 
με το άρθρο 8 παράγραφος 5α·

Or. de

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με τη διαδικασία αξιολόγησης του άρθρου 8, παράγραφος 5a. Για προϊόντα 
με μικρό βαθμό επικινδυνότητας, που βασίζονται σε δραστικές ουσίες που έχουν καταχωριστεί 
στο παράρτημα Ι ή τελούν υπό αξιολόγηση για καταχώριση στο παράρτημα Ι, θα πρέπει να 
απαιτείται πρόσβαση στα στοιχεία για τη δραστική ουσία. Η προστασία της κυριότητας και των 
δεδομένων για δραστικές ουσίες που καταχωρίστηκαν στο παράρτημα Ι δεν πρέπει να 
υπονομεύεται.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) Όταν η δραστική ουσία χαμηλής 
επικινδυνότητας που περιέχει το βιοκτόνο 
έχει καταχωριστεί στο παράρτημα Ι είναι 
ωσαύτως απαραίτητο να υποβληθεί ο 
σχετικός αριθμός καταχώρισης. Το 
έγγραφο πρόσβασης πρέπει να 
υποβάλλεται όταν δεν έχουν παρέλθει οι 
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αντίστοιχες περίοδοι προστασίας των 
δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 49.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με τη διαδικασία αξιολόγησης του άρθρου 8, παράγραφος 5a. Για προϊόντα 
με μικρό βαθμό επικινδυνότητας, που βασίζονται σε δραστικές ουσίες που έχουν καταχωριστεί 
στο παράρτημα Ι ή τελούν υπό αξιολόγηση για καταχώριση στο παράρτημα Ι, θα πρέπει να 
απαιτείται πρόσβαση στα στοιχεία για τη δραστική ουσία. Η προστασία της κυριότητας και των 
δεδομένων για δραστικές ουσίες που καταχωρίστηκαν στο παράρτημα Ι δεν πρέπει να 
υπονομεύεται.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Οι αιτήσεις χορήγησης άδειας
συνοδεύονται από τα καταβλητέα 
σύμφωνα με το άρθρο 70 τέλη.

(2) Οι πρωτογενείς αιτήσεις χορήγησης 
άδειας συνοδεύονται από τα καταβλητέα 
σύμφωνα με το άρθρο 70 τέλη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση είναι απαραίτητη λόγω των νέων ορισμών.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(3) Ο Οργανισμός μπορεί να επιβάλλει την 
υποβολή των αιτήσεων χορήγησης εθνικής 
άδειας σε μία από τις επίσημες γλώσσες 
του κράτους μέλους αυτής της αρμόδιας 
αρχής.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Όταν όλες οι αιτήσεις έχουν υποβληθεί και επικυρωθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Χημικών Προϊόντων (ECHA), ο Οργανισμός αποτελεί τη μοναδική παραλαμβάνουσα αρμόδια 
αρχή. Μία επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους πρέπει να επαρκεί.
Όλες οι άλλες αναφορές στην πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την παραλαμβάνουσα αρμόδια 
αρχή κατά την παραλαβή και επικύρωση των αιτήσεων πρέπει να αντικατασταθούν με 
αναφορές στον Οργανισμό.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η Επιτροπή συντάσσει καθοδηγητικά 
τεχνικά έγγραφα, με τη διαδικασία του 
άρθρου 72 παράγραφος 2, για τη 
διευκόλυνση της εφαρμογής της 
παραγράφου 1 στοιχείο δ). Τα τεχνικά 
έγγραφα δημοσιεύονται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σειρά C.

(5) Η Επιτροπή συντάσσει καθοδηγητικά 
τεχνικά έγγραφα, με τη διαδικασία του 
άρθρου 72 παράγραφος 2, για τη 
διευκόλυνση της εφαρμογής της 
παραγράφου 1 στοιχείο δ). Η Επιτροπή 
πρέπει, σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 72, παράγραφος 2, να θεσπίσει 
εναρμονισμένες τεχνικές και 
επιστημονικές κατευθυντήριες γραμμές 
και μέσα που υποστηρίζουν ειδικότερα 
την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση 
άδειας σύμφωνα με τα άρθρα 18, 19 και 
20, ιδίως για ΜΜΕ. Τα τεχνικά έγγραφα 
δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με αυτό τον τρόπο αναγνωρίζεται το γεγονός ότι η παροχή συμβουλών και οδηγιών προς τις 
ΜΜΕ από την Επιτροπή έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι οι ΜΜΕ δεν διαθέτουν 
ενδεχομένως τους απαραίτητους πόρους και την απαιτούμενη εμπειρογνωμοσύνη για να 
συμμορφωθούν με τον παρόντα κανονισμό.
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Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ε) η ποιοτική και ποσοτική σύνθεση σε 
δραστικές και μη δραστικές ουσίες, 
λαμβανομένων υπόψη των ανωτάτων 
ορίων συγκέντρωσης στο άρθρο 16 
παράγραφος 2β (νέα) και εφόσον η γνώση 
αυτή είναι απαραίτητη για την ορθή χρήση 
του βιοκτόνου·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός συμβάλλει στο να ελαχιστοποιηθεί η κοινοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών.

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Εφόσν έχει χορηγηθεί άδεια στον κατασκευαστή της δραστικής ουσίας σύμφωνα με την 
καταχώριση στο παράρτημα Ι, ο τόπος κατασκευής πρέπει να είναι εμπιστευτικός και να μην 
απαιτείται ως τμήμα της άδειας του βιοκτόνου. Αυτό επιβάλλουν λόγοι συνοχής με τη 
διαδικασία αξιολόγησης στο άρθρο 8, παράγραφος 5a.
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Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Εντός μηνός από την παραλαβή 
αίτησης για την εθνική άδεια που 
αναφέρεται στο άρθρο 15, η 
παραλαμβάνουσα αρμόδια αρχή την 
επικυρώνει, εφόσον ανταποκρίνεται στις 
ακόλουθες απαιτήσεις:
α) έχουν υποβληθεί τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 18,
β) η αίτηση συνοδεύεται από τα 
καταβλητέα σύμφωνα με το άρθρο 70 
τέλη.
Η επικύρωση δεν περιλαμβάνει εκτίμηση 
της ποιότητας ή της επάρκειας των 
υποβαλλόμενων στοιχείων ή 
αιτιολογήσεων για την προσαρμογή των 
απαιτούμενων στοιχείων.

(1) Ο υπεύθυνος για τη διάθεση 
βιοκτόνου στην αγορά ή ο εκπρόσωπός 
του υποβάλλει στον Οργανισμό αίτηση για 
τη χορήγηση εθνικής ή κοινοτικής άδειας 
και του γνωστοποιεί το όνομα της
αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους της 
επιλογής του, η οποία είναι υπεύθυνη για 
την αξιολόγηση της αίτησης (εφεξής «η 
αρμόδια αρχή αξιολόγησης»). Εντός 
τριών εβδομάδων από την παραλαβή της 
αίτησης, ο Οργανισμός ενημερώνει την 
αρμόδια αρχή αξιολόγησης ότι η αίτηση 
είναι διαθέσιμη στη βάση δεδομένων του 
Οργανισμού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ECHA πρέπει να πραγματοποιεί την αρχική επικύρωση όλων των αιτήσεων σε ολόκληρη την 
Ένωση προκειμένου η αρμόδια αρχή αξιολόγησης να μπορεί να επικεντρωθεί στην κυρίως 
αξιολόγηση των αιτήσεων. Σήμερα, οι αρμόδιες αρχές αξιολόγησης εξετάζουν τόσο τα 
διοικητικά όσο και τα επιστημονικά στοιχεία του φακέλου, με αποτέλεσμα ο τρόπος ενέργειάς 
τους να προκαλεί διαφοροποιήσεις. Ο Οργανισμός θα πρέπει να τηρεί για την επικύρωση των 
αιτήσεων τις ίδιες προθεσμίες με εκείνες που έχει θεσπίσει ο κανονισμός REACH (άρθρο 20).

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(2) Εντός τριών εβδομάδων από την 
παραλαβή αίτησης, ο Οργανισμός την 
επικυρώνει, εφόσον ανταποκρίνεται στις 
ακόλουθες απαιτήσεις: 
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την υποβολή των πληροφοριών αυτών. 
Εντός μηνός από την παραλαβή των 
συμπληρωματικών πληροφοριών, η 
παραλαμβάνουσα αρμόδια αρχή 
αποφαίνεται αν οι υποβληθείσες 
συμπληρωματικές πληροφορίες αρκούν 
για την επικύρωση της αίτησης. Εάν ο 
αιτών δεν υποβάλει εμπρόθεσμα τις 
ζητηθείσες πληροφορίες, η 
παραλαμβάνουσα αρμόδια αρχή 
απορρίπτει την αίτηση και ενημερώνει 
σχετικά τον αιτούντα.

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ECHA πρέπει να πραγματοποιεί την αρχική επικύρωση όλων των αιτήσεων σε ολόκληρη την 
Ένωση προκειμένου η αρμόδια αρχή αξιολόγησης να μπορεί να επικεντρωθεί στην κυρίως 
αξιολόγηση των αιτήσεων. Σήμερα, οι αρμόδιες αρχές αξιολόγησης εξετάζουν τόσο τα 
διοικητικά όσο και τα επιστημονικά στοιχεία του φακέλου, με αποτέλεσμα ο τρόπος ενέργειάς 
τους να προκαλεί διαφοροποιήσεις. Ο Οργανισμός θα πρέπει να τηρεί για την επικύρωση των 
αιτήσεων τις ίδιες προθεσμίες με εκείνες που έχει θεσπίσει ο κανονισμός REACH (άρθρο 20).

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ECHA πρέπει να πραγματοποιεί την αρχική επικύρωση όλων των αιτήσεων σε ολόκληρη την 
Ένωση προκειμένου η αρμόδια αρχή αξιολόγησης να μπορεί να επικεντρωθεί στην κυρίως 
αξιολόγηση των αιτήσεων. Σήμερα, οι αρμόδιες αρχές αξιολόγησης εξετάζουν τόσο τα 
διοικητικά όσο και τα επιστημονικά στοιχεία του φακέλου, με αποτέλεσμα ο τρόπος ενέργειάς 
τους να προκαλεί διαφοροποιήσεις. Ο Οργανισμός θα πρέπει να τηρεί για την επικύρωση των 
αιτήσεων τις ίδιες προθεσμίες με εκείνες που έχει θεσπίσει ο κανονισμός REACH (άρθρο 20).

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ECHA πρέπει να πραγματοποιεί την αρχική επικύρωση όλων των αιτήσεων σε ολόκληρη την 
Ένωση προκειμένου η αρμόδια αρχή αξιολόγησης να μπορεί να επικεντρωθεί στην κυρίως 
αξιολόγηση των αιτήσεων. Σήμερα, οι αρμόδιες αρχές αξιολόγησης εξετάζουν τόσο τα 
διοικητικά όσο και τα επιστημονικά στοιχεία του φακέλου, με αποτέλεσμα ο τρόπος ενέργειάς 
τους να προκαλεί διαφοροποιήσεις.
Ο Οργανισμός θα πρέπει να τηρεί για την επικύρωση των αιτήσεων τις ίδιες προθεσμίες με 
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εκείνες που έχει θεσπίσει ο κανονισμός REACH (άρθρο 20).

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ECHA πρέπει να πραγματοποιεί την αρχική επικύρωση όλων των αιτήσεων σε ολόκληρη την 
Ένωση προκειμένου η αρμόδια αρχή αξιολόγησης να μπορεί να επικεντρωθεί στην κυρίως 
αξιολόγηση των αιτήσεων. Σήμερα, οι αρμόδιες αρχές αξιολόγησης εξετάζουν τόσο τα 
διοικητικά όσο και τα επιστημονικά στοιχεία του φακέλου, με αποτέλεσμα ο τρόπος ενέργειάς 
τους να προκαλεί διαφοροποιήσεις.
Ο Οργανισμός θα πρέπει να τηρεί για την επικύρωση των αιτήσεων τις ίδιες προθεσμίες με 
εκείνες που έχει θεσπίσει ο κανονισμός REACH (άρθρο 20).

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Εάν ένα συστατικό που περιέχεται σε 
ένα βιοκτόνο έχει ήδη καταχωριστεί 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1907/2006 για τη χρήση σε ένα βιοκτόνο, 
η αρμόδια αρχή αξιολόγησης δεν 
αξιολογεί εκ νέου το συστατικό.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφεύγεται μια περιττή επανάληψη της διαδικασίας.
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Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Η χορήγηση κοινοτικής άδειας πρέπει να είναι δυνατή για όλα τα είδη προϊόντων, δηλαδή και 
για προϊόντα που περιέχουν αποκλειστικά υπάρχουσες δραστικές ουσίες. Αφενός μεν, θα 
μειωθεί σημαντικά ο διοικητικός φόρτος τόσο για τον αιτούντα όσο και για τα κράτη μέλη, 
αφετέρου δε, η επέκταση αυτή δεν θα επιβάρυνε το σύστημα, δεδομένου ότι η καταχώριση των 
δραστικών ουσιών στο παράρτημα Ι συνδέεται με το πρόγραμμα επανεξέτασης.

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού διά της 
συμπλήρωσής του, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 72, 
παράγραφος 4.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η χορήγηση κοινοτικής άδειας πρέπει να είναι δυνατή για όλα τα είδη προϊόντων, δηλαδή και 
για προϊόντα που περιέχουν αποκλειστικά υπάρχουσες δραστικές ουσίες. Αφενός μεν, θα 
μειωθεί σημαντικά ο διοικητικός φόρτος τόσο για τον αιτούντα όσο και για τα κράτη μέλη, 
αφετέρου δε, η επέκταση αυτή δεν θα επιβάρυνε το σύστημα, δεδομένου ότι η καταχώριση των 
δραστικών ουσιών στο παράρτημα Ι συνδέεται με το πρόγραμμα επανεξέτασης.

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 34
Υποβολή και επικύρωση των αιτήσεων

(1) Ο υπεύθυνος για τη διάθεση 
βιοκτόνου στην αγορά ή αντιπρόσωπός 
του υποβάλλει στον Οργανισμό αίτηση για 
τη χορήγηση κοινοτικής άδειας και του 
γνωστοποιεί το όνομα της αρμόδιας 
αρχής του κράτους μέλους της επιλογής 
του, η οποία είναι υπεύθυνη για την 
αξιολόγηση της αίτησης (εφεξής «η 
αρμόδια αρχή αξιολόγησης»). Εντός 
μηνός από την παραλαβή της αίτησης, ο 
Οργανισμός πληροφορεί την αρμόδια 
αρχή αξιολόγησης ότι η αίτηση είναι 
διαθέσιμη στη βάση δεδομένων του 
Οργανισμού.
(2) Εντός δύο μηνών από την παραλαβή 
αίτησης, ο Οργανισμός την επικυρώνει, 
εφόσον ανταποκρίνεται στις ακόλουθες 
απαιτήσεις: α) έχουν υποβληθεί τα 
στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 18, 

διαγράφεται
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β) η αίτηση συνοδεύεται από τα 
καταβλητέα σύμφωνα με το άρθρο 70 
τέλη. Η επικύρωση δεν περιλαμβάνει 
εκτίμηση της ποιότητας ή της επάρκειας 
των υποβαλλόμενων στοιχείων ή 
αιτιολογήσεων για την προσαρμογή των 
απαιτούμενων στοιχείων.
(3) Εάν ο Οργανισμός θεωρήσει την 
αίτηση ελλιπή, ενημερώνει τον αιτούντα 
σχετικά με τις συμπληρωματικές 
πληροφορίες που απαιτούνται για την 
επικύρωση της αίτησης και ορίζει εύλογη 
προθεσμία για την υποβολή των 
πληροφοριών αυτών. Εντός δύο μηνών 
από την παραλαβή των 
συμπληρωματικών πληροφοριών, ο 
Οργανισμός αποφαίνεται αν οι 
υποβληθείσες συμπληρωματικές 
πληροφορίες αρκούν για την επικύρωση 
της αίτησης. Εάν ο αιτών δεν 
συμπληρώσει εμπρόθεσμα την αίτησή 
του, ο Οργανισμός απορρίπτει την αίτηση 
και ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα, 
καθώς και αρμόδια αρχή αξιολόγησης. 
Στην περίπτωση αυτή, επιστρέφεται 
μέρος των τελών που έχουν καταβληθεί 
στον Οργανισμό σύμφωνα με το άρθρο 
70.
(4) Οι αποφάσεις που λαμβάνει ο 
Οργανισμός βάσει της παραγράφου 3 
τρίτο εδάφιο υπόκεινται σε προσφυγή, 
ασκούμενη σύμφωνα με το άρθρο 67.
(5) Εάν, βάσει της επικύρωσης σύμφωνα 
με την παράγραφο 2, ο Οργανισμός 
θεωρήσει την αίτηση πλήρη, ενημερώνει 
αμέσως τον αιτούντα και την αρμόδια 
αρχή αξιολόγησης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στο νέο άρθρο 22 η υποβολή και επικύρωση των αιτήσεων για χορήγηση εθνικών και 
κοινοτικών αδειών ρυθμίζεται από τους ίδιους κανόνες. Για το λόγο αυτό, το άρθρο 34 της 
πρότασης είναι περιττό.
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Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Εάν ένα συστατικό που περιέχεται σε 
ένα βιοκτόνο έχει ήδη καταχωριστεί 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1907/2006 για τη χρήση σε ένα βιοκτόνο, 
η αρμόδια αρχή αξιολόγησης δεν 
αξιολογεί εκ νέου το συστατικό.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφεύγεται μια περιττή επανάληψη της διαδικασίας.

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Το διάστημα των εννέα μηνών για τη σύνταξη και διαβίβαση μιας γνωμοδότησης από τον 
Οργανισμό είναι πολύ μεγάλο, δεδομένου ότι η γνωμοδότηση συντάσσεται βάσει μιας 
υπάρχουσας αξιολόγησης την οποία έχει εκπονήσει η αρχή αξιολόγησης. Τρεις μήνες θα 
αποτελούσαν ένα εύλογο χρονικό διάστημα.
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Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 37a
Δευτερογενείς άδειες

(1) Ο κάτοχος μιας πρωτογενούς άδειας ή 
ο αιτών μία πρωτογενή άδεια μπορεί να 
υποβάλει αίτηση στον Οργανισμό για τη 
χορήγηση μιας δευτερογενούς άδειας για 
το ίδιο βιοκτόνο.
2. Ο αιτών δευτερογενή άδεια υποβάλλει 
μαζί με την αίτηση τις ακόλουθες 
πληροφορίες και τα ακόλουθα έγγραφα:
α) τον αριθμό της πρωτογενούς άδειας ή, 
σε περίπτωση μιας εκκρεμούσας 
πρωτογενούς άδειας, τον αριθμό της 
αίτησης·
β) το εμπορικό όνομα του βιοκτόνου· 
γ) την ποιοτική και ποσοτική σύνθεση σε 
σχέση με δραστικές και μη δραστικές 
ουσίες, λαμβάνοντας υπόψη τα ανώτατα 
όρια συγκέντρωσης σύμφωνα με το 
άρθρο 16 παράγραφος 2β (νέα) και 
εφόσον οι πληροφορίες αυτές έχουν 
θεμελιώδη σημασία για την κανονική 
χρήση του βιοκτόνου·
δ) τη δοσολογία και οδηγίες χρήσης· 
ε) τις κατηγορίες χρηστών.
3. Ο οργανισμός επικυρώνει την αίτηση 
σύμφωνα με το άρθρο 22.
4. Εάν ο Οργανισμός, βάσει της 
επικύρωσης σύμφωνα με την παράγραφο 
3, πιστεύει ότι η αίτηση είναι πλήρης, 
ενημερώνει άμεσα τον αιτούντα, την 
αρμόδια αρχή αξιολόγησης που χορήγησε 
την πρωτογενή άδεια ή, σε περίπτωση 
δευτερογενούς κοινοτικής άδειας, την 
Επιτροπή.
5. Σε περίπτωση ύπαρξης πρωτογενούς 
άδειας, η αρμόδια αρχή αξιολόγησης ή, 
σε περίπτωση μιας δευτερογενούς 
κοινοτικής άδειας, η Επιτροπή 
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αποφασίζει για την αίτηση εντός μηνός 
μετά την επικύρωση. Σε περίπτωση μιας 
εκκρεμούσας πρωτογενούς άδειας, η 
αρμόδια αρχή αξιολόγησης ή, σε 
περίπτωση μιας δευτερογενούς 
κοινοτικής άδειας, η Επιτροπή 
αποφασίζει για την αίτηση εντός μηνός 
μετά τη χορήγηση της πρωτογενούς 
άδειας.
6. Σε περίπτωση που απαιτούνται 
πρόσθετες πληροφορίες για την 
αξιολόγηση της ισοδυναμίας του 
βιοκτόνου, η αρμόδια αρχή αξιολόγησης 
ή, σε περίπτωση δευτερογενούς 
κοινοτικής άδειας, η Επιτροπή ζητεί από 
τον αιτούντα την υποβολή των 
πληροφοριών αυτών. Η αναφερόμενη 
στην παράγραφο 5 προθεσμία ενός μηνός 
αναστέλλεται από την ημερομηνία 
υποβολής του αιτήματος αυτού μέχρι την 
ημερομηνία παραλαβής των 
πληροφοριών.
7. Μόλις η αρμόδια αρχή αξιολόγησης ή, 
σε περίπτωση δευτερογενούς κοινοτικής 
άδειας, η Επιτροπή εγκρίνει τη 
δευτερογενή κοινοτική άδεια, χορηγεί ένα 
ξεχωριστό αριθμό άδειας και 
καταχωρίζει τις διοικητικές αποφάσεις 
που ελήφθησαν σχετικά με την αίτηση 
στο κοινοτικό μητρώο βιοκτόνων.
8. Με την επιφύλαξη των υποβληθεισών 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 
πληροφοριών, οι προϋποθέσεις της 
πρωτογενούς άδειας για τη θέση σε 
κυκλοφορία και τη χρήση του βιοκτόνου 
ισχύουν και για τη δευτερογενή άδεια.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ αποτελεί γενικώς συνήθη πρακτική η χορήγηση αδειών και η 
διευκόλυνση της εμπορίας των ιδίως προϊόντων με διαφορετικές εμπορικές ονομασίες και από 
διαφορετικές επιχειρήσεις μέσω ενός συστήματος διαφορετικών ειδών αδειών. Δεδομένου ότι η 
χορήγηση δευτερογενούς ή συμπληρωματικής άδειας έχει αμιγώς διοικητικό χαρακτήρα, δεν 
είναι απαραίτητη η εκ νέου αξιολόγηση των επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία ή το 
περιβάλλον.
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Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 37β
Συμπληρωματικές άδειες

(1) Η συμπληρωματική άδεια μπορεί να 
χορηγηθεί βάσει μιας πρωτογενούς 
άδειας.
(2) Όταν υποβληθεί αίτηση για μία 
συμπληρωματική άδεια, ο αιτών 
υποβάλλει την αίτηση στον Οργανισμό.
(3) Ο αιτών συμπληρωματική άδεια 
υποβάλλει μαζί με την αίτηση τις 
ακόλουθες πληροφορίες και τα ακόλουθα 
έγγραφα:
α) τον αριθμό της πρωτογενούς άδειας ή, 
σε περίπτωση μιας εκκρεμούσας 
πρωτογενούς άδειας, τον αριθμό της 
αίτησης·
β) το όνομα και τη διεύθυνση του 
αιτούντος·
γ) την έγγραφη συναίνεση του κατόχου 
της πρωτογενούς άδειας·
δ) την ποιοτική και ποσοτική σύνθεση σε 
σχέση με δραστικές και μη δραστικές 
ουσίες, λαμβάνοντας υπόψη τα ανώτατα 
όρια συγκέντρωσης σύμφωνα με το 
άρθρο 16 παράγραφος 2β (νέα) και 
εφόσον οι πληροφορίες αυτές έχουν 
θεμελιώδη σημασία για την κανονική 
χρήση του βιοκτόνου·
ε) τη δοσολογία και οδηγίες χρήσης·
στ) τις κατηγορίες χρηστών.
(4) Ο οργανισμός επικυρώνει την αίτηση 
σύμφωνα με το άρθρο 22.
(5) Εάν ο Οργανισμός, βάσει της 
επικύρωσης σύμφωνα με την παράγραφο 
4, πιστεύει ότι η αίτηση είναι πλήρης, 
ενημερώνει άμεσα τον αιτούντα, την 
αρμόδια αρχή αξιολόγησης που χορήγησε 
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την πρωτογενή άδεια ή, σε περίπτωση 
άδειας συμπληρωματικής μιας μιας 
κοινοτικής άδειας, την Επιτροπή.
(6) Σε περίπτωση ύπαρξης πρωτογενούς 
άδειας, η αρμόδια αρχή αξιολόγησης ή, 
σε περίπτωση άδειας συμπληρωματικής 
μιας κοινοτικής άδειας, η Επιτροπή 
αποφασίζει για την αίτηση εντός μηνός 
μετά την επικύρωση. Σε περίπτωση μιας 
εκκρεμούσας πρωτογενούς άδειας, η 
αρμόδια αρχή αξιολόγησης ή, σε 
περίπτωση άδειας συμπληρωματικής 
μιας κοινοτικής άδειας, η Επιτροπή 
αποφασίζει για την αίτηση εντός μηνός 
μετά τη χορήγηση της πρωτογενούς 
άδειας.
(7) Σε περίπτωση που απαιτούνται 
πρόσθετες πληροφορίες για την 
αξιολόγηση της ισοδυναμίας του 
βιοκτόνου, η αρμόδια αρχή αξιολόγησης 
ή, σε περίπτωση άδειας 
συμπληρωματικής μιας κοινοτικής 
άδειας, η Επιτροπή ζητεί από τον 
αιτούντα την υποβολή των πληροφοριών 
αυτών. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 
6 προθεσμία ενός μηνός αναστέλλεται 
από την ημερομηνία υποβολής του 
αιτήματος αυτού μέχρι την ημερομηνία 
παραλαβής των πληροφοριών.
(8) Μόλις η αρμόδια αρχή αξιολόγησης ή, 
σε περίπτωση άδειας συμπληρωματικής 
μιας κοινοτικής άδειας, η Επιτροπή 
εγκρίνει τη συμπληρωματική άδεια, 
χορηγεί ένα ξεχωριστό αριθμό άδειας και 
καταχωρίζει τις διοικητικές αποφάσεις 
που ελήφθησαν σχετικά με την αίτηση 
στο κοινοτικό μητρώο βιοκτόνων.
(9) Με την επιφύλαξη των υποβληθεισών 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 
πληροφοριών, οι προϋποθέσεις της 
πρωτογενούς άδειας για τη θέση σε 
κυκλοφορία και τη χρήση του βιοκτόνου 
ισχύουν και για τη συμπληρωματική 
άδεια.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ αποτελεί γενικώς συνήθη πρακτική η χορήγηση αδειών και η 
διευκόλυνση της εμπορίας των ιδίως προϊόντων με διαφορετικές εμπορικές ονομασίες και από 
διαφορετικές επιχειρήσεις μέσω ενός συστήματος διαφορετικών ειδών αδειών. Δεδομένου ότι η 
χορήγηση δευτερογενούς ή συμπληρωματικής άδειας έχει αμιγώς διοικητικό χαρακτήρα, δεν 
είναι απαραίτητη η εκ νέου αξιολόγηση των επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία ή το 
περιβάλλον.

Τροπολογία 70

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Η δήλωση μιας αλλαγής της προέλευσης της δραστικής ουσίας που χρησιμοποιείται στα 
βιοκτόνα είναι απαραίτητη, δεδομένου ότι η αλλαγή μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια του 
προϊόντος.

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή που χορήγησε την εθνική 
άδεια ή, προκειμένου για κοινοτική άδεια, 
η Επιτροπή ακυρώνει την άδεια κατόπιν 
αιτήματος του κατόχου της, ο οποίος 
οφείλει να αιτιολογεί το αίτημά του. Εάν 
το αίτημα αφορά κοινοτική άδεια, 
υποβάλλεται στον Οργανισμό.

Η αρμόδια αρχή που χορήγησε μία άδεια 
ακυρώνει την άδεια κατόπιν αιτήματος του 
κατόχου της, ο οποίος οφείλει να 
αιτιολογεί το αίτημά του. Εάν το αίτημα 
αφορά κοινοτική άδεια, η δευτερογενής ή 
η συμπληρωματική άδεια υποβάλλεται 
στον Οργανισμό.

Or. de
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Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η τροποποίηση μιας πρωτογενούς 
άδειας κατόπιν αιτήσεως του κατόχου 
της ισχύει και για τις δευτερογενείς και 
συμπληρωματικές άδειες που βασίζονται 
σε αυτήν.

Or. de

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κριτήρια και οι διαδικασίες 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου βασίζονται στην αρχή 
σύμφωνα με την οποία, ανάλογα με την 
έκταση των προβλεπόμενων αλλαγών, 
εφαρμόζονται διαφορετικά είδη 
διαδικασιών αλλαγής προκειμένου να 
εφαρμοστεί μια απλοποιημένη διαδικασία 
κοινοποίησης όσον αφορά:
α) διοικητικές αλλαγές της άδειας·
β) αλλαγές σε ένα βιοκτόνο που 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των 
επιτρεπόμενων αλλαγών που έχουν 
οριστεί από μια υφιστάμενη και 
επιτρεπόμενη διατύπωση πλαίσιο·
γ) διάθεση στην αγορά ενός νέου 
βιοκτόνου το οποίο είναι σύμφωνο με μία 
ισχύουσα και επιτραπείσα διατύπωση 
πλαίσιο·
δ) ήσσονος σημασίας αλλαγές σε 
βιοκτόνα, οι οποίες δεν επηρεάζουν 
αρνητικά το επίπεδο επικινδυνότητας ή 
την αποτελεσματικότητα του προϊόντος·
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Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να καταστεί σαφές ότι, ανάλογα με το βαθμό και τη σημασία των 
προβλεπόμενων αλλαγών (μικρές ή μεγάλες) ενός βιοκτόνου (σε σύγκριση με την αρχική άδεια), 
πρέπει να χρησιμοποιούνται διαφορετικά είδη διαδικασιών αλλαγής.

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 - παράγραφος 2 - εδάφιο 1 - εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.
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Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) η βιοκτόνος ιδιότητα που αποδίδεται 
στα κατεργασμένα υλικά ή αντικείμενα,
εφόσον το περιεχόμενο βιοκτόνο 
πρόκειται να έλθει σε άμεση επαφή με 
τους ανθρώπους ή το περιβάλλον· 

Or. de

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται ότι για κατεργασμένα υλικά και αντικείμενα με εξωτερική δράση ισχύουν 
αυστηρότερες διατάξεις επισήμανσης.

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται ότι για κατεργασμένα υλικά και αντικείμενα με εξωτερική δράση ισχύουν 
αυστηρότερες διατάξεις επισήμανσης.
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Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επισήμανση πρέπει να είναι ευδιάκριτη, 
ευανάγνωστη και δεόντως ανθεκτική. 
Όταν το επιβάλλει το μέγεθος ή η 
λειτουργία του κατεργασμένου υλικού ή 
αντικειμένου, η επισήμανση εκτυπώνεται 
στη συσκευασία, στις οδηγίες χρήσης ή 
στην εγγύησή του.

Η επισήμανση πρέπει να είναι ευδιάκριτη, 
ευανάγνωστη και δεόντως ανθεκτική και 
εκτυπώνεται στη συσκευασία, στις οδηγίες 
χρήσης ή στην εγγύηση του 
κατεργασμένου υλικού ή αντικειμένου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται ότι για κατεργασμένα υλικά και αντικείμενα με εξωτερική δράση ισχύουν 
αυστηρότερες διατάξεις επισήμανσης.

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) ο επόμενος αιτών έχει λάβει εγγράφως, 
με τη μορφή εγγράφου πρόσβασης, 
σύμφωνα με το άρθρο 50, τη συγκατάθεση 
του πρώτου αιτούντος για τη χρήση των 
στοιχείων αυτών,

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο πρώτος αιτών δεν είναι αναγκαστικά ο κύριος των δεδομένων. Επιπλέον, πρέπει να 
επιτρέπεται η δυνατότητα σε ένα δεύτερο αιτούντα ή σε μία δεύτερη επιχείρηση να είναι ή να 
καταστεί κύριος των δεδομένων συνεπεία κοινοχρησίας ή ανάπτυξης των δεδομένων από 
κοινού. Οι αιτούντες που αφορά η καταχώριση στο παράρτημα Ι και έχουν ήδη αποκτήσει 
δικαιώματα πρόσβασης στα δεδομένα του φακέλου δεν θα πρέπει, συνεπώς, να αποδεικνύουν 
κάθε φορά εάν πράγματι είναι κύριοι των δεδομένων.
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Τροπολογία 80

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) ο επόμενος αιτών είναι επίσης 
κάτοχος των δεδομένων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο πρώτος αιτών δεν είναι αναγκαστικά ο κύριος των δεδομένων. Επιπλέον, πρέπει να 
επιτρέπεται η δυνατότητα σε ένα δεύτερο αιτούντα ή σε μία δεύτερη επιχείρηση να είναι ή να 
καταστεί κύριος των δεδομένων συνεπεία κοινοχρησίας ή ανάπτυξης των δεδομένων από 
κοινού. Οι αιτούντες που αφορά η καταχώριση στο παράρτημα Ι και έχουν ήδη αποκτήσει 
δικαιώματα πρόσβασης στα δεδομένα του φακέλου δεν θα πρέπει, συνεπώς, να αποδεικνύουν 
κάθε φορά εάν πράγματι είναι κύριοι των δεδομένων.

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(4) Κάθε πληροφορία του καταλόγου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 
επισημαίνεται με ένα ενιαίο κωδικό και 
καταχωρίζεται με πλήρη στοιχεία από τον 
Οργανισμό στο μητρώο κοινοχρησίας 
δεδομένων για τα βιοκτόνα, μαζί με την 
ταυτότητα του πρώτου αιτούντα και των 
κυρίων των δεδομένων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το μητρώο πρέπει να περιλαμβάνει κάθε πληροφορία ή κάθε έγγραφο του καταλόγου. Η 
αρίθμηση κάθε υποβληθέντος εγγράφου αποτρέπει συγχύσεις  όσον αφορά παρόμοιους τίτλους ή 
αλλαγές μελετών ή μη επεξεργασθέντα δεδομένα μελετών. Η σύνδεση με τον κύριο των 
δεδομένων και τον αιτούντα διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων κυριότητας.
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Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αρχή της προστασίας των δεδομένων σύμφωνα με την οδηγία 98/8/ΕΚ δεν έχει θεσπιστεί με 
σαφήνεια.
Η ημερομηνία υποβολής του φακέλου μπορεί να είναι η ημερομηνία παραλαβής των 
περισσοτέρων πληροφοριών, ωστόσο μεταγενέστερες υποβολές και άλλες ενέργειες οδηγούν σε 
διαφορετικές ημερομηνίες υποβολής. Η καταχώριση της ημερομηνίας υποβολής για κάθε 
έγγραφο θα αποτυπώνει με σωστό τρόπο την κατάσταση. Η θέσπιση της προστασίας των 
δεδομένων για κάθε δεδομένο κρίνεται δικαιολογημένη δεδομένου ότι οι κύριοι των δεδομένων 
έχουν προβεί σε επενδύσεις για κάθε ένα από αυτά.

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αρχή της προστασίας των δεδομένων σύμφωνα με την οδηγία 98/8/ΕΚ δεν έχει θεσπιστεί με 
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σαφήνεια.
Η ημερομηνία υποβολής του φακέλου μπορεί να είναι η ημερομηνία παραλαβής των 
περισσοτέρων πληροφοριών, ωστόσο μεταγενέστερες υποβολές και άλλες ενέργειες οδηγούν σε 
διαφορετικές ημερομηνίες υποβολής. Η καταχώριση της ημερομηνίας υποβολής για κάθε 
έγγραφο θα αποτυπώνει με σωστό τρόπο την κατάσταση. Η θέσπιση της προστασίας των 
δεδομένων για κάθε δεδομένο κρίνεται δικαιολογημένη δεδομένου ότι οι κύριοι των δεδομένων 
έχουν προβεί σε επενδύσεις για κάθε ένα από αυτά.

Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για κάθε έγγραφο, που έχει λάβει ενιαίο 
κωδικό σύμφωνα με το άρθρο 48, 
παράγραφος 4, ορίζεται μία ξεχωριστή 
ημερομηνία παραλαβής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αρχή της προστασίας των δεδομένων σύμφωνα με την οδηγία 98/8/ΕΚ δεν έχει θεσπιστεί με 
σαφήνεια.
Η ημερομηνία υποβολής του φακέλου μπορεί να είναι η ημερομηνία παραλαβής των 
περισσοτέρων πληροφοριών, ωστόσο μεταγενέστερες υποβολές και άλλες ενέργειες οδηγούν σε 
διαφορετικές ημερομηνίες υποβολής·. Η καταχώριση της ημερομηνίας υποβολής για κάθε 
έγγραφο θα αποτυπώνει με σωστό τρόπο την κατάσταση. Η θέσπιση της προστασίας των 
δεδομένων για κάθε δεδομένο κρίνεται δικαιολογημένη δεδομένου ότι οι κύριοι των δεδομένων 
έχουν προβεί σε επενδύσεις για κάθε ένα από αυτά.

Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2 
πρώτο εδάφιο, η περίοδος προστασίας 
των στοιχείων που, πριν υποβληθούν για 
τους σκοπούς της οδηγίας 98/8/EΚ ή του 
παρόντος κανονισμού, έχουν υποβληθεί 
σε κράτος μέλος στο πλαίσιο εθνικών 

διαγράφεται
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συστημάτων ή πρακτικών με σκοπό την 
έγκριση βιοκτόνων, λήγει την ημερομηνία 
λήξης του τυχόν υπολοίπου της περιόδου 
προστασίας που προβλέπεται από τους 
εθνικούς κανόνες ή στις 14 Μαΐου 2014, 
αναλόγως του ποια ημερομηνία είναι 
προγενέστερη, εκτός εάν τα εν λόγω 
στοιχεία προέκυψαν μετά τις 14 Μαΐου 
2000.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει δικαιολογητικός λόγος για τη διάκριση μεταξύ νέων και υφισταμένων δεδομένων.

Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(2) Η ανάκληση εγγράφου πρόσβασης πριν 
από την ημερομηνία λήξης του καθιστά 
άμεσα άκυρη την άδεια που έχει εκδοθεί 
βάσει του εν λόγω εγγράφου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής θα διευκόλυνε τους παρανομούντες, δεδομένου ότι η επιχείρηση που 
έχει στη διάθεσή της ένα έγγραφο πρόσβασης θα μπορούσε εύκολα να αλλάξει τον προμηθευτή.
Στην περίπτωση αυτή, δεν θα ήταν δυνατή η επιστροφή των δαπανών στον κύριο/κοινός 
χρήστης των δεδομένων.
Τα έγγραφα πρόσβασης διατίθενται συνήθως δωρεάν και αποτελούν αντικείμενο συμφωνίας 
παράδοσης. Η δυνατότητα ανάκλησης των εγγράφων πρόσβασης, σε περίπτωση ακύρωσης της 
συμφωνίας, αποτελεί μέσο προστασίας των επενδύσεων των κυρίων των δεδομένων.
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Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν έχουν ήδη υποβληθεί αποτελέσματα 
των ανωτέρω δοκιμών ή μελετών με 
προγενέστερη αίτηση, η αρμόδια αρχή ή ο 
Οργανισμός ανακοινώνει αμέσως στο 
μελλοντικό αιτούντα το όνομα και τα 
στοιχεία επικοινωνίας του κυρίου των 
δεδομένων. 

Εάν έχουν ήδη υποβληθεί αποτελέσματα 
των ανωτέρω δοκιμών ή μελετών με 
προγενέστερη αίτηση, η αρμόδια αρχή ή 
οργανισμός αξιολογεί άμεσα την τεχνική 
ισοδυναμία σε σχέση με την πηγή 
σύγκρισης. Εάν η αξιολόγηση της 
τεχνικής ισοδυναμίας είναι θετική, η 
αρμόδια αρχή ή ο Οργανισμός 
ανακοινώνει αμέσως στο μελλοντικό 
αιτούντα το όνομα και τα στοιχεία 
επικοινωνίας του κυρίου των δεδομένων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προτού οι μελέτες καταστούν ζήτημα ανταλλαγής δεδομένων, πρέπει να καθορίζεται η τεχνική 
ισοδυναμία. Διαφορετικά, δεν μπορεί να διαπιστωθεί εάν τα διαθέσιμα δεδομένα μπορούν να 
εφαρμοστούν στα αντικείμενα του μεταγενέστερου αιτούντα που υπόκεινται σε δοκιμή.

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

κόστους διάθεσης και χρήσης των 
πληροφοριών που ο μελλοντικός αιτών 
οφείλει να καταβάλει στον κύριο των 
δεδομένων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Επειδή η προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας μεταξύ δύο μερών, δηλαδή μεταξύ του κυρίου και 
του μεταγενέστερου αιτούντα, μπορεί να αποτύχει, και τα δύο μέρη πρέπει να ενημερώνουν τον 
Οργανισμό. Η ενημέρωση του κυρίου από τον μεταγενέστερο αιτούντα στερείται νοήματος, 
δεδομένου ότι ο πρώτος είναι ένα από τα μέρη της συμφωνίας που απέτυχε. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι η υποχρεωτική ανταλλαγή δεδομένων διεξάγεται κατά εναρμονισμένο τρόπο σε 
επίπεδο ΕΕ, η Επιτροπή πρέπει να συγκροτήσει ένα όργανο διαιτησίας της Ένωσης.

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) Σε περίπτωση βιοκτόνου για το οποίο 
έχει ήδη χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με τα 
άρθρα 15, 25 και 28 και εφόσον έχουν 
λήξει όλες οι περίοδοι προστασίας των 
στοιχείων βάσει του άρθρου 49, η 
παραλαμβάνουσα αρμόδια αρχή ή ο 
Οργανισμός μπορεί να αποδεχθεί την 
παραπομπή, από τον επόμενο αιτούντα, 
στα δεδομένα που έχει υποβάλει ο πρώτος 
αιτών, και σε περίπτωση που οι 
προθεσμίες για την προστασία των 
δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 49 δεν 
έχουν παρέλθει, η παραλαμβάνουσα 
αρμόδια αρχή ή ο Οργανισμός μπορεί να 
αποδεχθεί την παραπομπή, από τον 
επόμενο αιτούντα, στα δεδομένα που έχει 
υποβάλει ο πρώτος αιτών σύμφωνα με το 
άρθρο 52, και στις δύο περιπτώσεις,
εφόσον ο επόμενος αιτών μπορεί να 
αποδείξει ότι το βιοκτόνο είναι παρόμοιο 
με εκείνο για το οποίο χορηγήθηκε η 
προηγούμενη άδεια και περιέχει τεχνικά 
ισοδύναμες δραστικές ουσίες, 
συμπεριλαμβανομένου του βαθμού 
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καθαρότητας και του είδους των 
προσμείξεων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ομοιότητα και η τεχνική ισοδυναμία πρέπει να αποδεικνύονται όταν δεν έχει λήξει η 
προστασία των δεδομένων αλλά ο επόμενος αιτών επιθυμεί να μοιραστεί τα δεδομένα.

Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν 
επισήμους ελέγχους προκειμένου να 
διασφαλίσουν ότι οι κατασκευαστές 
δραστικών ουσιών που τίθενται σε 
κυκλοφορία για τη χρήση σε βιοκτόνα 
έχουν υποβάλει στην Επιτροπή τις 
πληροφορίες για τη δραστική ουσία που 
αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ ή σε ένα 
έγγραφο πρόσβασης για ένα φάκελο που 
πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος 
ΙΙ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο έλεγχος της αγοράς  πρέπει να επεκτείνεται και στις δραστικές ουσίες που τίθενται σε 
κυκλοφορία για τη χρήση σε βιοκτόνα. Σύμφωνα με τον κανονισμό, οι κατασκευαστές πρέπει να 
τηρούν πολλούς κανόνες προκειμένου να επιτύχουν τη συμμόρφωση που πρέπει να 
διασφαλίζεται σε διεθνές επίπεδο.

Τροπολογία 91

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4)  Το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2023, 
η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με 

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

την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
και, ειδικότερα, με τη λειτουργία της 
διαδικασίας χορήγησης κοινοτικής άδειας 
και της αμοιβαίας αναγνώρισης. Η έκθεση 
αυτή υποβάλλεται από την Επιτροπή στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο. Βάσει της έκθεσης αυτής, η 
Επιτροπή πραγματοποιεί έλεγχο 
προκειμένου να αξιολογήσει εάν ο 
κανονισμός  πρέπει να τροποποιηθεί.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η έκθεση που συντάσσει η Επιτροπή πρέπει να αποτελεί το προστάδιο μιας ευρύτερης 
διαδικασίας επανεξέτασης προκειμένου να καταστεί δυνατός ο ταχύτερος δυνατός εντοπισμός
των κυριοτέρων δυσκολιών και, ενδεχομένως, να τροποποιηθεί εγκαίρως ο κανονισμός

Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Κάθε πρόσωπο που υποβάλλει στον 
Οργανισμό ή σε αρμόδια αρχή στοιχεία 
σχετικά με δραστική ουσία για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού, μπορεί 
να ζητεί να μη δημοσιοποιηθούν οι 
πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 
56 παράγραφος 2, αναφέροντας και τους 
λόγους για τους οποίους η γνωστοποίηση 
των πληροφοριών θα μπορούσε να βλάψει 
τα εμπορικά συμφέροντα του ιδίου ή 
άλλου ενδιαφερομένου.

(3) 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 
56 παράγραφος 2, αναφέροντας και τους 
λόγους για τους οποίους η γνωστοποίηση 
των πληροφοριών θα μπορούσε να βλάψει 
τα εμπορικά συμφέροντα του ιδίου ή 
άλλου ενδιαφερομένου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το άρθρο αυτό πρέπει να αφορά και πληροφορίες για βιοκτόνα.
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Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 - παράγραφος 2 - στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) με την επιφύλαξη του άρθρου 24 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, η κατά 
την ονοματολογία IUPAC ονομασία των 
δραστικών ουσιών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) του παρόντος 
άρθρου και προορίζονται μόνο για μια ή 
και τις δυο ακόλουθες χρήσεις:
i) στην επιστημονική έρευνα και 
ανάπτυξη,
ii) στην έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων 
και διεργασιών.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες για την έρευνα και ανάπτυξη πρέπει να είναι εμπιστευτικές.

Τροπολογία 94

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 61a
(1) Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλοι οι 
επαγγελματικοί χρήστες, πωλητές και 
σύμβουλοι, να διαθέτουν πρόσβαση σε 
κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τα 
οφέλη, τους κινδύνους και την ασφαλή 
χρήση των βιοκτόνων. 
(2) Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα 
απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να 
παράσχουν στο κοινό πληροφορίες για τα 
οφέλη και τους κινδύνους των βιοκτόνων 
καθώς και για τις δυνατότητες μείωσης 
της χρήσης βιοκτόνων. 

Or. de
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Αιτιολόγηση
Στόχος είναι να ενημερωθούν οι επαγγελματικοί χρήστες και οι καταναλωτές για την ασφαλή 
χρήση των προϊόντων, για συμβατές εναλλακτικές δυνατότητες και ακίνδυνα βιοκτόνα.

Τροπολογία 95

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 - παράγραφος 2 - στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τα πρόσωπα που διαθέτουν βιοκτόνα 
στην αγορά καταβάλλουν ετήσιο τέλος με 
εξαίρεση τις ΜΜΕ·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 96

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να απαιτούνται μεγαλύτερες περίοδοι, δεδομένου ότι οι επόμενοι χρήστες οφείλουν 
να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους και το καθεστώς δοκιμασάις της δραστικής ουσίας.

Τροπολογία 97

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αιτήσεις χορήγησης άδειας για 
ουσίες, μείγματα και συσκευές που 
θεωρούνται βιοκτόνα σύμφωνα με το 
άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) δεύτερη 
φράση και τα οποία κυκλοφορούσαν στην 
αγορά στις ... [ΕΕ:  να προστεθεί η 
ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 85 
πρώτο εδάφιο] υποβάλλονται, το αργότερο, 
την 1η Ιανουαρίου 2017.

1. Οι αιτήσεις χορήγησης άδειας για 
ουσίες, μείγματα και συσκευές που 
θεωρούνται βιοκτόνα σύμφωνα με το 
άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) δεύτερη 
φράση και τα οποία κυκλοφορούσαν στην 
αγορά στις ... [ΕΕ:  να προστεθεί η 
ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 85 
πρώτο εδάφιο] υποβάλλονται, το αργότερο, 
την 1η Ιανουαρίου 2017. Η παράγραφος 
αυτή δεν ισχύει για in situ παραγόμενες 
δραστικές ουσίες για την απολύμανση 
των υδάτων. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η απολύμανση των υδάτων ρυθμίζεται επαρκώς με την οδηγία για τα ύδατα (98/83/ΕΚ) και τον 
κανονισμό REACH.

Τροπολογία 98

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος -1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Μόνο οι επιχειρήσεις που συμβάλλουν στο σύστημα πρέπει να μπορούν να κατασκευάζουν και 
να θέτουν σε κυκλοφορία τις δραστικές ουσίες που προορίζονται για τη χρήση σε βιοκτόνα. Ο 
αποτελεσματικός έλεγχος της αγοράς δραστικών ουσιών αποτελεί την καλύτερη μέθοδο για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος των παρανομούντων. Τα κράτη μέλη οφείλουν να διαπιστώνουν 
ποια βιοκτόνα κυκλοφορούν στην αγορά τους, κατά πόσο οι κατασκευαστές των δραστικών 
ουσιών έχουν υποβάλει φάκελο προς καταχώριση στο παράρτημα Ι και να λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα.

Τροπολογία 99

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν επισήμους 
ελέγχους σύμφωνα με το άρθρο 54, 
παράγραφος 1.

Or. de

Αιτιολόγηση

Μόνο οι επιχειρήσεις που συμβάλλουν στο σύστημα πρέπει να μπορούν να κατασκευάζουν και 
να θέτουν σε κυκλοφορία τις δραστικές ουσίες που προορίζονται για τη χρήση σε βιοκτόνα. Ο 
αποτελεσματικός έλεγχος της αγοράς δραστικών ουσιών αποτελεί την καλύτερη μέθοδο για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος των παρανομούντων. Τα κράτη μέλη οφείλουν να διαπιστώνουν 
ποια βιοκτόνα κυκλοφορούν στην αγορά τους, κατά πόσο οι κατασκευαστές των δραστικών 
ουσιών έχουν υποβάλει φάκελο προς καταχώριση στο παράρτημα Ι και να λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα.

Τροπολογία 100

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οσάκις είναι εφικτό, οι πληροφορίες 
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πρέπει να προέρχονται από υπάρχοντα 
δεδομένα προκειμένου να μειώνονται οι 
δοκιμές σε ζώα. Ειδικότερα πρέπει να 
εφαρμόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 
1999/45/ΕΚ ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφεύγονται περιττές δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα.

Τροπολογία 101

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙΙ – Τίτλος 1 – σημείο 2.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λεπτομερή ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία 
για τη σύνθεση του βιοκτόνου, π.χ. 
δραστική/-ές ουσία/-ες, προσμείξεις, 
επικουρικά και αδρανή συστατικά

(2.2) Λεπτομερή ποσοτικά και ποιοτικά 
στοιχεία για τη σύνθεση του βιοκτόνου, 
π.χ. δραστική/-ές ουσία/-ες, προσμείξεις, 
επικουρικά και αδρανή συστατικά, 
λαμβανομένων υπόψη των ποσοτήτων 
συγκέντρωσης του άρθρου 16, 
παράγραφος 2β (νέα).

Or. de

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με την τροπολογία στο άρθρο 16, παράγραφος 2β (νέα).

Τροπολογία 102

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 22 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22 α) Προκειμένου να μειωθούν οι 
δοκιμές σε ζώα, η διερεύνηση των 
επιβλαβών επιδράσεων πρέπει να 
βασίζεται κατά το δυνατόν σε 
πληροφορίες για τη δραστική ουσία και 
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σε υπάρχοντα στοιχεία για τους 
μικροοργανισμούς που περιέχονται στο 
βιοκτόνο. Για τη διαπίστωση των 
επιζήμιων επιπτώσεων του βιοκτόνου 
πρέπει ειδικότερα να εφαρμόζονται οι 
διατάξεις της οδηγίας 1999/45/ΕΚ ή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφεύγονται περιττές δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τα βιοκτόνα αποτελούν κομμάτι του πολιτισμού μας και του βιοτικού μας επιπέδου. Είναι 
απολύτως απαραίτητα για τη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου υγείας και υγιεινής. Λόγω της 
υψηλής πληθυσμιακής πυκνότητας και της διεθνούς κινητικότητας, η κοινωνία μας απαιτεί 
ιδιαίτερες μορφές υγιεινής προκειμένου να μην μεταδίδονται παθογόνοι οργανισμοί και 
ασθένειες. Τα βιοκτόνα πρέπει να είναι αποτελεσματικά και για το λόγο αυτό είναι συχνά 
επικίνδυνα. Ως εκ τούτου αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην αντιμετώπιση των ουσιών 
αυτών. 
Συγχρόνως, ο νέος κανονισμός για τα βιοκτόνα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι κατασκευαστές 
των βιοκτόνων, η πλειοψηφία των οποίων είναι κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μπορούν 
να εφαρμόζουν τους κανόνες αυτούς στην παραγωγή χωρίς να μειώνεται η 
ανταγωνιστικότητά τους, πράγμα που θα μπορούσε, σε αντίθετη περίπτωση, να οδηγήσει 
ακόμη και σε έλλειψη πρώτων υλών ή προϊόντων.

Ο κανονισμός αυτός αποσκοπεί να εναρμονίσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να προσαρμόσει 
στην τρέχουσα τεχνολογική εξέλιξη το ισχύον ήδη νομοθετικό καθεστώς. Είναι σημαντικό 
τόσο οι καταναλωτές όσο και οι κατασκευαστές βιοκτόνων ή/και προϊόντων που περιέχουν 
βιοκτόνα να μπορούν να βασιστούν σε ελάχιστες προδιαγραφές που ισχύουν σε ολόκληρη 
την ΕΕ. 

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι η πρόταση κανονισμού που υπέβαλε η Επιτροπή χρήζει σημαντικών 
βελτιώσεων προκειμένου να διασφαλιστούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι, όπως η άρση των 
αδυναμιών της ισχύουσας οδηγίας, η βελτίωση των διαδικασιών χορήγησης άδειας και η 
απλοποίηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, χωρίς να θίγεται το υψηλό επίπεδο 
προστασίας. 
Ο νέος κανονισμός πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε τρεις βασικούς τομείς: στην 
προστασία του περιβάλλοντος, στην προστασία των καταναλωτών και στην ασφαλή και 
ρεαλιστική εφαρμογή του από τους κατασκευαστές.

Όσον αφορά το περιβάλλον:

Κατά τη χορήγηση άδειας, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση των βιοκτόνων πρέπει να 
διασφαλίζεται η εφαρμογή της αρχής της πρόληψης καθώς και σαφή κριτήρια αποκλεισμού. 
Μόνο έτσι μπορεί να επιτευχθεί ένα όσο το δυνατόν υψηλότερο επίπεδο προστασίας της 
υγείας τόσο των ανθρώπων όσο και των ζώων και να διαφυλαχθεί η πλάση στο σύνολό της. 
Ο κανονισμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη του κατά τη χορήγηση αδειών και την τεχνική 
εξέλιξη των δραστικών ουσιών, όπως, για παράδειγμα, την όλο και συχνότερη χρήση 
νανοϋλικών. Προκειμένου να διασφαλιστεί στο μέλλον ένα υψηλό επίπεδο προστασίας 
καθώς και νομική ασφάλεια για τους κατασκευαστές, θα πρέπει συνεπώς, κατά την άποψη 
της εισηγήτριας, να δοθεί ένας ενιαίος ορισμός των νανοϋλικών και το κείμενο του 
κανονισμού να προσαρμόζεται τακτικά στις τεχνολογικές εξελίξεις. 

Όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών:

Οι καταναλωτές πρέπει να βασίζονται στο ότι τα προϊόντα που αγοράζουν πληρούν ενιαίες 
ελάχιστες προδιαγραφές στην αγορά της ΕΕ και μάλιστα ανεξάρτητα από το κράτος μέλος 
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στο οποίο αγόρασαν το προϊόν. Για να μην καταστρατηγούνται οι προδιαγραφές αυτές, είναι 
απαραίτητο τα προϊόντα κατασκευαστών τρίτων χωρών και τα υλικά και οι δραστικές ουσίες 
που αυτοί χρησιμοποιούν να πληρούν τις προδιαγραφές της ΕΕ. Συνεπώς, η σαφής 
επισήμανση των κατεργασθέντων υλικών και προϊόντων είναι εξίσου απαραίτητη, όπως η 
αντίστοιχη άδεια κυκλοφορίας βιοκτόνων, ανεξάρτητα από το εάν αυτά προέρχονται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση ή τρίτες χώρες.

Επιπλέον, οι επαγγελματικοί χρήστες και καταναλωτές βιοκτόνων πρέπει να είναι 
ενημερωμένοι για την ασφαλή χρήση τους καθώς και για συμβατές εναλλακτικές 
δυνατότητες και για την ασφάλεια των βιοκτόνων. Αυτό πρέπει σε κάθε περίπτωση να 
περιλαμβάνει την εκπαίδευση των σχετικών ομάδων στόχου, τουλάχιστον από την πλευρά 
των επαγγελματικών χρηστών. 

Όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή και εκτέλεση του κανονισμού:

Για την εκπλήρωση των αυξημένων απαιτήσεων σε βιοκτόνα ιδιαίτερη σημασία έχουν, εκτός 
από την παραγωγή καθεαυτή, και οι τομείς της έρευνας και ανάπτυξης. Οι επιχειρήσεις στον 
κλάδο των βιοκτόνων πρέπει ειδικότερα να συνδυάσουν την παραγωγή μικρών ποσοτήτων με 
δαπανηρές διαδικασίες κατασκευής και άδειας κυκλοφορίας. Η καταχώριση και η χορήγηση 
άδειας σε βιοκτόνα προϋποθέτει κατάλληλη προσπάθεια, ένα δίκαιο ρυθμιστικό πλαίσιο και 
αποδεκτές δαπάνες, χωρίς οι επιχειρήσεις να χάσουν τα κίνητρα για την περαιτέρω εξέλιξη 
υπαρχόντων προϊόντων και την πραγματοποίηση ερευνών για την εξέλιξη νέων προϊόντων.

Η καθιέρωση ενός συστήματος κοινοτικής άδειας αποτελεί στο πλαίσιο αυτό ένα ουσιαστικό 
βήμα προς την κατεύθυνση της εναρμόνισης της ευρωπαϊκής αγοράς βιοκτόνων. Αποτελεί το 
καλύτερο και αποτελεσματικότερο σύστημα για τη βελτίωση της διαθεσιμότητας των 
προϊόντων αυτών, την παροχή κινήτρων για καινοτομίες και τη δημιουργία προστιθέμενης 
αξίας για την ανθρώπινη υγεία και την προστασία της φύσης. Είναι σαφές ότι ένα κεντρικό 
σύστημα χορήγησης άδειας θα έχει επίσης θετικές συνέπειες για την εσωτερική αγορά, 
δεδομένου ότι καθίστανται δυνατές συνεκτικές αξιολογήσεις και ενιαία υλοποίηση των 
απαιτήσεων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Αυτό θα έχει μάλιστα ως αποτέλεσμα την 
αποτελεσματικότερη προστασία των καταναλωτών. Η διαδικασία χορήγησης κοινοτικής 
άδειας θα πρέπει συνεπώς να επεκταθεί σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων.
Στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης άδειας πρέπει να αποκλειστούν οι λάθρα 
επωφελούμενοι και τα απροσδόκητα οφέλη, για παράδειγμα όσον αφορά πληροφορίες για το 
προϊόν ή επαγγελματικά απόρρητα. 
Ο μελλοντικός κανονισμός προβλέπει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μια απλοποιημένη 
διαδικασία για τη χορήγηση άδειας προκειμένου να αποφεύγονται περιττές δαπάνες και 
υπερβολικά τέλη. Επιπλέον, πρέπει να καταστεί σαφές ότι, ανάλογα με το βαθμό και την 
έκταση των προτεινόμενων τροποποιήσεων ενός βιοκτόνου σε σύγκριση με την αρχική άδεια, 
πρέπει να εφαρμόζονται διαφορετικές διαδικασίες. Συνεπώς, για μικρές τροποποιήσεις σε 
βιοκτόνα θα απαιτείται μόνο μια απλοποιημένη διαδικασία και όχι μια επαχθής και 
χρονοβόρα διοικητική παρέμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν θα επηρεάζει αρνητικά 
ούτε την αξιολόγηση του κινδύνου ούτε την αποτελεσματικότητά της.


