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Τροπολογία 101
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κίνδυνος για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία έχει την πηγή του όχι τόσο στην
δραστική ουσία, λαμβάνοντας υπόψη τις χαμηλές ποσότητες που χρησιμοποιούνται σε κάθε 
προϊόν, αλλά μάλλον στο προϊόν καθαυτό και στη χρήση του. Το να συγκρίνονται μόνο τα 
προϊόντα εκείνα που περιέχουν δραστική ουσία που έχει χαρακτηριστεί υποψήφια για 
υποκατάσταση δεν έχει πολύ νόημα. Κάθε χρόνο βρίσκονται ελάχιστες νέες δραστικές ουσίες, οι 
οποίες πολύ δύσκολα μπορούν να υποκαταστήσουν τις παλαιές, οι δε υποψήφιες προς 
υποκατάσταση θα παραμείνουν στην αγορά για περίοδο μακρότερη του αναμενομένου. 
Προκειμένου να δοθεί ερέθισμα στην καινοτομία επιβάλλεται να ευνοούνται μόνο τα 
ασφαλέστερα προϊόντα της αγοράς.

Τροπολογία 102
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιβάλλεται να διατηρηθεί ο τύπος προϊόντων 20 της οδηγίας 98/8/ΕΚ ("Συντηρητικά
τροφίμων ή ζωοτροφών") αλλά ο ορισμός πρέπει να τροποποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη ότι
αυτά τα βιοκτόνα προϊόντα δεν είναι συντηρητικά αλλά απολυμαντικά (κατά συνέπεια, ο 
παλαιότερος ορισμός οδηγούσε σε σύγχυση). Για παράδειγμα, προϊόντα που χρησιμοποιούνται 
για την απολύμανση ζωοτροφών από παθογόνους οργανισμούς που προσβάλλουν τον άνθρωπο 
όπως Salmonella δεν πληρούν τις απαιτήσεις των κανονισμών περί προσθέτων ζωοτροφών.
Πράγματι, τα προϊόντα δεν "επιδρούν ευνοϊκά στις ζωοτροφές" ούτε ενισχύουν την απόδοσή 
τους.

Τροπολογία 103
Cristian Silviu Buşoi

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
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Or. en

Τροπολογία 104
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(24) Για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην 
εσωτερική αγορά και να αποφευχθούν το 
πρόσθετο κόστος και η απώλεια χρόνου 
που συνεπάγεται η απόκτηση χωριστών 
εθνικών αδειών σε επιμέρους κράτη μέλη, 
η Επιτροπή αποφάσισε να εισαγάγει 
διαδικασία χορήγησης κοινοτικής άδειας
για όλα τα βιοκτόνα.

Or. en

Τροπολογία 105
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 61 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(61) Ειδικότερα, πρέπει να εξουσιοδοτηθεί 
η Επιτροπή να θεσπίζει μέτρα για τη λήψη 
αποφάσεων σχετικά με τις αιτήσεις 
καταχώρισης δραστικής ουσίας στο 
παράρτημα Ι ή ανανέωσης ή επανεξέτασης 
της καταχώρισης, για την εξειδίκευση των 
διαδικασιών ανανέωσης και επανεξέτασης 
της καταχώρισης δραστικής ουσίας στο 
παράρτημα Ι, για την επέκταση του πεδίου 
εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν 
την κοινοτική άδεια σε άλλες κατηγορίες 
βιοκτόνων, για την εξειδίκευση των 
κριτηρίων και των διαδικασιών ακύρωσης 

(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 
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άδειας ή τροποποίησης των όρων και 
προϋποθέσεων άδειας, όπου 
συμπεριλαμβάνεται μηχανισμός επίλυσης 
διαφορών, για τον καθορισμό των 
μέγιστων συνολικών ποσοτήτων 
δραστικών ουσιών ή βιοκτόνων που 
επιτρέπεται να ελευθερώνονται κατά τα 
πειράματα, καθώς και των ελάχιστων 
στοιχείων που πρέπει να υποβάλλονται, για 
τον καθορισμό εναρμονισμένης 
διάρθρωσης τελών, καθώς και άλλων 
κανόνων σχετικά με την καταβολή τελών 
και επιβαρύνσεων στις αρμόδιες αρχές και 
στον Οργανισμό, για την προσαρμογή των 
παραρτημάτων στην τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο, για την εφαρμογή 
του προγράμματος εργασιών και τον 
καθορισμό των σχετικών δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων των αρμοδίων αρχών και 
των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, 
καθώς και για την παράταση της διάρκειάς 
του για συγκεκριμένη περίοδο. Δεδομένου 
ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβέλειας 
και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση 
μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού, μεταξύ άλλων με τη 
συμπλήρωσή του με νέα, μη ουσιώδη 
στοιχεία, πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που προβλέπεται στο Άρθρο  5α της 
απόφασης 1999/468/EΚ.

άδειας ή τροποποίησης των όρων και 
προϋποθέσεων άδειας, όπου 
συμπεριλαμβάνεται μηχανισμός επίλυσης 
διαφορών, για τον καθορισμό των 
μέγιστων συνολικών ποσοτήτων 
δραστικών ουσιών ή βιοκτόνων που 
επιτρέπεται να ελευθερώνονται κατά τα 
πειράματα, καθώς και των ελάχιστων 
στοιχείων που πρέπει να υποβάλλονται, για 
τον καθορισμό εναρμονισμένης 
διάρθρωσης τελών, καθώς και άλλων 
κανόνων σχετικά με την καταβολή τελών 
και επιβαρύνσεων στις αρμόδιες αρχές και 
στον Οργανισμό, για την προσαρμογή των 
παραρτημάτων στην τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο, για την εφαρμογή 
του προγράμματος εργασιών και τον 
καθορισμό των σχετικών δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων των αρμοδίων αρχών και 
των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, 
καθώς και για την παράταση της διάρκειάς 
του για συγκεκριμένη περίοδο. Δεδομένου 
ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβέλειας 
και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση 
μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού, μεταξύ άλλων με τη 
συμπλήρωσή του με νέα, μη ουσιώδη 
στοιχεία, πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που προβλέπεται στο Άρθρο  5α της 
απόφασης 1999/468/EΚ.

Or. en

Τροπολογία 106
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 66 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(66) Λαμβανομένου υπόψη ότι η κοινοτική 
νομοθεσία στον τομέα των βιοκτόνων δεν 
κάλυπτε προηγουμένως ορισμένα 
προϊόντα, ενδείκνυται να προβλεφθεί 
μεταβατική περίοδος, ώστε να 

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

προετοιμαστούν οι επιχειρήσεις για την 
τήρηση των κανόνων οι οποίοι διέπουν τις 
δραστικές ουσίες που σχηματίζονται 
επιτόπου και τα κατεργασμένα υλικά και 
αντικείμενα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα δεν πρέπει να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής της
πρότασης, δεδομένου ότι αυτό θα οδηγούσε σε διπλή ρύθμιση και αξιολόγηση. Τα υλικά που 
έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ήδη διέπονται από τον κανονισμό-πλαίσιο (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 
για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν αλλαγές
στους κανόνες που διέπουν τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, αυτές πρέπει να
αντιμετωπιστούν με αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με 
τρόφιμα και όχι με επέκταση του πεδίου της οδηγίας περί βιοκτόνων.

Τροπολογία 107
Evelyne Gebhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο  1 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1α
Αρχή της προφύλαξης

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στην 
αρχή της προφύλαξης.

Or. de

Τροπολογία 108
Evelyne Gebhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο  1 β (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αρθρο 1β
Σκοπός του παρόντος κανονισμού
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Ο παρών κανονισμός έχει ως σκοπό το
υψηλό επίπεδο προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας και του 
περιβάλλοντος. Ειδικότερα, αποβλέπει
στην προστασία των παιδιών, των 
εγκύων γυναικών και των ασθενών.

Or. de

Τροπολογία 109
Ashley Fox, Anja Weisgerber

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα δεν πρέπει να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής της
πρότασης, δεδομένου ότι αυτό θα οδηγούσε σε διπλή ρύθμιση και αξιολόγηση. Τα υλικά που 
έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ήδη διέπονται από τον κανονισμό-πλαίσιο (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 
για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν αλλαγές
στους κανόνες που διέπουν τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, αυτές πρέπει να
αντιμετωπιστούν με αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με 
τρόφιμα και όχι με επέκταση του πεδίου της οδηγίας περί βιοκτόνων.

Τροπολογία 110
Amalia Sartori

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

ια) «κατεργασμένο υλικό ή αντικείμενο»: ια) «κατεργασμένο υλικό ή αντικείμενο»:

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

κάθε ουσία, μείγμα, υλικό ή αντικείμενο, 
στο οποίο χρησιμοποιήθηκαν ή 
ενσωματώθηκαν ένα ή περισσότερα 
βιοκτόνα, με σκοπό την άσκηση της 
βιοκτόνου δραστηριότητας για την οποία 
προορίζονται·

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διευρύνει το πεδίο των κατεργασμένων αντικειμένων και υλικών
συμπεριλαμβάνοντας τόσο αντικείμενα όπως τα βερνίκια τα οποία προστατεύονται όσο και 
αντικείμενα με εξωτερική επίδραση, όπως τα εντομοκτόνα που περιέχουν βιοκτόνο προϊόν. 
Κατά συνέπεια, η αξιολόγηση πραγματοποιείται σε χημικό επίπεδο.

Τροπολογία 111
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος  1 – στοιχείο ιθ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

κάθε υλικό και αντικείμενο που 
προορίζεται να έρθει σε επαφή με 
τρόφιμα και το οποίο καλύπτεται από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/200443·
43 ΕΕ L 338, 13.11.2004, σ. 4

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα δεν πρέπει να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής της
πρότασης, δεδομένου ότι αυτό θα οδηγούσε σε διπλή ρύθμιση και αξιολόγηση. Τα υλικά που 
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έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ήδη διέπονται από τον κανονισμό-πλαίσιο (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 
για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν αλλαγές
στους κανόνες που διέπουν τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, αυτές πρέπει να
αντιμετωπιστούν με αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με 
τρόφιμα και όχι με επέκταση του πεδίου της οδηγίας περί βιοκτόνων.

Τροπολογία 112
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο  5 – παράγραφος  1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, η 
έκθεση του ανθρώπου στη δραστική ουσία 
που περιέχεται σε βιοκτόνο είναι 
αμελητέα, ή υφίσταται την κατάλληλη 
διαχείριση μέσω μέτρων αειφόρου 
χρήσης και λαμβάνοντας υπόψη τις 
εγγενείς ιδιότητες της δραστικής ουσίας, 
ιδίως όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε 
κλειστά συστήματα ή υπό συνθήκες 
αυστηρά ελεγχόμενες·

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 113
Evelyne Gebhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών 
Προϊόντων (εφεξής «ο Οργανισμός») 
αίτηση καταχώρισης δραστικής ουσίας στο 
παράρτημα Ι ή αίτηση για μετέπειτα 
τροποποίηση των όρων καταχώρισης 
δραστικής ουσίας και του γνωστοποιούν
το όνομα της αρμόδιας αρχής του κράτους 
μέλους, την οποία επιλέγουν για να 
αξιολογήσει την αίτησή τους. Η εν λόγω 
αρμόδια αρχή (εφεξής «η αρμόδια αρχή 
αξιολόγησης») είναι υπεύθυνη για την 
αξιολόγηση της αίτησης. 

1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών 
Προϊόντων (εφεξής «ο Οργανισμός») 
αίτηση καταχώρισης δραστικής ουσίας στο 
παράρτημα Ι ή αίτηση για μετέπειτα 
τροποποίηση των όρων καταχώρισης 
δραστικής ουσίας. Ο Οργανισμός 
γνωστοποιεί το όνομα της αρμόδιας αρχής 
του κράτους μέλους, την οποία επιλέγει για 
να αξιολογήσει την αίτησή τους. Η εν 
λόγω αρμόδια αρχή (εφεξής «η αρμόδια 
αρχή αξιολόγησης») είναι υπεύθυνη για 
την αξιολόγηση της αίτησης. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποφευχθεί η συρροή πληθώρας αιτήσεων σε επιμέρους κράτη μέλη. Με τον τρόπο
αυτό, μπορεί να εξασφαλιστεί η ισορροπημένη κατανομή μεταξύ των κρατών μελών.

Τροπολογία 114
Evelyne Gebhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Εκτός αντίθετων διατάξεων της 
απόφασης για ανανέωση της καταχώρισης 
δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι, η 
ανανέωση της καταχώρισης ελέγχεται 
ύστερα από δεκαετία.

Or. de

Τροπολογία 115
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η αίτηση χορήγησης άδειας 
υποβάλλεται από το πρόσωπο που θα 
είναι κάτοχος της άδειας, ή εξ ονόματός 
του. Αυτό το πρόσωπο μπορεί, αλλά δεν 
υποχρεούται, να είναι ο υπεύθυνος για τη 
διάθεση του βιοκτόνου στην αγορά σε 
συγκεκριμένο κράτος μέλος ή στην 
Κοινότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κλάδος χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία στην εφοδιαστική αλυσίδα του. Πράγματι, δεν είναι
ασυνήθιστο ένα προϊόν να εισάγεται σε μια χώρα και να διατίθεται στην αγορά υπό την ευθύνη
ενός διανομέα ο οποίος δεν είναι κάτοχος της άδειας ή, στην περίπτωση πολυεθνικών 
εταιρειών, κάθε επιμέρους θυγατρική εταιρεία να είναι υπεύθυνη για την τοποθέτηση του 
προϊόντος στην αγορά της χώρας της. Η πρόβλεψη ότι ο κάτοχος της άδειας και ο υπεύθυνος 
για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά είναι το ίδιο πρόσωπο θα δημιουργούσε ένα 
υπερβολικά άκαμπτο και μη πρακτικό πλαίσιο για τη λειτουργία του κλάδου.

Τροπολογία 116
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Ένα βιοκτόνο θεωρείται χαμηλής 
επικινδυνότητας, εάν συντρέχει
τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εγγενή χαρακτηριστικά μιας δραστικής ουσίας μόνης της  δεν πρέπει να καθορίζουν την
καταλληλότητά της για προϊόντα χαμηλής επικινδυνότητας, δεδομένου ότι ο κίνδυνος μπορεί να 
προέλθει περισσότερο από την έκθεση στο προϊόν παρά από την επικινδυνότητα της δραστικής
ουσίας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα βιοκτόνα χρησιμοποιούνται από μη επαγγελματίες, 
επιβάλλεται να διασφαλιστεί η ασφάλεια των προϊόντων αυτών με καλύτερη ενημέρωση και 
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προφυλάξεις σχετικά με τη χρήση τους. Τέλος, πρέπει να ενθαρρυνθεί ο κλάδος να εστιάσει τις 
προσπάθειες έρευνας και καινοτομίας του στην ανάπτυξη προϊόντων χαμηλής επικινδυνότητας.

Τροπολογία 117
Cristian Silviu Buşoi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ωστόσο, αν ένα βιοκτόνο ικανοποιεί 
τουλάχιστον δύο από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις, είναι απαραίτητα ειδικά 
μέτρα αειφόρου χρήσης με κατάλληλες 
τεχνολογίες για τον έλεγχο της χρήσης:

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εγγενή χαρακτηριστικά μιας δραστικής ουσίας μόνης της  δεν πρέπει να καθορίζουν την
καταλληλότητά της για προϊόντα χαμηλής επικινδυνότητας, δεδομένου ότι ο κίνδυνος μπορεί να 
προέλθει περισσότερο από την έκθεση στο προϊόν παρά από την επικινδυνότητα της δραστικής
ουσίας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα βιοκτόνα χρησιμοποιούνται από μη επαγγελματίες, 
επιβάλλεται να διασφαλιστεί η ασφάλεια των προϊόντων αυτών με καλύτερη ενημέρωση και 
προφυλάξεις σχετικά με τη χρήση τους. Τέλος, πρέπει να ενθαρρυνθεί ο κλάδος να εστιάσει τις 
προσπάθειες έρευνας και καινοτομίας του στην ανάπτυξη προϊόντων χαμηλής επικινδυνότητας.

Τροπολογία 118
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, 
ένα βιοκτόνο θεωρείται χαμηλής 
επικινδυνότητας, εάν οι δραστικές ουσίες 
που περιέχει συγκρατούνται κατά τρόπο 
ώστε η έκθεση να είναι αμελητέα ή 
διαχειρίσιμη μέσω μέτρων αειφόρου 
χρήσης  υπό προδιαγεγραμμένες συνθήκες 
χρήσης και οι χειρισμοί του προϊόντος, σε 
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πραγματοποιούνται υπό συνθήκες αυστηρά 
ελεγχόμενες.

όλα τα υπόλοιπα στάδια του κύκλου ζωής 
του, πραγματοποιούνται υπό συνθήκες 
αυστηρά ελεγχόμενες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εγγενή χαρακτηριστικά μιας δραστικής ουσίας μόνης της  δεν πρέπει να καθορίζουν την
καταλληλότητά της για προϊόντα χαμηλής επικινδυνότητας, δεδομένου ότι ο κίνδυνος μπορεί να 
προέλθει περισσότερο από την έκθεση στο προϊόν παρά από την επικινδυνότητα της δραστικής 
ουσίας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα βιοκτόνα χρησιμοποιούνται από μη επαγγελματίες, 
επιβάλλεται να διασφαλιστεί η ασφάλεια των προϊόντων αυτών με καλύτερη ενημέρωση και 
προφυλάξεις σχετικά με τη χρήση τους. Τέλος, πρέπει να ενθαρρυνθεί ο κλάδος να εστιάσει τις 
προσπάθειες έρευνας και καινοτομίας του στην ανάπτυξη προϊόντων χαμηλής επικινδυνότητας.

Τροπολογία 119
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Ο υποβάλλων αίτηση για άδεια 
παρέχει, υπό τις συνθήκες που ορίζονται 
στις παραγράφους 1 και 2, στις αρμόδιες 
αρχές τα εξής:
(i) πληροφορίες για συγκεκριμένα σημεία 
πώλησης
(ii) συγκεκριμένες οδηγίες για τη χρήση 
του προστατευτικού εξοπλισμού
(iii) φυλλάδιο σχετικά με τους κινδύνους, 
τα οφέλη και την υπεύθυνη χρήση του 
προϊόντος
(iv) ετήσια έκθεση των περιστατικών που 
τυχόν σημειώθηκαν

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εγγενή χαρακτηριστικά μιας δραστικής ουσίας μόνης της  δεν πρέπει να καθορίζουν την
καταλληλότητά της για προϊόντα χαμηλής επικινδυνότητας, δεδομένου ότι ο κίνδυνος μπορεί να 
προέλθει περισσότερο από την έκθεση στο προϊόν παρά από την επικινδυνότητα της δραστικής 
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ουσίας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα βιοκτόνα χρησιμοποιούνται από μη επαγγελματίες, 
επιβάλλεται να διασφαλιστεί η ασφάλεια των προϊόντων αυτών με καλύτερη ενημέρωση και 
προφυλάξεις σχετικά με τη χρήση τους. Τέλος, πρέπει να ενθαρρυνθεί ο κλάδος να εστιάσει τις 
προσπάθειες έρευνας και καινοτομίας του στην ανάπτυξη προϊόντων χαμηλής επικινδυνότητας.

Τροπολογία 120
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο  18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτήσεις για εθνική άδεια που
περιλαμβάνουν διαδικασία αμοιβαίας
αναγνώρισης μπορούν να υποβάλλονται,
μαζί με τα έγγραφα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 στην αρμόδια αρχή 
στην αγγλική γλώσσα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει καίρια σημασία, στην περίπτωση αιτήσεων που περιλαμβάνουν συνακόλουθες διαδικασίες
αμοιβαίας αναγνώρισης, η αίτηση και όλα τα συναφή έγγραφα να γίνονται δεκτά στα αγγλικά
από την παραλαμβάνουσα αρμόδια αρχή. Τούτο είναι ιδιαίτερα σημαντικό προκειμένου να 
αποφεύγονται χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες μετάφρασης της ίδιας τεκμηρίωσης σε 
πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες.

Τροπολογία 121
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο  21 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κίνδυνος για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία έχει την πηγή του όχι τόσο στην
δραστική ουσία, λαμβάνοντας υπόψη τις χαμηλές ποσότητες που χρησιμοποιούνται σε κάθε 
προϊόν, αλλά μάλλον στο προϊόν καθαυτό και στη χρήση του. Κάθε χρόνο βρίσκονται ελάχιστες 
νέες δραστικές ουσίες, οι οποίες πολύ δύσκολα μπορούν να υποκαταστήσουν τις παλαιές, οι δε 
υποψήφιες προς υποκατάσταση θα παραμείνουν στην αγορά για περίοδο μακρότερη του 
αναμενομένου. Προκειμένου να δοθεί ερέθισμα στην καινοτομία επιβάλλεται να ευνοούνται 
μόνο τα ασφαλέστερα προϊόντα της αγοράς.

Τροπολογία 122
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος  3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
Ο κίνδυνος για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία έχει την πηγή του όχι τόσο στην
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δραστική ουσία, λαμβάνοντας υπόψη τις χαμηλές ποσότητες που χρησιμοποιούνται σε κάθε 
προϊόν, αλλά μάλλον στο προϊόν καθαυτό και στη χρήση του. Κάθε χρόνο βρίσκονται ελάχιστες 
νέες δραστικές ουσίες, οι οποίες πολύ δύσκολα μπορούν να υποκαταστήσουν τις παλαιές, οι δε 
υποψήφιες προς υποκατάσταση θα παραμείνουν στην αγορά για περίοδο μακρότερη του 
αναμενομένου. Προκειμένου να δοθεί ερέθισμα στην καινοτομία επιβάλλεται να ευνοούνται 
μόνο τα ασφαλέστερα προϊόντα της αγοράς.

Τροπολογία 123
Evelyne Gebhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο  28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο διαγράφεται.

Or. de

Τροπολογία 124
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Κοινοτική άδεια μπορεί να χορηγηθεί 
για όλες τις κατηγορίες βιοκτόνων.

a) βιοκτόνα που περιέχουν μία η 
περισσότερες νέες δραστικές ουσίες,
β) βιοκτόνα χαμηλής επικινδυνότητας.
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 Άρθρο υ.
Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο 
την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού με τη 
συμπλήρωσή του, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
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που προβλέπεται στο Άρθρο  72 
παράγραφος 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα συγκεντρωτικό σύστημα αδειοδότησης έχει σαφή οφέλη για τη λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς δεδομένου ότι εξασφαλίζει συνεπείς αξιολογήσεις και εναρμονισμένη υλοποίηση των 
απαιτήσεων σε όλα τα κράτη μέλη, προωθώντας τις βέλτιστες πρακτικές και τα ίδια πρότυπα 
προστασίας των καταναλωτών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κατά συνέπεια, η κοινοτική
διαδικασία αξιολόγησης πρέπει να επεκταθεί σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων. Ωστόσο, πρέπει
να διατηρηθεί η δυνατότητα υποβολής αίτησης για άδεια προϊόντος απευθείας στα κράτη μέλη 
για τις εταιρείες που διαθέτουν προϊόντα στην αγορά ενός μόνο κράτους μέλους ή 
περιορισμένου αριθμού κρατών μελών.

Τροπολογία 125
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο  33

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  που έχουν 
ουσιαστικώς παρόμοια πρότυπα και 
συνθήκες χρήσης.
Η χορήγηση κοινοτικής άδειας απαιτεί
την υιοθέτηση μέτρων αειφόρου χρήσης
οποτεδήποτε αυτό επιβάλλεται για να
εξασφαλιστεί το ίδιο επίπεδο προστασίας 
της ανθρώπινης υγείας και του 
περιβάλλοντος σε ολόκληρη την Ένωση. 
Τα μέτρα αυτά μπορούν να ποικίλλουν 
ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος.

a) βιοκτόνα που περιέχουν μία η 
περισσότερες νέες δραστικές ουσίες,
β) βιοκτόνα χαμηλής επικινδυνότητας.
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 
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παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρο υ.
Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο 
την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού με τη 
συμπλήρωσή του, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που προβλέπεται στο Άρθρο  72 
παράγραφος 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα περισσότερα κράτη μέλη αυτή τη στιγμή δεν έχουν σύστημα αδειοδότησης των βιοκτόνων. 
Επομένως, είναι σκοπιμότερο να μεταφερθεί η διαδικασία αδειοδότησης απευθείας σε επίπεδο 
ΕΕ έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ είναι ίσοι όσον αφορά την προστασία 
της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Επιπλέον, οι περισσότερες υφιστάμενες 
δραστικές ουσίες θα έχουν έως τότε αξιολογηθεί. Τέλος, πρέπει να παρασχεθούν κίνητρα στον 
κλάδο των βιοκτόνων για να καινοτομήσει. Τούτο απαιτεί απλουστευμένη διαδικασία και 
βραχύτερες προθεσμίες, ως ένδειξη καλύτερης νομοθέτησης.

Τροπολογία 126
Ashley Fox, Amalia Sartori

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) τα βιοκτόνα προϊόντα που
προορίζονται για χρήση από τους
καταναλωτές σε οικιακό περιβάλλον ή
από επαγγελματίες χρήστες, σύμφωνα με 
συνθήκες και οδηγίες χρήσης που είναι 
παρόμοιες εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και που ικανοποιούν τα κριτήρια 
που εκτίθενται στο άρθρο 33α.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας από τους βασικούς στόχους του ενωσιακού συστήματος αδειοδότησης είναι να
εξασφαλίζει συνεπείς αξιολογήσεις της ασφάλειας των προϊόντων, ίσα πρότυπα προστασίας των 
καταναλωτών και εναρμονισμένη υλοποίηση των απαιτήσεων σε όλα τα κράτη μέλη. Τα
βιοκτόνα τα οποία χρησιμοποιούνται με παρόμοιο τρόπο σε όλη την ΕΕ πρέπει να 
επωφελούνται από το ενωσιακό σύστημα αδειοδότησης. Τα προϊόντα αυτά χρησιμοποιούνται σε 
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οικιακό ή επαγγελματικό περιβάλλον ως ένας πραγματιστικός και οικονομικός τρόπος για την 
προστασία της δημόσιας υγείας, μειώνοντας έτσι την επιβάρυνση που προκαλούν τα λοιμώδη 
νοσήματα. Τα εν λόγω προϊόντα έχουν απλές και σαφείς οδηγίες χρήσης.

Τροπολογία 127
Ashley Fox, Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια βασίζονται στην στοχευμένη και συνεπή εφαρμογή και χρήση αυτών των τύπων
προϊόντων σε ολόκληρη την ΕΕ (ο αριθμός κρατών μελών πρόκειται να προσδιοριστεί), καθώς
και στη θετική συμβολή τους στην προστασία της ασφάλειας των ανθρώπων και των ζώων. Το
Παράρτημα VI εκθέτει τις αρχές για την αξιολόγηση των φακέλων των βιοκτόνων έτσι ώστε να 
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εξασφαλίζεται εναρμονισμένα υψηλό επίπεδο προστασίας των ανθρώπων και του 
περιβάλλοντος. Αυτό περιλαμβάνει λεπτομερή ανάλυση κινδύνου των προϊόντων κατά τη 
διάρκεια της χρήσης τους. Σε περίπτωση που εντοπιστεί κίνδυνος, πρέπει να προσδιορίζεται 
εξοπλισμός ατομικής προστασίας. Κατά συνέπεια, η έλλειψη τέτοιου εξοπλισμού αποτελεί 
ένδειξη περιορισμένου κινδύνου.

Τροπολογία 128
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα παράγραφος καθίσταται περιττή εάν εγκριθεί η τροπολογία στο άρθρο 33.

Τροπολογία 129
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο  41 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η τροποποίηση υφιστάμενης άδειας
πρέπει να ανήκει σε μια από τις τρεις 
κατηγορίες που αναφέρονται στα στοιχεία 
κβα), κββ) και κβγ) του άρθρου 3.
a) Διοικητική αλλαγή
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β) Δευτερεύουσα αλλαγή ή
γ) Σημαντική αλλαγή

Or. en

Αιτιολόγηση

Το νομοθετικό κείμενο πρέπει να εκθέτει σαφώς τις βασικές αρχές που θα εφαρμοστούν κατά
την τροποποίηση των αδειών, αν και οι λεπτομέρειες των διαδικασιών μπορούν να 
προσδιορίζονται στα εκτελεστικά μέτρα. Ειδικότερα ακόμα είναι ανάγκη να προσδιοριστούν οι 
τύποι αλλαγών που μπορούν να γίνουν σε υφιστάμενες άδειες προϊόντων.

Τροπολογία 130
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο  44 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξευρεθεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ ελεύθερης κυκλοφορίας
εμπορευμάτων και ασφαλούς αγοράς, το άρθρο αυτό για το παράλληλο εμπόριο πρέπει να 
περιοριστεί σε πανομοιότυπα προϊόντα που βασίζονται στις ίδιες προδιαγραφές και ίδιο 
περιεχόμενο δραστικών ουσιών και βοηθητικών.
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Τροπολογία 131
Evelyne Gebhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο  44 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ένα βιοκτόνο θεωρείται ουσιαστικά 
πανομοιότυπο με το προϊόν αναφοράς, εάν 
πληροί έναν από τους ακόλουθους όρους:

3. Ένα βιοκτόνο θεωρείται ουσιαστικά 
πανομοιότυπο με το προϊόν αναφοράς, εάν 
πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

Or. de

Τροπολογία 132
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο  46 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Όταν πρόκειται για επιστημονική έρευνα 
και ανάπτυξη, το πρόσωπο που προτίθεται 
να διεξαγάγει τα πειράματα ή τις δοκιμές 
γνωστοποιεί την πρόθεσή του αυτή στην 
αρμόδια αρχή πριν από την έναρξή τους. 
Το πρόσωπο αυτό, αφενός τηρεί γραπτά 
αρχεία, στα οποία αναφέρονται 
λεπτομερώς η ταυτότητα του βιοκτόνου ή 
της δραστικής ουσίας, τα δεδομένα που 
αφορούν την επισήμανση, οι 
παραληφθείσες ποσότητες, καθώς και τα 
ονόματα και οι διευθύνσεις των 
παραληπτών του βιοκτόνου ή της 
δραστικής ουσίας και, αφετέρου, 
καταρτίζει φάκελο με όλα τα διαθέσιμα 
στοιχεία για τις πιθανές επιδράσεις στην 
υγεία του ανθρώπου ή των ζώων ή τις 
επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τα εν λόγω 
πρόσωπα παρέχουν τις πληροφορίες αυτές 
στην αρμόδια αρχή, εάν τους ζητηθεί.

Όταν πρόκειται για επιστημονική έρευνα
και ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης τηε 
έρευνας και ανάπτυξης που είναι 
προσανατολισμένη σε προϊόντα και 
διεργασίες, το πρόσωπο που προτίθεται να 
διεξαγάγει τα πειράματα ή τις δοκιμές 
γνωστοποιεί την πρόθεσή του αυτή στην 
αρμόδια αρχή πριν από την έναρξή τους. 
Το πρόσωπο αυτό, αφενός τηρεί γραπτά 
αρχεία, στα οποία αναφέρονται 
λεπτομερώς η ταυτότητα του βιοκτόνου ή 
της δραστικής ουσίας, τα δεδομένα που 
αφορούν την επισήμανση και οι 
παραληφθείσες ποσότητες, καθώς και τα 
ονόματα και οι διευθύνσεις των 
παραληπτών του βιοκτόνου ή της 
δραστικής ουσίας και, αφετέρου, 
καταρτίζει φάκελο με όλα τα διαθέσιμα 
στοιχεία για τις πιθανές επιδράσεις στην 
υγεία του ανθρώπου ή των ζώων ή τις 
επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τα εν λόγω 
πρόσωπα παρέχουν τις πληροφορίες αυτές 
στην αρμόδια αρχή, εάν τους ζητηθεί.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η απαίτηση για εθνική άδεια συνιστά σημαντικό φραγμό στην καινοτομία, δεδομένου ότι
συνεπάγεται μακρότατη περίοδο αναμονής έως ότου καταστεί δυνατό να διενεργηθούν οι
δοκιμές. Προτείνεται αντιθέτως, με διατήρηση της ανάγκης για προηγούμενη αξιολόγηση από
την αρμόδια αρχή, να τεθεί προθεσμία 30 ημερών προκειμένου η εν λόγω αρχή να εκτιμήσει
εάν προτεινόμενη δοκιμή/πείραμα εγείρει οποιεσδήποτε ανησυχίες και να εκδώσει τη 
γνωμοδότησή της. Τέλος, όταν διενεργείται μια δοκιμή σε ένα μεμονωμένο κράτος μέλος, η 
γνωστοποίηση στην Επιτροπή και στις άλλες αρμόδιες αρχές δεν εξυπηρετεί προφανή σκοπό και 
δεν προσφέρει όφελος.

Τροπολογία 133
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν πρόκειται για έρευνα και ανάπτυξη 
προϊόντων και διεργασιών, το πρόσωπο 
που προτίθεται να διεξαγάγει τα 
πειράματα ή τις δοκιμές κοινοποιεί τις 
απαιτούμενες κατά το δεύτερο εδάφιο 
πληροφορίες, πριν από τη διάθεση του 
βιοκτόνου ή της δραστικής ουσίας στην 
αγορά, στην αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους στου οποίου την αγορά πρόκειται 
να διατεθεί το προϊόν.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση για εθνική άδεια συνιστά σημαντικό φραγμό στην καινοτομία, δεδομένου ότι
συνεπάγεται μακρότατη περίοδο αναμονής έως ότου καταστεί δυνατό να διενεργηθούν οι
δοκιμές. Προτείνεται αντιθέτως, με διατήρηση της ανάγκης για προηγούμενη αξιολόγηση από
την αρμόδια αρχή, να τεθεί προθεσμία 30 ημερών προκειμένου η εν λόγω αρχή να εκτιμήσει
εάν προτεινόμενη δοκιμή/πείραμα εγείρει οποιεσδήποτε ανησυχίες και να εκδώσει τη 
γνωμοδότησή της. Τέλος, όταν διενεργείται μια δοκιμή σε ένα μεμονωμένο κράτος μέλος, η 
γνωστοποίηση στην Επιτροπή και στις άλλες αρμόδιες αρχές δεν εξυπηρετεί προφανή σκοπό και 
δεν προσφέρει όφελος.
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Τροπολογία 134
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο  46 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μη επιτρεπόμενα βιοκτόνα ή δραστικές 
ουσίες που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως 
συστατικά βιοκτόνων δεν διατίθενται στην 
αγορά για πειράματα ή δοκιμές που 
ενδέχεται να περιλαμβάνουν ή να έχουν ως 
αποτέλεσμα την ελευθέρωση του 
βιοκτόνου στο περιβάλλον, εκτός εάν η 
αρμόδια αρχή έχει αξιολογήσει τα στοιχεία 
που υπέβαλε ο ενδιαφερόμενος για τη 
διάθεση του εκάστοτε προϊόντος στην 
αγορά και έχει χορηγήσει προς τούτο 
εθνική άδεια, η οποία περιορίζει τις 
ποσότητες που θα χρησιμοποιηθούν και 
τους χώρους χρήσης τους και,
ενδεχομένως, επιβάλλει περαιτέρω όρους. 
Η αρμόδια αρχή ενημερώνει αμέσως την 
Επιτροπή και τις λοιπές αρμόδιες αρχές 
για την έκδοση της εθνικής άδειας.

2. 2. Μη επιτρεπόμενα βιοκτόνα ή 
δραστικές ουσίες που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως 
συστατικά βιοκτόνων δεν διατίθενται στην 
αγορά για πειράματα ή δοκιμές που 
ενδέχεται να περιλαμβάνουν ή να έχουν ως 
αποτέλεσμα την ελευθέρωση του
βιοκτόνου στο περιβάλλον, εκτός εάν η 
αρμόδια αρχή έχει αξιολογήσει τα στοιχεία 
που υπέβαλε ο ενδιαφερόμενος για τη 
διάθεση του εκάστοτε προϊόντος στην 
αγορά και έχει χορηγήσει προς τούτο 
θετική γνωμοδότηση η οποία 
ενδεχομένως, επιβάλλει περαιτέρω όρους. 
Ελλείψει γνωμοδότησης από την αρμόδια
αρχή εντός 30 ημερών από τη
γνωστοποίηση των πληροφοριών που
απαιτούνται στην παράγραφο 1, το 
βιοκτόνο προϊόν ή η δραστική ουσία 
μπορούν να διατεθούν στην αγορά για 
τους σκοπούς του γνωστοποιηθέντος 
πειράματος ή της δοκιμής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση για εθνική άδεια συνιστά σημαντικό φραγμό στην καινοτομία, δεδομένου ότι
συνεπάγεται μακρότατη περίοδο αναμονής έως ότου καταστεί δυνατό να διενεργηθούν οι
δοκιμές. Προτείνεται αντιθέτως, με διατήρηση της ανάγκης για προηγούμενη αξιολόγηση από
την αρμόδια αρχή, να τεθεί προθεσμία 30 ημερών προκειμένου η εν λόγω αρχή να εκτιμήσει
εάν προτεινόμενη δοκιμή/πείραμα εγείρει οποιεσδήποτε ανησυχίες και να εκδώσει τη 
γνωμοδότησή της. Τέλος, όταν διενεργείται μια δοκιμή σε ένα μεμονωμένο κράτος μέλος, η 
γνωστοποίηση στην Επιτροπή και στις άλλες αρμόδιες αρχές δεν εξυπηρετεί προφανή σκοπό και 
δεν προσφέρει όφελος.
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Τροπολογία 135
Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο  46 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν το πείραμα ή η δοκιμή διεξάγεται 
σε διαφορετικό κράτος μέλος από εκείνο 
στου οποίου την αγορά διατίθεται το 
βιοκτόνο, ο αιτών λαμβάνει άδεια 
διεξαγωγής πειράματος ή δοκιμής από 
την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
στου οποίου την επικράτεια πρόκειται να 
διεξαχθεί το πείραμα ή η δοκιμή.

3. Εάν το πείραμα ή η δοκιμή διεξάγεται 
σε διαφορετικό κράτος μέλος από εκείνο 
στου οποίου την αγορά διατίθεται το 
βιοκτόνο, ο αιτών ειδοποιεί την αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους στου οποίου την 
επικράτεια πρόκειται να διεξαχθεί το 
πείραμα ή η δοκιμή. Ο αιτών εκπονεί και
διατηρεί γραπτά μητρώα στα οποία
εκτίθενται η ταυτότητα του βιοκτόνου
προϊόντος ή της δραστικής ουσίας, τα 
δεδομένα σήμανσης και οι παρασχεθείσες 
ποσότητες, ενώ επίσης καταρτίζει φάκελο 
που περιέχει όλα τα διαθέσιμα δεδομένα 
σχετικά με ενδεχόμενες επιπτώσεις στην 
υγεία του ανθρώπου ή των ζώων ή 
σχετικά με τον αντίκτυπο στο περιβάλλον. 
Εφόσον του ζητηθεί, ο αιτών διαθέτει τις 
πληροφορίες αυτές στην αρμόδια αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 136
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο  47 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δεν διατίθενται στην αγορά 
κατεργασμένα υλικά ή αντικείμενα, στα 
οποία έχουν ενσωματωθεί ένα ή 
περισσότερα βιοκτόνα, εκτός εάν για το ή 

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

τα βιοκτόνα που χρησιμοποιήθηκαν για 
την κατεργασία των υλικών ή των 
αντικειμένων έχει χορηγηθεί άδεια τέτοιας 
χρήσης στην Κοινότητα ή σε ένα 
τουλάχιστον κράτος μέλος, ή εάν το 
βιοκτόνο προϊόν περιέχεται στα εν λόγω 
αντικείμενα σε συγκέντρωση κάτω του
0,01% κατά βάρος. ΄Οπου αρμόζει, η
Επιτροπή Βιοκτόνων δύναται να
προτείνει διαφορετικά κατώτατα όρια για 
συγκεκριμένα βιοκτόνα ή ομάδες 
βιοκτόνων προϊόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένα βιοκτόνα προϊόντα που δεν έχουν άδεια στην ΕΕ χρησιμοποιούνται ευχερώς σε τρίτες
χώρες. Κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατό να αποκλειστεί εντελώς η ετερομόλυνση αντικειμένων. 
Πρέπει να τεθεί ένα γενικό κατώτατο όριο γι' αυτά τα βιοκτόνα προϊόντα, με τη δυνατότητα της 
θέσπισης διαφορετικών ορίων από την Επιτροπή Βιοκτόνων, εφόσον παραστεί ανάγκη.

Τροπολογία 137
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox, Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος  2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) η ονομασία , με χρήση, όποτε είναι 
δυνατόν, κοινής ονοματολογίας (π.χ. 
INCI) όλων των δραστικών ουσιών που 
χρησιμοποιήθηκαν για την κατεργασία των 
υλικών ή αντικειμένων ή ενσωματώθηκαν 
σε αυτά, όπου αρμόζει και για όλες τις 
δραστικές ουσίες που προορίζονται προς 
αποδέσμευση υπό κανονικές ή 
προβλέψιμες συνθήκες χρήσης από το 
υλικό ή το αντικείμενο που υφίσταται 
κατεργασία, εκτός αν ήδη έχουν 
θεσπιστεί απαιτήσεις σήμανσης ή 
εναλλακτικά μέσα για την κάλυψη των 
υποχρεώσεων πληροφόρησης βάσει 
νομοθεσίας ειδικής για τον τομέα.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις για τη σήμανση των υλικών ή αντικειμένων που έχουν υποστεί κατεργασία δεν
πρέπει να οδηγούν σε απαιτήσεις για περιττές πληροφορίες ούτε πρέπει να αλληλοκαλύπονται με 
υφιστάμενες απαιτήσεις της τομεακής νομοθεσίας. Η υφιστάμενη τομεακή νομοθεσία και οι
απαιτήσεις ενημέρωσης που θέτει (π.χ. η σήμανση των Δεδομένων Ασφαλείας) πρέπει να 
λαμβάνονται πάντοτε υπόψη. Για παράδειγμα, βάσει του κανονισμού για τα απορρυπαντικά, η 
ονομασία του συντηρητικού κατά INCI πρέπει να σημαίνεται στα προϊόντα που απευθύνονται 
στο ευρύτερο κοινό και να αναφέρεται στο φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας. Κατά συνέπεια, 
οποιαδήποτε επιπρόσθετη απαίτηση σήμανσης είναι περιττή.

Τροπολογία 138
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος  2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) κατά περίπτωση, η βιοκτόνος ιδιότητα
που αποδίδεται στα κατεργασμένα υλικά ή 
αντικείμενα εάν το βιοκτόνο προορίζεται 
να έρθει σε άμεση επαφή με ανρώπους 
και το περιβάλλον·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτές οι απαιτήσεις σήμανσης πρέπει να αφορούν μόνο αντικείμενα που έχουν υποστεί
κατεργασία με βιοκτόνο προϊόν τα οποία μπορεί να έρθουν σε επαφή με ανθρώπους και το 
περιβάλλον, δεδομένου ότι μόνο αυτά μπορεί να είναι στην πραγματικότητα επικίνδυνα.

Τροπολογία 139
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος  2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιπλέον υπάρχει ο κίνδυνος η επιπρόσθετη σήμανση που δεν προσφέρει οδηγίες για την
ασφαλή χρήση να οδηγήσει σε περιττές ανησυχίες και να τρομοκρατήσει τους καταναλωτές· 
κατά συνέπεια, η επιπρόσθετη σήμανση πρέπει να απαιτείται μόνον όταν έχει σημασία.

Τροπολογία 140
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox, Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη, στην ετικέτα του προϊόντος, του αριθμού άδειας όλων των βιοκτόνων
προϊόντων που χρησιμοποιήθηκαν για την κατεργασία των αντικειμένων, θα αποκαλύψει τη
σχέση παραλήπτη/προμηθευτή και επιπλέον θα περιορίσει σαφώς την ευελιξία ενός 
παρασκευαστή να αλλάζει προμηθευτή, δεδομένου ότι κάθε αλλαγή θα απαιτεί αλλαγή στις 
εικόνες της συσκευασίας. Εκτός αυτού, η συμπερίληψη του αριθμού άδειας δεν προσφέρει
κανένα όφελος για την ασφάλεια των καταναλωτών. Για σκοπούς επιβολής του νόμου από τις 
αρμόδιες αρχές, ο αριθμός άδειας μπορεί να εξευρεθεί με άλλα μέσα.

Τροπολογία 141
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος  2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η δήλωση κινδύνου ή δήλωση 
προφυλάξεων που ενδεχομένως 

δ) η δήλωση κινδύνου ή δήλωση 
προφυλάξεων που ενδεχομένως 
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αναφέρεται στην άδεια για το βιοκτόνο. αναφέρεται στην άδεια για το βιοκτόνο εάν 
το βιοκτόνο προορίζεται να έρθει σε 
άμεση επαφή με ανρώπους και το 
περιβάλλον·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτές οι απαιτήσεις σήμανσης πρέπει να αφορούν μόνο αντικείμενα που έχουν υποστεί
κατεργασία με βιοκτόνο προϊόν τα οποία μπορεί να έρθουν σε επαφή με ανθρώπους και το 
περιβάλλον, δεδομένου ότι μόνο αυτά μπορεί να είναι στην πραγματικότητα επικίνδυνα.

Τροπολογία 142
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος  2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) μόνο για κατεργασμένα αντικείμενα 
και μόνο όπου αρμόζει, η δήλωση 
κινδύνου ή δήλωση προφυλάξεων που 
ενδεχομένως αναφέρεται στην άδεια για το 
βιοκτόνο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιπλέον υπάρχει ο κίνδυνος η επιπρόσθετη σήμανση που δεν προσφέρει οδηγίες για την
ασφαλή χρήση να οδηγήσει σε περιττές ανησυχίες και να τρομοκρατήσει τους καταναλωτές· 
κατά συνέπεια, η επιπρόσθετη σήμανση πρέπει να απαιτείται μόνον όταν έχει σημασία.

Τροπολογία 143
Evelyne Gebhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο  54 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανά τριετία, αρχίζοντας το 2013, οι 
αρμόδιες αρχές υποβάλλουν στην 

3. Κάθε έτος, αρχίζοντας το 2013, οι 
αρμόδιες αρχές υποβάλλουν στην 
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Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού στην επικράτεια 
των χωρών τους. Η έκθεση αυτή 
περιλαμβάνει πληροφορίες:

Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού στην επικράτεια 
των χωρών τους. Η έκθεση αυτή 
περιλαμβάνει πληροφορίες:

Or. de

Τροπολογία 144
Evelyne Gebhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος  3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για τυχόν δηλητηριάσεις από βιοκτόνα. β) για τυχόν δηλητηριάσεις από βιοκτόνα
καθώς και ενδεχόμενες επιπτώσεις υγείας 
σε ευαίσθητα πρόσωπα όπως παιδιά 
έγκυοι γυναίκες ή ασθενείς.

Or. de

Τροπολογία 145
Evelyne Gebhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος  3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) για τυχόν επιπτώσεις στο περιβάλλον·

Or. de

Τροπολογία 146
Evelyne Gebhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος  3 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ββ) πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενα
μέτρα ελαχιστοποίησης του κινδύνου και 
ανάπτυξης εναλλακτικών λύσεων.
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Or. de

Τροπολογία 147
Evelyne Gebhardt

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 
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.

4. Το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2019 
και στη συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή 
συντάσσει έκθεση σχετικά με 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.

Or. de

Τροπολογία 148
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο  77 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Κατά τη διάρκεια του προγράμματος 
εργασιών, η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση, 
με τη διαδικασία του Άρθρο υ 72 
παράγραφος 4, για την καταχώριση 
δραστικής ουσίας στο παράρτημα I του 
παρόντος κανονισμού και τους σχετικούς 
όρους ή, σε περίπτωση που δεν πληρούνται 
οι απαιτήσεις του Άρθρο υ 4 ή δεν 
υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα 
στοιχεία και δεδομένα, τη μη καταχώριση 
της συγκεκριμένης δραστικής ουσίας στο 
παράρτημα I του παρόντος κανονισμού. 
Στην απόφαση καθορίζεται η ημερομηνία 
από την οποία παράγει αποτελέσματα η 
καταχώριση στο παράρτημα Ι.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος 
εργασιών, η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση, 
με τη διαδικασία του Άρθρο υ 72 
παράγραφος 4, για την καταχώριση 
δραστικής ουσίας στο παράρτημα I του 
παρόντος κανονισμού και τους σχετικούς 
όρους ή, σε περίπτωση που δεν πληρούνται 
οι απαιτήσεις του Άρθρο υ 4 ή δεν 
υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα 
στοιχεία και δεδομένα, τη μη καταχώριση 
της συγκεκριμένης δραστικής ουσίας στο 
παράρτημα I του παρόντος κανονισμού. 
Στην απόφαση καθορίζεται η ημερομηνία 
από την οποία παράγει αποτελέσματα η 
καταχώριση στο παράρτημα Ι, η οποία 
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είναι δύο μήνες μετά την έκδοση της 
απόφασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το νομοθετικό κείμενο πρέπει να προσδιορίζει σαφώς τις εφαρμόσιμες χρονικές περιόδους. Τα 
δύο χρόνια είχαν συμφωνηθεί προηγουμένως από τις αρμόδιες αρχές.

Τροπολογία 149
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο  77 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η τελική διάθεση, η αποθήκευση και η 
χρήση των υφιστάμενων αποθεμάτων
βιοκτόνων προϊόντων για τα οποία η
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους έχει 
απορρίψει αίτηση χορήγησης άδειας που 
έχει υποβληθεί βάσει του άρθρου 3 ή έχει 
αποφασίσει να μη χορηγήσει άδεια, 
επιτρέπονται για περίοδο 18 μηνών 
ύστερα από μια τέτοια απόρριψη ή 
απόφαση.

Or. en

Τροπολογία 150
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο  81 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η τελική διάθεση, η αποθήκευση και η 
χρήση των υφιστάμενων αποθεμάτων 
βιοκτόνων, των οποίων η συγκεκριμένη 
χρήση δεν καλύπτεται από άδεια της 
αρμόδιας αρχής ή της Επιτροπής, 
επιτρέπονται για δώδεκα μήνες, κατ’ 
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ανώτατο όριο, από την ημερομηνία της 
απόφασης που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο ή από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο, 
αναλόγως του ποια είναι μεταγενέστερη.

Or. en

Τροπολογία 151
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο  81 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η τελική διάθεση, η αποθήκευση και η 
χρήση των υφιστάμενων αποθεμάτων 
βιοκτόνων, των οποίων η συγκεκριμένη 
χρήση δεν καλύπτεται από άδεια της 
αρμόδιας αρχής ή της Επιτροπής, 
επιτρέπονται για δώδεκα μήνες, κατ’ 
ανώτατο όριο, από την ημερομηνία της 
απόφασης που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο ή από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο, 
αναλόγως του ποια είναι μεταγενέστερη.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 152
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο  82

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι αιτήσεις χορήγησης άδειας για 
βιοκτόνα που είναι υλικά ερχόμενα σε 
επαφή με τρόφιμα και τα οποία 
κυκλοφορούσαν στην αγορά στις [ΕΕ: να 
προστεθεί η ημερομηνία που αναφέρεται 
στο Άρθρο  85 πρώτο εδάφιο] 
υποβάλλονται, το αργότερο, την 1η 
Ιανουαρίου 2017.
Η διάθεση στην αγορά υλικών που 
έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, τα οποία 
κυκλοφορούσαν στην αγορά στις [OJ: να 
προστεθεί η ημερομηνία που αναφέρεται 
στο Άρθρο  85 πρώτο εδάφιο] και για τα 
οποία έχει υποβληθεί αίτηση σύμφωνα με 
την παράγραφο 1, μπορεί να συνεχιστεί 
μέχρι την ημερομηνία της απόφασης με 
την οποία χορηγείται άδεια ή 
απορρίπτεται η σχετική αίτηση. Σε 
περίπτωση απόρριψης της αίτησης για 
άδεια διάθεσης βιοκτόνου αυτού του 
είδους στην αγορά, το εν λόγω βιοκτόνο 
παύει να διατίθεται στην αγορά εντός έξι 
μηνών από τη σχετική απόφαση.
Η διάθεση στην αγορά υλικών που 
έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, τα οποία 
κυκλοφορούσαν στην αγορά στις [OJ: να 
προστεθεί η ημερομηνία που αναφέρεται 
στο Άρθρο  85 πρώτο εδάφιο] και για τα 
οποία δεν έχει υποβληθεί αίτηση 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να 
συνεχιστεί για έξι μήνες, κατ’ ανώτατο 
όριο, από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1.
2. Η τελική διάθεση, η αποθήκευση και η 
χρήση των υφιστάμενων αποθεμάτων 
βιοκτόνων, των οποίων η συγκεκριμένη 
χρήση δεν καλύπτεται από άδεια της 
αρμόδιας αρχής ή της Επιτροπής, 
επιτρέπονται για δώδεκα μήνες, κατ’ 
ανώτατο όριο, από την ημερομηνία της 
απόφασης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο ή από την 
ημερομηνία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 τρίτο εδάφιο, αναλόγως του 
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ποια είναι μεταγενέστερη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα δεν πρέπει να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής της
πρότασης, δεδομένου ότι αυτό θα οδηγούσε σε διπλή ρύθμιση και αξιολόγηση. Τα υλικά που 
έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ήδη διέπονται από τον κανονισμό-πλαίσιο (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 
για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν αλλαγές
στους κανόνες που διέπουν τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, αυτές πρέπει να
αντιμετωπιστούν με αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με 
τρόφιμα και όχι με επέκταση του πεδίου της οδηγίας περί βιοκτόνων.

Τροπολογία 153
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – Τίτλος 1 - σημείο 3.7 – στοιχείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η σταθερότητα αποθήκευσης και ο
χρόνος διατήρησης θα προσδιορίζονται 
σε γενικές γραμμές με βάση τη 
σταθερότητα της δραστικής ουσίας. Σε
περίπτωση δραστικών ουσιών που
αποδομούνται εύκολα, η σταθερότητα
αποθήκευσης και ο χρόνος διατήρησης 
μπορούν να καθορίζονται από άλλα 
έγκυρα επιστημονικά μέσα, όπως η 
παρέκταση των αναλυτικών δεδομένων 
της δραστικής ουσίας από πειράματα 
γήρανσης προϊόντος έως ότου επιτευχθεί 
το κατώφλιο αποτελεσματικότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πρώτοι προς δοκιμές σταθερότητας που βασίζονται στις μετρήσεις και στην ποσοτικοποίηση 
της δραστικής ουσίας δεν προσφέρονται για προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες που 
αποδομούνται εύκολα, όπως είναι το υποχλωριώδες νάτριο. Οι ουσίες αυτές είναι γνωστό ότι 
αποδομούνται πέρα από τις αποδεκτές κατευθυντήριες γραμμές (όρια FAO, ΠΟΥ). Κατά 
συνέπεια, σε παρόμοιες περιπτώσεις είναι προτιμότερο να προσδιορίζονται η σταθερότητα και ο 
χρόνος διατήρησης με άλλα μέσα, όπως η παρέκταση των αναλυτικών δεδομένων της 
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δραστικής ουσίας από πειράματα γήρανσης του προϊόντος έως ότου επιτευχθεί το κατώφλιο 
αποτελεσματικότητας.

Τροπολογία 154
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τύπος προϊόντων 20: -  Τύπος προϊόντων 20: Απολυμαντικά 
τροφίμων και ζωοτροφών
Τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για
την απολύμανση τροφίμων ή ζωοτροφών 
μέσω του ελέγχου επιβλαβών οργανισμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιβάλλεται να διατηρηθεί ο τύπος προϊόντων 20 της οδηγίας 98/8/ΕΚ ("Συντηρητικά
τροφίμων ή ζωοτροφών") αλλά ο ορισμός πρέπει να τροποποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη ότι
αυτά τα βιοκτόνα προϊόντα δεν είναι συντηρητικά αλλά απολυμαντικά (κατά συνέπεια, ο 
παλαιότερος ορισμός οδηγούσε σε σύγχυση). Για παράδειγμα, προϊόντα που χρησιμοποιούνται 
για την απολύμανση ζωοτροφών από παθογόνους οργανισμούς που προσβάλλουν τον άνθρωπο 
όπως Salmonella δεν πληρούν τις απαιτήσεις των κανονισμών περί προσθέτων ζωοτροφών.
Πράγματι, τα προϊόντα δεν "επιδρούν ευνοϊκά στις ζωοτροφές" ούτε ενισχύουν την απόδοσή 
τους.


