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Τροπολογία 44
Bill Newton Dunn

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 45
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεδομένου ότι το Πλαίσιο Αξιολόγησης 
Παρασιτοκτόνων του ΠΟΥ (WHOPES) 
αποτελεί ένα σύστημα αποτελεσματικής 
δοκιμής και αξιολόγησης των 
εντομοκτόνων σε σχέση με τη δημόσια 
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υγεία, η ανταπόκριση στις τελικές 
συστάσεις που εγκρίθηκαν εντός του 
πλαισίου αυτού θα έπρεπε να θεωρείται 
ως ισοδύναμη με την έγκριση προϊόντος 
που ζητείται βάσει του παρόντος 
κανονισμού.

Or. it

Αιτιολόγηση

Για λόγους αποφυγής περιττής επικάλυψης προσπαθειών.

Τροπολογία 46
Aldo Patriciello

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. it
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Τροπολογία 47
Aldo Patriciello

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 την καθιέρωση 
μιας διαδικασίας χορήγησης κοινοτικής 
αδείας για το σύνολο των βιοκτόνων.

Or. it

Τροπολογία 48
Mario Pirillo, Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Το παράλληλο εμπόριο πρέπει να περιορίζεται στα πανομοιότυπα προϊόνται με τα ίδια τεχνικά 
χαρακτηριστικά και το ίδιο περιεχόμενο δραστικών ουσιών και βοηθητικών ουσιών συνθέσεως.
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Τροπολογία 49
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) 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.

(48) 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 
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. it

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να μην αποκλείονται όσοι έχουν επενδύσει εντός του ισχύοντος ρυθμιστικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 50
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 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 

(49) 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 
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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.

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. it

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας.

Τροπολογία 51
Mario Pirillo

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 
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.

(51) Είναι εξαιρετικά σημαντικό να 
ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των δοκιμών σε 
σπονδυλωτά ζώα και να εξασφαλιστεί η 
συνάρτηση της διεξαγωγής δοκιμών ενός 
βιοκτόνου και/ή μιας δραστικής ουσίας 
την οποία περιέχουν τα 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 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. Τα αιτήματα αυτά δεν θα 
εφαρμόζονται στις μελέτες επί ζώων 
όπως οι δοκιμές αποτελεσματικότητας, 
όπου δεν προβλέπονται πρόσθετες 
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ταλαιπωρίες σε σχέση με τις συνήθεις 
πρακτικές εκτροφής 

Or. it

Αιτιολόγηση

Η κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζεται όχι μόνο στα δεδομένα για το προϊόν αλλά και στα 
στα δεδομένα της δραστικής ουσίας.

Τροπολογία 52
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 61

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(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 
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 
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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.

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. it

Τροπολογία 53
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 66

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Τα υλικά που έχονται σε επαφή με τρόφιμα ρυθμίζονται ήδη από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1935/2004. Τα υλικά αυτά δεν θα έπρεπε να εμπίπτουν στην παρούσα πρόταση γιατί τούτο 
συνεπάγεται διπλή αξιολόγηση και ρύθμιση. Στην περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις, 



PE439.127v01-00 10/112 AM\804998EL.doc

EL

πρέπει να επιλυθούν με τροποποίηση του κανονισμού περί «υλικών πουέρχονται σε επαφή».

Τροπολογία 54
Aldo Patriciello

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Τα υλικά που έχονται σε επαφή με τρόφιμα ρυθμίζονται ήδη από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1935/2004. Τα υλικά αυτά δεν θα έπρεπε να εμπίπτουν στην παρούσα πρόταση γιατί τούτο 
συνεπάγεται διπλή αξιολόγηση και ρύθμιση. Στην περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις, 
πρέπει να επιλυθούν με τροποποίηση του κανονισμού περί «υλικών που έρχονται σε επαφή».

Τροπολογία 55
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 8 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Τα βιοκτόνα Τύπου Προϊόντος 18 
που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις 
τελικές συστάσεις που εγκρίνονται βάσει 
του Πλαισίου Αξιολόγησης 
Παρασιτοκτόνων του ΠΟΥ (WHOPES) 
θεωρούνται εγκεκριμένα σύμφωνα με το 
Κεφάλαιο VII του παρόντος κανονισμού 
και ως εκ τούτου, εφαρμόζονται τα 
άρθρα 38 και 57.
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Or. it

Αιτιολόγηση

Για λόγους αποφυγής περιττής επικάλυψης προσπαθειών.

Τροπολογία 56
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ουσία αυτή θα είναι κανονικά, εκτός 
εάν υπάρχουν άλλοι λόγοι ανησυχίας, 
ουσία που έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνη 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1967 και 
βρίσκεται στο βιοκτόνο προϊόν σε 
συγκέντρωση που οδηγεί στο 
χαρακτηρισμό του προϊόντος ως 
επικίνδυνου κατά την έννοια της οδηγίας 
1999/45/ΕΚ ή του κανονισμού 
(ΕΚ)1272/2008.

Or. it

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για ορισμό που ήδη υπάρχει στην οδηγία 98/8/ΕΚ και για λόγους σαφήνειας 
θεωρείται σκόπιμη η συμπερίληψή της στο νέο κανονισμό.

Τροπολογία 57
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο ια) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

βιοκτόνα, με σκοπό την ανάπτυξη της 
βιοκτόνου δραστηριότητας για την οποία 
προορίζονται

Or. it

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία διευρύνει το πεδίο εφαρμογής σε σχέση με τα κατεργασμένα αντικείμενα 
και υλικά προκειμένου να περιλαμβάνονται προίόντα όπως οι βαφές που εξαιρούνταν και 
προίόντα εξωτερικής χρήσης όπως τα κουνουποκτόνα. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται 
επομένως σε χημικό επίπεδο.

Τροπολογία 58
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ) «άδεια»: ιδ) «άδεια»:
εθνική άδεια ή κοινοτική άδεια εθνική άδεια ή κοινοτική άδεια ή αρχική 

άδεια ή αντίγραφο αδείας ή 
συμπληρωματική άδεια

Or. it

Τροπολογία 59
Aldo Patriciello

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιδα) “αντίγραφο αδείας”
διοικητική πράξη χάρις στην οποία ένα 
κράτος μέλος ή η Επιτροπή χορηγούν 
στον κάτοχο μιας αρχικής αδείας την 
άδεια να διαθέτει στην αγορά το ίδιο 
βιοκτόνο υπό διαφορετική ονομασία
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Or. it

Τροπολογία 60
Aldo Patriciello

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιδβ) “συμπληρωματική άδεια”
διοικητική πράξη χάρις στην οποία ένα 
κράτος μέλος ή η Επιτροπή χορηγούν 
άδεια διάθεσης στην αγορά και χρήσης, 
υπό διαφορετική ονομασία, βιοκτόνου 
βασιζόμενου σε αρχική άδεια και έγκριση 
εκ μέρους του κατόχου της αρχικής 
αδείας

Or. it

Τροπολογία 61
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ομάδα βιοκτόνων παρόμοιων χρήσεων, τα 
οποία παρουσιάζουν μεταβολές της 
σύνθεσής τους ως προς ένα βιοκτόνο 
αναφοράς, που ανήκει στην ίδια ομάδα και 
περιέχει τις ίδιες δραστικές ουσίες με τις 
ίδιες προδιαγραφές, υπό την προϋπόθεση 
ότι –ανεξαρτήτως των μεταβολών αυτών-
το επίπεδο κινδύνου δεν θα είναι ανώτερο 
εκείνου των βιοκτόνων αναφοράς και η 
αποτελεσματικότητα στον οργανισμό 
στόχο θα ανταποκρίνεται σε όσα 
αναγράφονται στην επισήμανση του 
προϊόντος·
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Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να καθοριστεί ότι η πιθανότητα κινδύνου δεν θα αυξάνεται σε σχέση με το 
βιοκτόνο αναφοράς και ότι η αποτελεσματικότητα στους οργανισμούς στόχους θα 
ανταποκρίνεται σε όσα αναγράφονται στην επισήμανση του προϊόντος.

Τροπολογία 62
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο ιζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιζ) «έγγραφο πρόσβασης»: (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·

το πρωτότυπο εγγράφου, υπογεγραμμένου 
από τον ή τους κυρίους πληροφοριών ή 
από εκπρόσωπό τους, το οποίο δηλώνει 
ότι οι πληροφορίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από τις αρμόδιες αρχές, 
που έχει ορίσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Χημικών Προϊόντων ή η Επιτροπή για την 
αξιολόγηση δραστικής ουσίας ή τη 
χορήγηση άδειας υπέρ τρίτου·

Or. it

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινισθεί ο ορισμός του "εγγράφου πρόσβασης ".

Τροπολογία 63
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο ιθ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

κάθε υλικό και αντικείμενο που 
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προορίζεται να έρθει σε επαφή με 
τρόφιμα και το οποίο καλύπτεται από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2004·

Or. it

Αιτιολόγηση

Τα υλικά που έχονται σε επαφή με τρόφιμα ρυθμίζονται ήδη από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1935/2004. Τα υλικά αυτά δεν θα έπρεπε να εμπίπτουν στην παρούσα πρόταση γιατί τούτο 
συνεπάγεται διπλή αξιολόγηση και ρύθμιση. Στην περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις, 
πρέπει να επιλυθούν με τροποποίηση του κανονισμού περί «υλικών που έρχονται σε επαφή».

Τροπολογία 64
Aldo Patriciello

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(καα) «Διοικητική (ή τυπική) μεταβολή

Μεταβολή καθαρά διοικητικού (ή 
τυπικού) χαρακτήρα μιας ισχύουσας 
άδειας στο πλαίσιο της οποίας δεν 
απαιτείται νέα αξιολόγηση του κινδύνου 
για τη δημόσια υγεία ή το περιβάλλον ή 
της αποτελεσματικότητας του προϊόντος.

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν οι τύποι μεταβολής σε σχέση με ένα υπάρχον βιοκτόνο για 
το οποίο έχει χορηγηθεί άδεια.
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Τροπολογία 65
Aldo Patriciello

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(καβ) «Περιορισμένη μεταβολή»

μεταβολή ισχύουσας αδείας που δεν 
θεωρείται διοικητική στο βαθμό που 
απαιτείται μια νέα μερική αξιολόγηση του 
κινδύνου για τη δημόσια υγεία ή το 
περιβάλλον και/ή της 
αποτελεσματικότητας του προϊόντος. Η 
μεταβολή δεν πρέπει να υποβαθμίζει το 
επίπεδο του κινδύνου του κινδύνου για τη 
δημόσια υγεία ή το περιβάλλον και την 
αποτελεσματικότητα του προϊόντος.

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν οι τύποι μεταβολής σε σχέση με ένα υπάρχον βιοκτόνο για 
το οποίο έχει χορηγηθεί άδεια.

Τροπολογία 66
Aldo Patriciello

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(καγ) «Σημαντική (ή ουσιαστική) 
μεταβολή

μεταβολή μιας ισχύουσας αδείας που δεν 
θεωρείται διοικητική ή περιορισμένη.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν οι τύποι μεταβολής σε σχέση με ένα υπάρχον βιοκτόνο για 
το οποίο έχει χορηγηθεί άδεια.

Τροπολογία 67
Aldo Patriciello

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(καδ) «Παραγωγός»
- στην περίπτωση δραστικής ουσίας που 
παράγεται εντός της Κοινότητας και 
διατίθεται στην αγορά, ο κατασκευαστής 
της δραστικής αυτής ουσίας ή πρόσωπο 
εγκατεστημένο στην Κοινότητα που 
ορίζεται από τον κατασκευαστή ως ο 
αποκλειστικός αντιπρόσωπός του για 
τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού,
- στην περίπτωση δραστικής ουσίας που 
παράγεται εκτός της Κοινότητας, το 
εγκατεστημένο στην Κοινότητα πρόσωπο 
και το οποίο έχει οριστεί από τον 
κατασκευαστή της εν λόγω δραστικής 
ουσίας ως ο αποκλειστικός 
αντιπρόσωπός του για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού ή, σε περίπτωση 
που δεν έχει οριστεί τέτοιο πρόσωπο, ο 
εισαγωγέας στην Κοινότητα της εν λόγω 
δραστικής ουσίας,
- στην περίπτωση βιοκτόνου που 
παράγεται εκτός Κοινότητας, το 
εγκατεστημένο εντός της Κοινότητας 
πρόσωπο και το οποίο ορίζεται από τον 
κατασκευαστή του εν λόγω βιοκτόνου ως 
ο αποκλειστικός αντιπρόσωπός του για 
τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού 
ή, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν 
έχει οριστεί τέτοιου είδους πρόσωπο, ο 
εισαγωγέας στην Κοινότητα του εν λόγω 
βιοκτόνου.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τη νέα διατύπωση του άρθρου 83, είναι αναγκαίος ένας ορισμός του όρου 
“παραγωγός”. Ο ορισμός αυτός εξάλλου ευθυγραμμίζεται με τα προβλεπόμενα στον κανονισμό 
της Επιτροπής (ΕΚ) 1896/2000 της 7ης Σεπτεμβρίου 2000 σχετικά με την πρώτη φάση του 
προγράμματος βάσει του άρθρου 16, παρ. 2, της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαίκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα βιοκτόνα.

Τροπολογία 68
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 α (νέο – πρώτο άρθρο του Κεφαλαίου II)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3 α
1. Οποιοσδήποτε αιτείται την 
καταχώρηση μιας δραστικής ουσίας στο 
παράρτημα Ι ενημερώνεται από τον 
Οργανισμό εάν
- έχει ήδη υποβληθεί αίτηση για τη 
συμπερίληψη τις ίδιας ουσίας στο 
παράρτημα Ι ή
- εάν η ίδια ουσία περιλαμβάνεται στο 
παράρτημα Ι
- εάν η ίδια ουσία έχει καταχωρηθεί 
σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ)1907/2006.
2. Ο αιτών αποστέλλει με την αίτηση στον 
Οργανισμό τις ακόλουθες πληροφορίες
(α) τα στοιχεία ταυτότητάς του όπως 
διευκρινίζεται στο τμήμα 1 του 
παραρτήματος VI του κανονισμού 
(ΕΚ)1907/2006, με εξαίρεση τα στοιχεία 
1.2 και 1.3
(β) τα χαρακτηριστικά της ουσίας όπως 
διευκρινίζεται στο τμήμα 2 του 
παραρτήματος VI του κανονισμού 
(ΕΚ)1907/2006
(γ) ποιες αιτήσεις για παροχή 
πληροφοριών θα απαιτήσουν νέες μελέτες 
που θα πρέπει να διεξάγει με τη χρήση 
σπονδυλωτών ζώων 
(δ) ποιες αιτήσεις για παροχή 
πληροφοριών θα απαιτήσουν νέες μελέτες 
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που θα πρέπει να διεξάγει
3. Στην περίπτωση που η ίδια ουσία δεν 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα I ή δεν 
έχει καταχωρηθεί σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) 1907/2006, ο Οργανισμός 
ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα
4. Στην περίπτωση που έχει ήδη 
υποβληθεί αίτηση για τη συμπερίληψη 
της ίδιας δραστικής ουσίας στο 
παράρτημα Ι, εάν η ίδια ουσία 
περιλαμβάνεται ήδη στο παράρτημα Ι ή 
εάν έχει καταχωρηθεί σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) 1907/2006, ο Οργανισμός 
παρέχει χωρίς καθυστέρηση στον 
αιτούντα τα ονοματεπώνυμο και τη 
διεύθυνση των αιτούντων και 
καταχωρούντων που έχουν προηγηθεί 
καθώς και τις περιλήψεις και τον πλήρη 
κατάλογο των μελετών ανάλογα με την 
περίπτωση.
5. Ο Οργανισμός ενημερώνει ταυτόχρονα 
τον αιτούντα ή καταχωρούντα που έχει 
προηγηθεί για το ονοματεπώνυμο και τη 
διεύθυνση του αιτούντος τη συμπερίληψη 
στο παράρτημα Ι. Οι διαθέσιμες μελέτες 
με τη χρήση σπονδυλωτών αποτελούν 
αντικείμενο κοινοχρησίας σύμφωνα με το 
Κεφάλαιο ΧΙ του παρόντος κανονισμού.

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι διαδικασίες αυτές είναι αναγκαίες προκειμένου να αποφεύγεται η επικάλυψη των δοκιμών 
με τη χρήση σπονδυλωτών και να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις σχετικά με τα στοιχεία που 
προβλέπονται στο παράρτημα II. Μεταφέρεται εδώ η”υποχρέωση παροχής πληροφοριών” που 
προβλέπεται στον κανονισμό REACH, δεδομένου ότι ο Οργανισμός θα διαθέτει την υποδομή 
και την εμπειρία για να υιοθετήσει τη διαδικασία αυτή.
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Τροπολογία 69
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Κατά την καταχώρηση στο παράρτημα I πρέπει να υποβάλλεται ο φάκελος τουλάχιστον ενός 
βιοκτόνου για το οποίο η δραστική ουσία πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Θεωρούμε ότι 
η προτεινόμενη αλλαγή αντικατοπτρίζει καλύτερα την έννοια της καταχώρησης στο παράρτημα 
Ι. 

Τροπολογία 70
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 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 προσδιορισμός της τεχνικής 
ισοδυναμίας καταχωρίζονται στο 
παράρτημα Ι, συνοδευόμενες από κάποιον 
από τους ακόλουθους όρους:

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να συνδεθεί η χημική ουσία που περιγράφεται στο παράρτημα Ι με τα στοιχεία 
βάσει των οποίων συπεριελήφθη στο εν λόγω παράρτημα. Η ισομετρική σύνθεση εξάλλου, είναι 
σημαντικός παράγων για το διαχωρισμό των χημικών χαρακτιριστικών.



AM\804998EL.doc 21/112 PE439.127v01-00

EL

Τροπολογία 71
Aldo Patriciello

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στα) χαρακτηρισμός των χημικών 
χαρακτηριστικών όσον αφορά τα 
στερεοϊσομερή.

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να συνδεθεί η χημική ουσία που περιγράφεται στο παράρτημα Ι με τα στοιχεία 
βάσει των οποίων συπεριελήφθη στο εν λόγω παράρτημα. Η ισομετρική σύνθεση εξάλλου, είναι 
σημαντικός παράγων για το διαχωρισμό των χημικών χαρακτιριστικών.

Τροπολογία 72
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

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. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 
παράγραφος 1, oι 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 
χρησιμοποιείται σε κλειστά συστήματα ή 
υπό συνθήκες αυστηρά ελεγχόμενες·

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·
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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 μεταλλαξιγόνοι 
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·

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

δ) δραστικές ουσίες που έχει διαπιστωθεί 
ότι έχουν ιδιότητες ενδοκρινικού 
διαταράκτη, βάσει του άρθρου 57 
στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1907/2006·
ε) δραστικές ουσίες που πληρούν τα 
κριτήρια για να ταξινομηθούν ως 
ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες και 
τοξικές ουσίες (ουσίες ΑΒΤ) ή ως άκρως 
ανθεκτικές και άκρως βιοσυσσωρεύσιμες 
ουσίες (ουσίες αΑαΒ), σύμφωνα με το 
παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1907/2006·
στ) δραστικές ουσίες που είναι έμμονοι 
οργανικοί ρύποι (POP) κατά την έννοια 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για 
τους έμμονους οργανικούς ρύπους1.

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

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 
ότι έχουν ιδιότητες ενδοκρινικού 
διαταράκτη, βάσει του άρθρου 57 
στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1907/2006.

1 ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 7.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση που προτείνει η Επιτροπή δεν είναι σαφής. Οι ουσίες που αποκλείονται πρέπει να 
αναγνωρίζονται σαφώς.  Εξάλλου είναι επιτακτική ανάγκη να προστεθεί ο αποκλεισμός των 
ενεργών ουσιών που πληρούν τα κριτήρια για να ταξινομηθούν ως ανθεκτικές, 
βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές ουσίες (ουσίες ΑΒΤ) ή ως άκρως ανθεκτικές και άκρως 
βιοσυσσωρεύσιμες ουσίες (ουσίες αΑαΒ), καθώς και εκείνες που είναι έμμονοι οργανικοί 
ρύποι. Τέλος το άρθρο 45 προβλέπει ήδη παρεκκλίσεις που επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά 
βιοκτόνων που δεν είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 73
Mario Pirillo

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 

α) υπό προδιαγεγραμμένες κανονικές 
συνθήκες χρήσης, η έκθεση του ανθρώπου 
στη δραστική ουσία που περιέχεται σε 
βιοκτόνο  είναι αμελητέα, ή δεόντως 
ελεγχόμενη λαμβάνοντας υπόψη τους 



PE439.127v01-00 24/112 AM\804998EL.doc

EL

υπό συνθήκες αυστηρά ελεγχόμενες· ενυπάρχοντες στην ουσία κινδύνους, ιδίως 
όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε κλειστά 
συστήματα ή υπό συνθήκες αυστηρά 
ελεγχόμενες·

Or. it

Αιτιολόγηση

Δεν υφίστανται επιστημονικά στοιχεία για τη διάκριση των τύπων προϊόντος (πχ PT4 και 14-
19). Τα προϊόντα αυτά είναι τρωκτικοκτόνα, ακαρεοκτόνα, μαλακιοκτόνα, απολυμαντικά, 
ιχθυοκτόνα και εντομοκτόνα και εξυπηρετούν σε μεγάλο βαθμό τους πληθυσμούς της Ν. 
Ευρώπης όπου οι απολυμάνσεις από τρωκτικά ή έντομα είναι θεμελιώδους σημασίας για 
λόγους υγιεινής. Ο αποκλεισμός τους θα έπρεπε να αποφασίζεται με βάση την ανάλυση του 
κινδύνου (συνδυσαμός κινδύνου και έκθεσης) Στην περίπτωση που αποδεικνύεται επιστημονικά 
ότι οι κίνδυνοι τελούν υπό έλεγχο, πρέπει να χορηγείται άδεια για τις δραστικές ουσίες.

Τροπολογία 74
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Δεν υφίστανται επιστημονικά στοιχεία για τη διάκριση των τύπων προϊόντος (πχ PT4 και 14-
19). Τα προϊόντα αυτά είναι τρωκτικοκτόνα, ακαρεοκτόνα, μαλακιοκτόνα, απολυμαντικά, 
ιχθυοκτόνα και εντομοκτόνα και εξυπηρετούν σε μεγάλο βαθμό τους πληθυσμούς της Ν. 
Ευρώπης όπου οι απολυμάνσεις από τρωκτικά ή έντομα είναι θεμελιώδους σημασίας για 
λόγους υγιεινής. Ο αποκλεισμός τους θα έπρεπε να αποφασίζεται με βάση την ανάλυση του 
κινδύνου (συνδυσαμός κινδύνου και έκθεσης) Στην περίπτωση που αποδεικνύεται επιστημονικά 
ότι οι κίνδυνοι τελούν υπό έλεγχο, πρέπει να χορηγείται άδεια για τις δραστικές ουσίες.
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Τροπολογία 75
Mario Pirillo

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφαρμόζονται τα μέτρα εφαρμογής που 
διευκρινίζουν τα επιστημονικά κριτήρια 
για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των 
ουσιών οι οποίες διαταράσσουν το 
ενδοκρινικό σύστημα, που έχουν εγκριθεί 
στο πλαίσιο του κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην 
αγορά προϊόντων φυτοϋγιεινής.

Or. it

Αιτιολόγηση

Δεν υφίστανται σήμερα κριτήρια έγκρισης ουσιών που διαταράσσουν το ενδοκρινικό σύστημα 
και πρέπει ως εκ τούτου να εκπονηθούν. Τα κριτήρια αυτά θα έπρεπε να εγκριθούν σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ)1107/2009 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά προϊόντων φυτοϋγιεινής που 
τέθηκε σε ισχύ στις 24 Νοεμβρίου 2009. 

Τροπολογία 76
Aldo Patriciello

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 έγγραφο 
πρόσβασης·

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι αιτούντες ενδέχεται να μην είναι νόμιμοι κάτοχοι όλων των στοιχείων στήριξης της αίτησης.
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Τροπολογία 77
Aldo Patriciello

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. it

Αιτιολόγηση

Οι αιτούντες ενδέχεται να μην είναι νόμιμοι κάτοχοι όλων των στοιχείων στήριξης της αίτησης.

Τροπολογία 78
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο Οργανισμός δίνει αριθμό πρωτοκόλλου 
σε κάθε αίτηση, ο οποίος θα 
χρησιμοποιείται στην όλη αλληλογραφία 
σχετικά με την αίτηση μέχρις ότου η 
ουσία συμπεριληφθεί στο παράρτημα Ι, 
καθώς και ημερομηνία υποβολής που 
αποτελεί την ημερομηνία παραλαβής από 
τον ίδιο.

Or. it
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Τροπολογία 79
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 80
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Δύο μήνες μετά την παραλαβή 
αιτήσεως, ο Οργανισμός καταχωρεί βάσει 
ενός μοναδικού κωδικού αναγνώρισης 
κάθε τμήμα των ενημερωτικών στοιχείων 
στον φάκελο.

Or. it

Τροπολογία 81
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η Επιτροπή αποφασίζει να 
συμπεριλάβει τη δραστική ουσία στο 
Παράρτημα Ι, πρέπει να γίνεται μνεία του 
ονόματός του/των αιτούντος/των.

Or. it
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Τροπολογία 82
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Με την απόφαση να συμπεριληφθεί η 
δραστική ουσία στο Παράρτημα Ι, ο 
Οργανισμός χορηγεί στην εν λόγω ουσία 
έναν ειδικό αριθμό καταχώρησης για την 
ουσία και τον αιτούντα. Ο Οργανισμός 
ανακοινώνει χωρίς χρονοτριβή τον 
αριθμό και την ημερομηνία 
καταχώρησης στον αιτούντα. Αυτός ο 
αριθμός καταχώρησης θα 
χρησιμοποιείται σε κάθε μεταγενέστερη 
αλληλογραφία σε σχέση με τη δραστική 
ουσία και την άδεια προϊόντος σύμφωνα 
με το Κεφάλαιο IV του παρόντος 
Κανονισμού.

Or. it

Τροπολογία 83
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι δραστικές ουσίες που πληρούν 
τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα 
κριτήρια θεωρούνται υποψήφιες για 
υποκατάσταση σύμφωνα με τη διαδικασία 
της παραγράφου 2:

1. Οι δραστικές ουσίες που πληρούν 
τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα 
κριτήρια θεωρούνται υποψήφιες για 
υποκατάσταση σύμφωνα με τη διαδικασία 
της παραγράφου 2:

α) η αποδεκτή ημερήσια πρόσληψη, η 
δόση αναφοράς οξείας έκθεσης ή το 
αποδεκτό επίπεδο έκθεσης του χρήστη 
είναι σημαντικά χαμηλότερα από τις 
αντίστοιχες τιμές για την πλειονότητα 
των δραστικών ουσιών που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι, για 
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τον ίδιο τύπο προϊόντων·
β) πληρούν δύο από τα κριτήρια 
χαρακτηρισμού μιας ουσίας ως
ανθεκτικής (έμμονης), βιοσυσσωρεύσιμης 
και τοξικής κατά το παράρτημα XIII του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006·

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

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

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

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

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

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

δ) οι ουσίες – όπως εκείνες που διαθέτουν 
ιδιότητες ενδοκρινικού διαταράκτη ή 
εκείνες που είναι ανθεκτικές, 
βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές, ή οι πολύ 
ανθεκτικές και πολύ βιοσυσσωρεύσιμες 
και δεν πληρούν τα κριτήρια των 
στοιχείων (β) ή (γ) – για τις οποίες έχει 
αποδειχθεί επιστημονικά η ενδεχόμενη 
σοβαρή επίπτωσή τους στη δημόσια 
υγεία ή το περιβάλλον και οι οποίες 
προκαλούν ανησυχία ανάλογη με αυτήν 
που προκαλούν οι ουσίες μνεία των 
οποίων γίνεται στα στοιχεία (β) ή (γ).

Or. it

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια για την αναγνώριση των υποψηφίων για υποκατάσταση δραστικών ουσιών 
ευθυγραμμίζονται, για την εναρμόνιση των δύο κανονισμών, με τα κριτήρια για τις ουσίες που 
υπόκεινται σε έκδοση άδειας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 – βλ. άρθρο 57 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. Δεδομένου ότι ο Οργανισμός (ECHA) θα έχει το 
καθήκον να εξετάζει κατά πόσο μία δραστική ουσία πληροί τα κριτήρια, συνιστάται η 
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εναρμόνιση των δύο κανονισμών.

Τροπολογία 84
Mario Pirillo, Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) περιέχουν σημαντική αναλογία μη 
δραστικών ισομερών·

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Τα μη δραστικά ισομερή είναι ουσίες που δεν είναι επικίνδυνες ούτε για τη δημόσια υγεία ούτε 
για το περιβάλλον και ως τέτοιες δεν απαιτείται να συμπεριληφθούν μεταξύ των υποψηφίων για 
υποκατάσταση ουσιών.

Τροπολογία 85
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια για την αναγνώριση των υποψηφίων για υποκατάσταση δραστικών ουσιών 
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ευθυγραμμίζονται, για την εναρμόνιση των δύο κανονισμών, με τα κριτήρια για τις ουσίες που 
υπόκεινται σε έκδοση άδειας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 – βλ. άρθρο 57 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. Δεδομένου ότι ο Οργανισμός (ECHA) θα έχει το 
καθήκον να εξετάζει κατά πόσο μία δραστική ουσία πληροί τα κριτήρια, συνιστάται η 
εναρμόνιση των δύο κανονισμών.

Τροπολογία 86
Mario Pirillo

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. Όταν η 
Επιτροπή αποφασίζει να ανανεώσει τη 
συμπερίληψη της δραστικής ουσίας στο 
Παράρτημα Ι, θα πρέπει να γίνεται μνεία 
του ονόματός του/των αιτούντος/των.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη στο Παράρτημα Ι της δραστικής ουσίας που συνδέεται με την αιτούσα 
επιχείρηση αποτελεί κατάλληλο και επαρκές μέτρο για την πρόληψη παρανομίας διότι επιτρέπει 
να αναγνωριστεί γρήγορα η επιχείρηση που προώθησε την ουσία και μειώνει ως εκ τούτου το 
διοικητικό βάρος.
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Τροπολογία 87
Mario Pirillo, Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η αίτηση χορήγησης άδειας 
υποβάλλεται από ή εξ ονόματος του 
κατόχου της άδειας. Το πρόσωπο αυτό 
μπορεί να είναι, χωρίς όμως αυτό να είναι 
απαραίτητο, ο υπεύθυνος για τη διάθεση 
του βιοκτόνου στην αγορά σε 
συγκεκριμένο κράτος μέλος ή στην 
Κοινότητα.

Or. it

Τροπολογία 88
Aldo Patriciello

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. it

Αιτιολόγηση

Ο ECHA πρέπει να διενεργεί την αρχική επικύρωση όλων των αιτήσεων σε επίπεδο ΕΕ ώστε η 
αρμόδια αρχή αξιολόγησης να μπορεί στη συνέχεια να επικεντρωθεί στην ουσιαστική 
αξιολόγηση της αιτήσεως. Πράγματι έχουν εντοπιστεί μέχρι τώρα ορισμένα σημεία ασυνέπειας 
στον τρόπο προσέγγισης όταν οι αρμόδιες αρχές αξιολόγησης υποχρεώθηκαν να εξετάσουν τόσο 
τα διοικητικά όσο και τα οικονομικά στοιχεία των φακέλων. Η δυνατότητα της επιλογής της 
αρμόδιας αρχής αξιολόγησης αποτελεί πλεονέκτημα κυρίως για τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να συνεργάζονται με τις οικείες εθνικές αρχές.
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Τροπολογία 89
Aldo Patriciello

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 άδειας 
υποβάλλονται στον Οργανισμό.

Ο αιτών μπορεί να ζητήσει από κράτος 
μέλος να εκτιμήσει την αίτησή του, 
εφόσον το εν λόγω κράτος έχει ήδη 
συμφωνήσει επ’ αυτού, και οφείλει να 
προσδιορίζει στην αίτησή του την
αρμόδια αρχή που θα αναλάβει την 
αξιολόγηση, όπως ορίζεται στο άρθρο 22.

Or. it

Αιτιολόγηση

Ο ECHA πρέπει να διενεργεί την αρχική επικύρωση όλων των αιτήσεων σε επίπεδο ΕΕ ώστε η 
αρμόδια αρχή αξιολόγησης να μπορεί στη συνέχεια να επικεντρωθεί στην ουσιαστική 
αξιολόγηση της αιτήσεως. Πράγματι έχουν εντοπιστεί μέχρι τώρα ορισμένα σημεία ασυνέπειας 
στον τρόπο προσέγγισης όταν οι αρμόδιες αρχές αξιολόγησης υποχρεώθηκαν να εξετάσουν τόσο 
τα διοικητικά όσο και τα οικονομικά στοιχεία των φακέλων. Η δυνατότητα της επιλογής της 
αρμόδιας αρχής αξιολόγησης αποτελεί πλεονέκτημα κυρίως για τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να συνεργάζονται με τις οικείες εθνικές αρχές.

Τροπολογία 90
Mario Pirillo, Edit Herczog

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αιτών, ο οποίος επιθυμεί να λάβει άδεια 
για μία ομάδα προϊόντων τα οποία 
αποτελούν μέρος ενός συγκεκριμένου 
σκευάσματος-πλαισίου, δύναται να 
υποβάλει μία και μοναδική αίτηση για 
χορήγηση αδείας.

Or. it
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Τροπολογία 91
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 – εδάφια 2α και 2β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θεσπίζονται και εκτελούνται 
υποχρεωτικά μέτρα μέσω οδηγίας 
πλαισίου για ενέργειες της Ένωσης με 
σκοπό να επιτευχθεί αειφόρος χρήση των 
βιοκτόνων περιλαμβανομένης της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών και μέτρων περιορισμού του 
κινδύνου.
Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο το αργότερο σε δύο έτη από
την έγκριση του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συμβάλλει στην προώθηση της ασφαλούς και σωστής χρήσης βιοκτόνων και αποσαφηνίζει τις 
τεχνικές για ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών.  Επιπροσθέτως με τον τρόπο 
αυτό υποστηρίζεται η καινοτομία και η έρευνα. Τούτο είναι απαραίτητο καθώς στην τρέχουσα 
έκθεση εφαρμογής καταγράφονται 15.600 περιστατικά δηλητηρίασης και συναφών 
καταστάσεων μεταξύ 2003 και 2005 στην ΕΕ. Σε μια έκθεση της Επιτροπής (2009) προβάλλεται 
η ανάγκη για κατάλληλα και συντονισμένα μέτρα για το στάδιο της χρήσης.

Τροπολογία 92
Michèle Rivasi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο το αργότερο σε δύο έτη από 
την έγκριση του παρόντος κανονισμού.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Συμβάλλει στην προώθηση της ασφαλούς και σωστής χρήσης βιοκτόνων και αποσαφηνίζει τις 
τεχνικές για ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών.  Επιπροσθέτως με τον τρόπο 
αυτό υποστηρίζεται η καινοτομία και η έρευνα. Τούτο είναι απαραίτητο καθώς στην τρέχουσα 
έκθεση εφαρμογής καταγράφονται 15.600 περιστατικά δηλητηρίασης και συναφών 
καταστάσεων μεταξύ 2003 και 2005 στην ΕΕ. Σε μια έκθεση της Επιτροπής (2009) προβάλλεται 
η ανάγκη για κατάλληλα και συντονισμένα μέτρα για το στάδιο της χρήσης.

Τροπολογία 93
Aldo Patriciello

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, έχει 
χορηγηθεί αριθμός καταχώρησης 
σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 5α
και τηρούνται οι όροι που ενδεχομένως 
συνοδεύουν τις δραστικές αυτές ουσίες στο 
εν λόγω παράρτημα·

Or. it

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με τη διαδικασία αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 8, παράγραφος 
5α.

Τροπολογία 94
Aldo Patriciello

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 

(γ) η χημική ταυτότητα, το είδος, η 
ποσότητα και η τεχνική ισοδυναμία των 
δραστικών ουσιών του βιοκτόνου και, 
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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·

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. it

Αιτιολόγηση

Ο όρος “είδος” δεν αποδίδει σαφήνεια. Η ‘χημική ταυτότητα’ περιγράφει καλύτερα τη 
δραστική ουσία. 

Τροπολογία 95
Aldo Patriciello

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αξιολόγηση της ανταπόκρισης του 
βιοκτόνου προϊόντος στις απαιτήσεις των 
κριτηρίων που καθορίζονται στο εδάφιο 
β) της παραγράφου 1 θα έπρεπε να 
βασίζεται όσο γίνεται περισσότερο στα 
υπάρχοντα στοιχεία για τις ανησυχητικές 
ουσίες που περιέχονται στο βιοκτόνο 
προϊόν ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 
δοκιμές στα ζώα. Συγκεκριμένα, πρέπει 
να γίνεται χρήση των όσων προβλέπονται 
στην οδηγία 1999/45/ΕΚ ή στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 σχετικά 
με τον προσδιορισμό της επικινδυνότητας 
του βιοκτόνου προϊόντος και την 
επακόλουθη αποτίμηση του κινδύνου.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή έχει ως στόχο να αποφεύγονται οι άσκοπες δοκιμές στα ζώα και συνάδει με 
τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον κανονισμό REACH σε ό,τι αφορά τις οριακές τιμές στις 
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εκθέσεις χημικής ασφάλειας.

Τροπολογία 96
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφια 2α και 2β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αξιολόγηση της ανταπόκρισης του 
βιοκτόνου προϊόντος στις απαιτήσεις των 
κριτηρίων που καθορίζονται στο εδάφιο 
β) της παραγράφου 1 θα έπρεπε να 
βασίζεται όσο γίνεται περισσότερο στα 
υπάρχοντα στοιχεία για τις ανησυχητικές 
ουσίες που περιέχονται στο βιοκτόνο 
προϊόν ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 
δοκιμές στα ζώα. Συγκεκριμένα, πρέπει 
να γίνεται χρήση των όσων προβλέπονται 
στην οδηγία 1999/45/ΕΚ ή στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 σχετικά 
με τον προσδιορισμό της επικινδυνότητας 
του βιοκτόνου προϊόντος και την 
επακόλουθη αποτίμηση του κινδύνου.
Η αξιολόγηση της ανταπόκρισης του 
βιοκτόνου προϊόντος στις απαιτήσεις των 
κριτηρίων που καθορίζονται στο εδάφιο 
β) και στις απαιτήσεις των κριτηρίων που 
καθορίζονται στο εδάφιο γ) της 
παραγράφου 1 δεν θα λαμβάνει υπόψη 
μία ουσία που περιέχεται στο βιοκτόνο 
προϊόν εάν υπάρχει στο παρασκεύασμα 
με συγκέντρωση κατώτερη μιας εκ των 
ακολούθων:
(α) των ισχυουσών συγκεντρώσεων που 
ορίζονται στο άρθρο 3, παράγραφος 3 της 
οδηγίας 1999/45/ΕΚ·
β) των ορίων συγκέντρωσης που 
υπάρχουν στο Παράρτημα Ι στην οδηγία 
67/548/ΕΟΚ·
γ) των ορίων συγκέντρωσης που 
υπάρχουν στο Μέρος Β του 
παραρτήματος ΙΙ στην οδηγία 
1999/45/ΕΚ·
δ) των ορίων συγκέντρωσης που 
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υπάρχουν στο Μέρος Β του 
παραρτήματος ΙΙΙ στην οδηγία 
1999/45/ΕΚ·
ε) των ορίων συγκέντρωσης που 
περιλαμβάνονται σε συμφωνημένη 
εγγραφή στον κατάλογο ταξινόμησης και 
επισήμανσης ο οποίος θεσπίζεται βάσει 
του τίτλου V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008·
στ) της συγκέντρωσης 0,1 % κατά βάρος 
(w/w), εφόσον η ουσία πληροί τα κριτήρια 
που καθορίζονται στο Παράρτημα ΧΙΙΙ 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή έχει ως στόχο να αποφεύγονται οι άσκοπες δοκιμές στα ζώα και συνάδει με 
τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον κανονισμό REACH σε ό,τι αφορά τις οριακές τιμές στις 
εκθέσεις χημικής ασφάλειας.

Τροπολογία 97
Aldo Patriciello

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 ενός σκευάσματος-
πλαισίου επιτρέπονται οι ακόλουθες 
μεταβολές σε συνάρτηση με ένα ή 
περισσότερα βιοκτόνα προϊόντα 
αναφοράς:

(α) εξάλειψη μίας δραστικής ουσίας σε 
συνάρτηση με ένα βιοκτόνο προϊόν 
αναφοράς με τουλάχιστον δύο δραστικές 
ουσίες·
β) μείωση της εκατοστιαίας αναλογίας 
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των δραστικών ουσιών·
γ) εξάλειψη μίας ή περισσοτέρων μη 
δραστικής/ών ουσίας/ουσιών·
δ) μεταβολή στην εκατοστιαία σύνθεση 
μίας ή περισσοτέρων μη δραστικής/ών 
ουσίας/ουσιών·
ε) αντικατάσταση μίας ή περισσοτέρων 
μη δραστικής/ών ουσίας/ουσιών·

Or. it

Τροπολογία 98
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
72, παράγραφος 2, παρέχει τεχνική και 
επιστημονική καθοδήγηση για την 
έγκριση των προϊόντων λαμβάνοντας 
ιδιαίτερα υπόψη τις εναρμονισμένες 
απαιτήσεις για τα στοιχεία, τις 
διαδικασίες αξιολόγησης και τις 
αποφάσεις των κρατών μελών.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εγγυάται την ομοιόμορφη εφαρμογή του κανονισμού σ’ ολόκληρο το έδαφος 
της ΕΕ.

Τροπολογία 99
Michèle Rivasi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) περιέχει δραστικές ουσίες που δεν 
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περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I του 
παρόντος κανονισμού. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλισθεί ότι οι δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα βιοκτόνα είναι 
χαμηλού κινδύνου και χαμηλής επικινδυνότητας.

Τροπολογία 100
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 101
Aldo Patriciello

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 αιτήσεις χορήγησης αρχικής άδειας 
συνοδεύονται από τα καταβλητέα 
σύμφωνα με το άρθρο 70 τέλη.

Or. it



AM\804998EL.doc 41/112 PE439.127v01-00

EL

Τροπολογία 102
Aldo Patriciello

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 επίσημη γλώσσα του κράτους 
μέλους αυτής της αρμόδιας αρχής.

Or. it

Αιτιολόγηση

Όταν θα έχουν σταλεί όλες οι αιτήσεις και θα έχουν επικυρωθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Χημικών Προϊόντων (ECHA), ο φορέας αυτός θα είναι η μόνη αρμόδια αρχή που θα 
παραλαμβάνει αιτήσεις. Για τον σκοπό αυτό, θα μπορούσε να αρκέσει μία μόνο επίσημη 
γλώσσα.

Τροπολογία 103
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
72, παράγραφος 2, παρέχει 
εναρμονισμένη τεχνική και επιστημονική 
καθοδήγηση και τα μέσα που κυρίως για 
τη βοήθεια σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις για 
τη χορήγηση άδειας, σύμφωνα με τα 
άρθρα 18, 19 και 20, ιδίως για τις ΜΜΕ.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αναγνωρίζει ότι οι υποδείξεις και οι κατευθυντήριες γραμμές από την 
Επιτροπή ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τις ΜΜΕ, οι οποίες μπορεί να μην έχουν 
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τους κατάλληλους πόρους και επαρκή εμπειρία για να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του 
κανονισμού. 

Τροπολογία 104
Aldo Patriciello

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, 
λαμβάνοντας υπόψη τα όρια 
συγκέντρωσης που προβλέπονται στο 
άρθρο 16, στον βαθμό που η γνώση είναι 
απαραίτητη για την ορθή χρήση του 
βιοκτόνου·

Or. it

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί η διαρροή στοιχείων εμπιστευτικού 
χαρακτήρα· στο στοιχείο (στ), εφόσον ο παρασκευαστής της ουσίας έχει λάβει άδεια μέσω της 
καταχώρησής της στο Παράρτημα Ι, οι πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία του χώρου 
παρασκευής της παραμένουν εμπιστευτικές και δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην άδεια 
του βιοκτόνου προϊόντος.

Τροπολογία 105
Aldo Patriciello

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 των 
εγκαταστάσεων παραγωγής) και ο αριθμός 
καταχώρησης της δραστικής ουσίας 
σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 5α·

Or. it
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Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με τη διαδικασία αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 8, παράγραφος 
5α.

Τροπολογία 106
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) από την ομάδα προϊόντων που αποτελεί 
το σκεύασμα-πλαίσιο, το βιοκτόνο 
αναφοράς που περιέχει τις δραστικές 
ουσίες στην υψηλότερη επιτρεπόμενη 
συγκέντρωση·

(α) από την ομάδα προϊόντων που αποτελεί 
το σκεύασμα-πλαίσιο, το βιοκτόνο 
αναφοράς·

Or. it

Αιτιολόγηση

Τα βιοκτόνα αναφοράς δεν ορίζονται αναγκαστικά βάσει της υψηλότερης συγκέντρωσης. 
Επιπλέον, ως αποτέλεσμα των τροπολογιών στα άρθρα 3, παράγραφος 1(ιστ) και 16, 
παράγραφος 6, θα πρέπει να επιτρέπονται περισσότερα του ενός βιοκτόνα αναφοράς. Η 
κατάσταση των επιτρεπομένων μεταβολών μέσα σε ένα σκεύασμα-πλαίσιο καθορίζεται με 
σαφήνεια στο άρθρο 16, παράγραφος 6. Η αναφορά στο άρθρο διασφαλίζει τη συνέπεια στην 
προσέγγιση.

Τροπολογία 107
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) οι επιτρεπόμενες μεταβολές σύμφωνα 
με το άρθρο 16, παράγραφος 6·
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Or. it

Αιτιολόγηση

Τα βιοκτόνα αναφοράς δεν ορίζονται αναγκαστικά βάσει της υψηλότερης συγκέντρωσης. 
Επιπλέον, ως αποτέλεσμα των τροπολογιών στα άρθρα 3, παράγραφος 1(ιστ) και 16, 
παράγραφος 6, θα πρέπει να επιτρέπονται περισσότερα του ενός βιοκτόνα αναφοράς. Η 
κατάσταση των επιτρεπομένων μεταβολών μέσα σε ένα σκεύασμα-πλαίσιο καθορίζεται με 
σαφήνεια στο άρθρο 16, παράγραφος 6. Η αναφορά στο άρθρο διασφαλίζει τη συνέπεια στην 
προσέγγιση.

Τροπολογία 108
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) οι μη δραστικές ουσίες οι οποίες είναι 
δυνατόν να υποκατασταθούν στα 
επιτρεπόμενα βιοκτόνα που ανήκουν στο 
συγκεκριμένο σκεύασμα-πλαίσιο.

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Τα βιοκτόνα αναφοράς δεν ορίζονται αναγκαστικά βάσει της υψηλότερης συγκέντρωσης. 
Επιπλέον, ως αποτέλεσμα των τροπολογιών στα άρθρα 3, παράγραφος 1(ιστ) και 16, 
παράγραφος 6, θα πρέπει να επιτρέπονται περισσότερα του ενός βιοκτόνα αναφοράς. Η 
κατάσταση των επιτρεπομένων μεταβολών μέσα σε ένα σκεύασμα-πλαίσιο καθορίζεται με 
σαφήνεια στο άρθρο 16, παράγραφος 6. Η αναφορά στο άρθρο διασφαλίζει τη συνέπεια στην 
προσέγγιση.

Τροπολογία 109
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παραλαμβάνουσα αρμόδια αρχή ή, 
προκειμένου για αξιολόγηση αίτησης για 
κοινοτική άδεια, η αρμόδια αρχή 

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

αξιολόγησης διενεργεί συγκριτική 
αξιολόγηση για την ανανέωση, σύμφωνα 
με τον παρόντα κανονισμό, της άδειας για 
βιοκτόνα που περιέχουν υποψήφιες για 
υποκατάσταση δραστικές ουσίες σύμφωνα 
με το άρθρο 9 παράγραφος 1. Μία 
συγκριτική αξιολόγηση εφαρμόζεται σε 
όλα τα βιοκτόνα για τον ίδιο σκοπό 
εφόσον υπάρχει επαρκής εμπειρία και μία 
ελάχιστη περίοδος χρήσεως πέντε ετών. 

Or. it

Τροπολογία 110
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η παραλαμβάνουσα αρμόδια αρχή ή, 
προκειμένου για αξιολόγηση αίτησης για 
κοινοτική άδεια, η αρμόδια αρχή 
αξιολόγησης διενεργεί συγκριτική 
αξιολόγηση στο πλαίσιο της αξιολόγησης,
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, μίας 
αιτήσεως ανανέωσης άδειας για βιοκτόνα 
που περιέχουν υποψήφιες για 
υποκατάσταση δραστικές ουσίες σύμφωνα 
με το άρθρο 9 παράγραφος 1. Η 
συγκριτική αξιολόγηση θα πρέπει να 
διενεργείται για όλα τα βιοκτόνα προϊόντα 
που έχουν τον ίδιο σκοπό, όταν υπάρχει 
επαρκής εμπειρία χρήσεως και μετά από 
μία ελάχιστη χρονική περίοδο πέντε ετών.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή στοχεύει στον καλύτερο καθορισμό της εφαρμογής της συγκριτικής 
αξιολόγησης. Ένα στοιχείο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι η επαρκής εμπειρία 
χρήσεως. Αυτό πρέπει να αποτελεί τον κανόνα και όχι την εξαίρεση. 
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Τροπολογία 111
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, 
συγκριτική αξιολόγηση δεν εφαρμόζεται 
σε βιοκτόνα προϊόντα που έχουν 
αποδεδειγμένα ασφαλή χρήση.

Or. it

Τροπολογία 112
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 113
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 114
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Η συγκριτική αξιολόγηση πρέπει να επικεντρώνεται στα βιοκτόνα στα οποία έχει εντοπιστεί 
κίνδυνος και απαιτούνται εναλλακτικές λύσεις, αλλά δεν είναι αναγκαία για τα βιοκτόνα που 
έχουν αποδεδειγμένα ασφαλή χρήση.

Τροπολογία 115
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

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 

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

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:

(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 υπάρχουν ήδη άλλα επιτρεπόμενα 
βιοκτόνα που παρουσιάζουν σημαντικά 
μικρότερο κίνδυνο για την υγεία του 
ανθρώπου ή των ζώων ή για το περιβάλλον 
και αποδεικνύουν ισοδύναμη 
αποτελεσματικότητα χωρίς ουσιαστική 
αύξηση κινδύνων οιασδήποτε άλλης 
παραμέτρου·

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

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

γ) η χημική ποικιλία των δραστικών 
ουσιών είναι επαρκής ώστε να 
ελαχιστοποιείται η εμφάνιση αντοχής από 
τον στοχευόμενο οργανισμό. 

γ) η χημική ποικιλία των δραστικών 
ουσιών είναι επαρκής ώστε να 
ελαχιστοποιείται η εμφάνιση αντοχής από 
τον στοχευόμενο οργανισμό. 

Or. it

Τροπολογία 116
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η παραλαμβάνουσα αρμόδια αρχή ή, 
προκειμένου για τη λήψη απόφασης 
σχετικά με ανανέωση της κοινοτικής 
άδειας, η Επιτροπή απαγορεύει ή 
περιορίζει τη διάθεση στην αγορά ή τη 
χρήση του βιοκτόνου που περιέχει 
υποψήφια για υποκατάσταση δραστική 
ουσία, εφόσον η συγκριτική αξιολόγηση, 
κατά την οποία σταθμίστηκαν οι κίνδυνοι 
και τα οφέλη σύμφωνα με το παράρτημα 
VI, καταδείξει ότι πληρούνται όλα τα 
ακόλουθα κριτήρια:
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(α) για τις χρήσεις που καθορίζονται στην 
αίτηση, υπάρχει ήδη επιτρεπόμενο 
βιοκτόνο ή μη χημική μέθοδος 
καταπολέμησης ή πρόληψης, που ενέχει 
σημαντικά μικρότερο κίνδυνο για την 
υγεία του ανθρώπου ή των ζώων ή για το 
περιβάλλον· 

(α) για τις χρήσεις που καθορίζονται στην 
αίτηση υπάρχει ήδη άλλο επιτρεπόμενο 
βιοκτόνο που ενέχει σημαντικά μικρότερο 
κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου ή των 
ζώων ή για το περιβάλλον και αποδεικνύει 
ισοδύναμη αποτελεσματικότητα χωρίς 
ουσιαστική αύξηση κινδύνου οιασδήποτε 
άλλης παραμέτρου·

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

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

γ) η χημική ποικιλία των δραστικών 
ουσιών είναι επαρκής ώστε να 
ελαχιστοποιείται η εμφάνιση αντοχής από 
τον στοχευόμενο οργανισμό. 

γ) η χημική ποικιλία των δραστικών 
ουσιών είναι επαρκής ώστε να 
ελαχιστοποιείται η εμφάνιση αντοχής από 
τον στοχευόμενο οργανισμό. 

Or. it

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή της συγκριτικής αξιολόγησης πρέπει να περιορίζεται στην ανανέωση των αδειών 
για τα βιοκτόνα που περιέχουν δραστικές ουσίες οι οποίες εντοπίστηκαν ως υποψήφιες για 
υποκατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού. Δεν είναι σκόπιμο να διεξάγονται 
συγκριτικές αξιολογήσεις ανάμεσα σε βιοκτόνα προϊόντα και μη χημικά μέτρα ελέγχου τα οποία 
δεν υπόκεινται στην ίδια αξιολόγηση ως προς την αποτελεσματικότητα και την επικινδυνότητα.
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Τροπολογία 117
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή θεσπίζει τα μέτρα και τις 
διαδικασίες που απαιτούνται για τον 
καθορισμό της εφαρμογής μίας 
συγκριτικής αξιολόγησης για τα βιοκτόνα 
σύμφωνα με την παράγραφο 3. Τα μέτρα 
αυτά ορίζουν τα κριτήρια και τους 
αλγορίθμους που πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για τη διενέργεια 
συγκριτικής αξιολόγησης με σκοπό να 
εξασφαλισθεί η ενιαία εφαρμογή της 
εντός της ΕΕ.

Or. it

Τροπολογία 118
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα εφαρμογής 
με τα οποία προσδιορίζεται η αιτούμενη 
διαδικασία που καθορίζει την αίτηση 
διενέργειας συγκριτικής αξιολόγησης για 
τα βιοκτόνα σύμφωνα με όσα ορίζει η 
παράγραφος 3. Τα μέτρα αυτά 
καθορίζουν τα κριτήρια και τους 
αλγορίθμους που πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν όταν πρέπει να 
πραγματοποιηθούν συγκριτικές 
αξιολογήσεις για να εξασφαλισθεί ενιαία 
εφαρμογή σε ολόκληρη την ΕΕ. Τα μέτρα 
αυτά εγκρίνονται σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 
72, παράγραφος 3.
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Or. it

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 119
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 α (νέο) – μετά το κεφάλαιο IV

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 21 α

1. Ο υπεύθυνος για τη διάθεση βιοκτόνου 
στην αγορά ή αντιπρόσωπός του οφείλει 
να υποβάλει στον Οργανισμό αίτηση για 
τη χορήγηση κοινοτικής άδειας και να 
του γνωστοποιήσει 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 
πληροφορεί την αρμόδια αρχή 
αξιολόγησης ότι η αίτηση είναι διαθέσιμη 
στη βάση δεδομένων του Οργανισμού.
2. Εντός τριών εβδομάδων από την 
παραλαβή της αίτησης, ο Οργανισμός 
πρέπει να επικυρώσει την αίτηση 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.
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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 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 υποβάλει εμπρόθεσμα τις 
ζητηθείσες πληροφορίες, ο Οργανισμός 
απορρίπτει την αίτηση και ενημερώνει 
σχετικά την αρμόδια αρχή αξιολόγησης.
Στις περιπτώσεις αυτές, μέρος των τελών 
που έχουν καταβληθεί επιστρέφεται 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. it

Αιτιολόγηση

Ο ECHA πρέπει να πραγματοποιεί την αρχική επικύρωση όλων των αιτήσεων σε επίπεδο ΕΕ 
ώστε οι αρμόδιες αρχές αξιολόγησης να μπορέσουν στη συνέχεια να επικεντρωθούν στην 
ουσιαστική αξιολόγηση της αιτήσεως. Μέχρι σήμερα, όταν οι αρμόδιες αρχές αξιολόγησης 
προέβαιναν σε αποτίμηση τόσο διοικητικών, όσο και επιστημονικών στοιχείων του φακέλου, 
διαπίστωναν ορισμένα σημεία ασυνέπειας στον τρόπο προσέγγισης. Για τον Οργανισμό θα 
πρέπει να ισχύσουν οι ίδιες προθεσμίες που έχουν καθορισθεί και στο πλαίσιο του 
προγράμματος REACH (άρθρο 20) για την επικύρωση της αίτησης.
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Τροπολογία 120
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 22 διαγράφεται

Υποβολή και επικύρωση των αιτήσεων
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:
a) έχουν υποβληθεί τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 18,
b) 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.
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 
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.
3. Εάν, βάσει της επικύρωσης σύμφωνα 
με την παράγραφο 1, η παραλαμβάνουσα 
αρμόδια αρχή θεωρήσει την αίτηση 



PE439.127v01-00 54/112 AM\804998EL.doc

EL

πλήρη, ενημερώνει αμέσως τον αιτούντα.

Or. it

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το νέο άρθρο 22, η υποβολή και η επικύρωση των αιτήσεων για τη χορήγηση 
εθνικών και κοινοτικών αδειών διέπονται από τους ίδιους κανόνες. Προς τούτο, το άρθρο 22 
της αρχικής πρότασης καθίσταται περιττό.

Τροπολογία 121
Mario Pirillo, Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 122
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός δώδεκα μηνών από την 
επικύρωση που αναφέρεται στο άρθρο 22, 
η παραλαμβάνουσα αρμόδια αρχή 

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

αποφασίζει σχετικά με την αίτηση, 
σύμφωνα με το άρθρο 16.

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα βιοκτόνα προϊόντα έχουν ήδη αξιολογηθεί
πλήρως αφ’ ης στιγμής συμπεριελήφθησαν στο Παράρτημα Ι του κανονισμού. Συνεπώς, δεν 
απαιτείται τόσο μεγάλη χρονική περίοδος για την αποτίμηση της άδειας ενός βιοκτόνου 
προϊόντος που βασίζεται σε εγκεκριμένες δραστικές ουσίες.

Τροπολογία 123
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Εάν προκύψει ότι τα συστατικά που 
περιέχονται στο βιοκτόνο προϊόν έχουν 
ήδη καταχωρηθεί σύμφωνα με τον 
κανονισμό αριθ. 1907/2006 για να 
χρησιμοποιηθούν σε βιοκτόνα προϊόντα, 
η αρμόδια αρχή αξιολόγησης δεν θα 
διεξαγάγει νέα αξιολόγηση.

Or. it

Αιτιολόγηση

Προς αποφυγή περιττής επικάλυψης των προσπαθειών.

Τροπολογία 124
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο κάτοχος της άδειας ή αντιπρόσωπός 
του υποβάλλει αίτηση ανανέωσης εθνικής 
άδειας στην παραλαμβάνουσα αρμόδια 

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

αρχή, τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την 
ημερομηνία λήξης της άδειας. 

Or. it

Αιτιολόγηση

Εάν δεν υπάρξουν νέα στοιχεία προς αξιολόγηση, δεν χρειάζεται περίοδος 18 μηνών για την 
ανανέωση της άδειας ενός προϊόντος. Οι 12 μήνες συνιστούν μία πιο κατάλληλη για τον σκοπό 
αυτό χρονική περίοδο.

Τροπολογία 125
Mario Pirillo, Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Κρίνεται ότι 12 μήνες συνιστούν επαρκή χρονική περίοδο για την υποβολή της αίτησης για 
ανανέωση άδειας.

Τροπολογία 126
Mario Pirillo, Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση αμοιβαίας αναγνώρισης, 
για όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη 
χρησιμοποιείται ένας ενιαίος αριθμός 
άδειας.
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Or. it

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 127
Mario Pirillo, Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Σε περίπτωση διαδικασιών αμοιβαίας 
αναγνώρισης, η Επιτροπή θεσπίζει 
εκτελεστικά μέτρα για τον καθορισμό των 
κριτηρίων και των διαδικασιών σχετικά 
με τη χορήγηση ενιαίου αριθμού άδειας 
που θα πρέπει να ισχύει σε όλα τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

Or. it

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 128
Mario Pirillo, Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 129
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Το νομοθετικό κείμενο πρέπει να καθορίζει με σαφήνεια την χρονική περίοδο που απαιτείται 
για την κατάλληλη διαδικασία επίλυσης των διαφορών μεταξύ κρατών μελών. Η περίοδος των 
τριών μηνών αποτελεί το κατάλληλο χρονικό διάστημα για να συντάξει η Επιτροπή πρόταση 
απόφασης σχετικά με τους λόγους που δικαιολογούν την άρνηση αναγνώρισης της άδειας ή την 
αναγνώρισή της με περιορισμούς.
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Τροπολογία 130
Mario Pirillo, Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. it

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 131
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. it
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Αιτιολόγηση

Το νομοθετικό κείμενο πρέπει να καθορίζει με σαφήνεια την χρονική περίοδο που απαιτείται 
για την κατάλληλη διαδικασία επίλυσης των διαφορών μεταξύ κρατών μελών. Η περίοδος των 
τριών μηνών αποτελεί το κατάλληλο χρονικό διάστημα για να συντάξει η Επιτροπή πρόταση 
απόφασης σχετικά με τους λόγους που δικαιολογούν την άρνηση αναγνώρισης της άδειας ή την 
αναγνώρισή της με περιορισμούς.

Τροπολογία 132
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 9 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Το νομοθετικό κείμενο πρέπει να καθορίζει με σαφήνεια την χρονική περίοδο που απαιτείται 
για την κατάλληλη διαδικασία επίλυσης των διαφορών μεταξύ κρατών μελών. Η περίοδος των 
τριών μηνών αποτελεί το κατάλληλο χρονικό διάστημα για να συντάξει η Επιτροπή πρόταση 
απόφασης σχετικά με τους λόγους που δικαιολογούν την άρνηση αναγνώρισης της άδειας ή την 
αναγνώρισή της με περιορισμούς.

Τροπολογία 133
Aldo Patriciello

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Το νομοθετικό κείμενο πρέπει να καθορίζει με σαφήνεια την χρονική περίοδο που απαιτείται 
για την κατάλληλη διαδικασία επίλυσης των διαφορών μεταξύ κρατών μελών. Η περίοδος των 
τριών μηνών αποτελεί το κατάλληλο χρονικό διάστημα για να συντάξει η Επιτροπή πρόταση 
απόφασης σχετικά με τους λόγους που δικαιολογούν την άρνηση αναγνώρισης της άδειας ή την 
αναγνώρισή της με περιορισμούς.

Τροπολογία 134
Mario Pirillo, Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προβλέπεται στο κείμενο του κανονισμού η προθεσμία εντός της οποίας θα 
επιλύονται οι διαφορές μεταξύ κρατών μελών. Κρίνεται ότι η χρονική περίοδος των τριών 
μηνών είναι επαρκής για να συντάξει η Επιτροπή πρόταση απόφασης σχετικά με τους λόγους 
που δικαιολογούν την άρνηση αναγνώρισης της άδειας ή την αναγνώρισή της με περιορισμούς.
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Τροπολογία 135
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Το νομοθετικό κείμενο πρέπει να καθορίζει με σαφήνεια την χρονική περίοδο που απαιτείται 
για την κατάλληλη διαδικασία επίλυσης των διαφορών μεταξύ κρατών μελών. Η περίοδος των 
τριών μηνών αποτελεί το κατάλληλο χρονικό διάστημα για να συντάξει η Επιτροπή πρόταση 
απόφασης σχετικά με τους λόγους που δικαιολογούν την άρνηση αναγνώρισης της άδειας ή την 
αναγνώρισή της με περιορισμούς.

Τροπολογία 136
Mario Pirillo, Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προβλέπεται στο κείμενο του κανονισμού η προθεσμία εντός της οποίας θα 
επιλύονται οι διαφορές μεταξύ κρατών μελών. Κρίνεται ότι η χρονική περίοδος των τριών 
μηνών είναι επαρκής για να συντάξει η Επιτροπή πρόταση απόφασης σχετικά με τους λόγους 
που δικαιολογούν την άρνηση αναγνώρισης της άδειας ή την αναγνώρισή της με περιορισμούς.

Τροπολογία 137
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Το νομοθετικό κείμενο πρέπει να καθορίζει με σαφήνεια την χρονική περίοδο που απαιτείται 
για την κατάλληλη διαδικασία επίλυσης των διαφορών μεταξύ κρατών μελών. Η περίοδος των 
τριών μηνών αποτελεί το κατάλληλο χρονικό διάστημα για να συντάξει η Επιτροπή πρόταση 
απόφασης σχετικά με τους λόγους που δικαιολογούν την άρνηση αναγνώρισης της άδειας ή την 
αναγνώρισή της με περιορισμούς.
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Τροπολογία 138
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Κοινοτική άδεια μπορεί να χορηγηθεί για 
όλα τα βιοκτόνα προϊόντα των οποίων η 
χρήση και οι προϋποθέσεις είναι κατ’ 
ουσία ισοδύναμες.

α) 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 άρθρου.
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. it

Αιτιολόγηση

Η κοινοτική άδεια πρέπει να μπορεί να χορηγείται σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων και στα 
προϊόντα που περιέχουν υφιστάμενες δραστικές ουσίες.  Από τη μία πλευρά, το διοικητικό 
άχθος, τόσο γι τον αιτούντα όσο και για το κράτος μέλος, θα μειωθεί ουσιαστικά. Από την άλλη, 
αυτή η διεύρυνση του πεδίου δεν πρόκειται να επιβαρύνει το σύστημα δεδομένου ότι η 
συμπερίληψη των δραστικών ουσιών στο Παράρτημα Ι θα εκλείψει σταδιακά όσο θα προχωράει 
το πρόγραμμα επανεξέτασης. Ο ECHA θα πρέπει να διενεργεί την αρχική επικύρωση για όλες 
τις αιτήσεις.
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Τροπολογία 139
Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Κοινοτική άδεια μπορεί να χορηγηθεί για 
οιαδήποτε κατηγορία βιοκτόνων.

(α) 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 άρθρου.
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. en

Αιτιολόγηση

Ένα κεντρικό σύστημα χορήγησης αδειών παρέχει σαφή πλεονεκτήματα για τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς εξασφαλίζοντας συνεκτικές αξιολογήσεις και εναρμονισμένη εκτέλεση των 
απαιτήσεων σε όλα τα κράτη μέλη, εισάγοντας βέλτιστες πρακτικές και τα ίδια πρότυπα 
προστασίας των καταναλωτών σε όλη την Ευρώπη. Η διαδικασία χορήγησης κοινοτικής άδειας 
πρέπει επομένως να επεκταθεί σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων αντί ενός μικρού μόνον 
αριθμού προϊόντων (βιοκτόνα χαμηλής επικινδυνότητας και προϊόντα με νέες δραστικές 
ουσίες).
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Τροπολογία 140
Mario Pirillo, Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

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:

Or. it

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση κοινοτικής άδειας αποτελεί θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της εναρμόνισης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο της αγοράς των βιοκτόνων προϊόντων. Ένα κεντρικό σύστημα χορήγησης 
αδειών παρέχει σαφή πλεονεκτήματα για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η 
κοινοτική άδεια πρέπει να είναι ισοδύναμη με τη διαδικασία για την χορήγηση εθνικής άδειας. 
Η δυνατότητα να υποβάλλεται απ’ ευθείας σε κράτος μέλος αίτηση για την χορήγηση άδειας 
πρέπει να διατηρηθεί για τις επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες προωθούν προϊόντα στην αγορά 
ενός ή πολύ λίγων κρατών μελών.

Τροπολογία 141
Mario Pirillo, Edit Herczog

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

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο 
την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού με τη 
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συμπλήρωσή του, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που προβλέπεται στο άρθρο 72 
παράγραφος 4.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση κοινοτικής άδειας αποτελεί θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της εναρμόνισης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο της αγοράς των βιοκτόνων προϊόντων. Ένα κεντρικό σύστημα χορήγησης 
αδειών παρέχει σαφή πλεονεκτήματα για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η 
κοινοτική άδεια πρέπει να είναι ισοδύναμη με τη διαδικασία για την χορήγηση εθνικής άδειας. 
Η δυνατότητα να υποβάλλεται απ’ ευθείας σε κράτος μέλος αίτηση για την χορήγηση άδειας 
πρέπει να διατηρηθεί για τις επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες προωθούν προϊόντα στην αγορά 
ενός ή πολύ λίγων κρατών μελών.

Τροπολογία 142
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 34 διαγράφεται

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, 
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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.
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. it
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το νέο άρθρο 22, η υποβολή και η επικύρωση των αιτήσεων για τη χορήγηση 
εθνικών και κοινοτικών αδειών διέπονται από τους ίδιους κανόνες. Προς τούτο, το άρθρο 22
της αρχικής πρότασης καθίσταται περιττό.

Τροπολογία 143
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Εάν προκύψει ότι τα συστατικά που 
περιέχονται στο βιοκτόνο προϊόν έχουν 
ήδη καταχωρηθεί σύμφωνα με τον 
κανονισμό αριθ. 1907/2006 για να 
χρησιμοποιηθούν σε βιοκτόνα προϊόντα, 
η αρμόδια αρχή αξιολόγησης δεν θα 
διεξαγάγει νέα αξιολόγηση.

Or. it

Αιτιολόγηση

Προς αποφυγή περιττής επικάλυψης των προσπαθειών.

Τροπολογία 144
Aldo Patriciello

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. it
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Αιτιολόγηση

Η περίοδος των εννέα μηνών είναι υπερβολικά μεγάλη χρονική περίοδος για να συντάξει ο 
Οργανισμός γνωμοδότηση και να τη διαβιβάσει στην Επιτροπή πολλώ δε μάλλον όταν η 
γνωμοδότηση αυτή βασίζεται σε ήδη διαθέσιμη αξιολόγηση την οποία έχει διενεργήσει η 
αρμόδια αρχή αξιολόγησης. Οι 3 μήνες συνιστούν μία πιο κατάλληλη για τον σκοπό αυτό 
χρονική περίοδο. 

Τροπολογία 145
Mario Pirillo, Edit Herczog

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. it

Αιτιολόγηση

Η περίοδος των εννέα μηνών που αναγνωρίζονται στον Οργανισμό για να συντάξει και να 
διαβιβάσει στην Επιτροπή γνωμοδότηση σχετικά με τη χορήγηση άδειας κρίνεται υπερβολικά 
μεγάλη. Οι τρεις μήνες συνιστούν μία πιο κατάλληλη χρονική περίοδο δεδομένου ότι ο 
Οργανισμός, για να συντάξει τη γνωμοδότησή του βασίζεται σε αξιολόγηση την οποία έχει ήδη 
διενεργήσει η αρμόδια αρχή αξιολόγησης. 

Τροπολογία 146
Mario Pirillo, Edit Herczog

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 άρθρου 
17 για τα βιοκτόνα χαμηλής 

διαγράφεται
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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.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή σκοπό έχει να διαγράψει την ανωτέρω παράγραφο δεδομένου ότι με αυτήν 
αιτείται η χορήγηση κοινοτικής άδειας για όλους τους τύπους βιοκτόνων.

Τροπολογία 147
Aldo Patriciello

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 άρθρου 
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. it

Αιτιολόγηση

Εάν εγκριθεί η τροπολογία στο άρθρο 33, η παράγραφος αυτή είναι περιττή.
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Τροπολογία 148
Mario Pirillo, Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο κάτοχος της άδειας ή αντιπρόσωπός 
του υποβάλλει αίτηση ανανέωσης 
κοινοτικής άδειας στον Οργανισμό, 
τουλάχιστον 18 μήνες πριν από την 
ημερομηνία λήξης της άδειας.

1. Ο κάτοχος της άδειας ή αντιπρόσωπός 
του υποβάλλει αίτηση ανανέωσης 
κοινοτικής άδειας στον Οργανισμό, 
τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την 
ημερομηνία λήξης της άδειας.

Or. it

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 149
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο κάτοχος της άδειας ή αντιπρόσωπός 
του υποβάλλει αίτηση ανανέωσης 
κοινοτικής άδειας στον Οργανισμό, 
τουλάχιστον 18 μήνες πριν από την 
ημερομηνία λήξης της άδειας.

1. Ο κάτοχος της άδειας ή αντιπρόσωπός 
του υποβάλλει αίτηση ανανέωσης 
κοινοτικής άδειας στον Οργανισμό, 
τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την 
ημερομηνία λήξης της άδειας.

Or. it

Αιτιολόγηση

Εάν δεν υπάρξουν νέα στοιχεία προς αξιολόγηση, δεν χρειάζεται περίοδος 18 μηνών για την 
ανανέωση της άδειας ενός προϊόντος. Οι 12 μήνες συνιστούν μία πιο κατάλληλη για τον σκοπό 
αυτό χρονική περίοδο.
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Τροπολογία 150
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο VII α (νέο) – Άρθρο 37 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII α

Άρθρο 37α

(1) Ο κάτοχος αρχικής άδειας ή ο αιτών 
αρχική άδεια μπορεί να υποβάλει στον 
Οργανισμό αίτηση για τη χορήγηση 
αντιγράφου της άδειας για το ίδιο 
βιοκτόνο προϊόν.
(2) Ο αιτών χορήγηση αντιγράφου άδειας 
οφείλει, μαζί με την αίτηση που 
υποβάλλει, να προσκομίσει τα ακόλουθα 
στοιχεία:
(α) τον αριθμό αδείας της αρχικής άδειας 
ή, σε περίπτωση που έχει ζητηθεί η 
αρχική άδεια, τον αριθμό της αιτήσεως· 
β) την ποιοτική και ποσοτική σύνθεση σε 
δραστικές και μη δραστικές ουσίες, 
λαμβάνοντας υπόψη τα όρια 
συγκέντρωσης που προβλέπονται στο 
άρθρο 16, στον βαθμό που η γνώση είναι 
απαραίτητη για την ορθή χρήση του 
βιοκτόνου·
γ) την εφαρμοζόμενη δοσολογία και τις 
οδηγίες χρήσης·
δ) τις κατηγορίες χρηστών·
(3) Ο Οργανισμός επικυρώνει την αίτηση 
σύμφωνα με τις διατάξεις που 
καθορίζονται στο άρθρο 22.
(4) Εάν ο Οργανισμός, βάσει της 
επικύρωσης σύμφωνα με την παράγραφο 
3, κρίνει ότι η αίτηση είναι πλήρης, 
ενημερώνει αμέσως τον αιτούντα, την 
αρμόδια αρχή αξιολόγησης που χορήγησε 
την αρχική άδεια, ή την Επιτροπή σε 
περίπτωση που έχει χορηγηθεί αντίγραφο 
μίας κοινοτικής άδειας. 
(5) Όταν υπάρχει ήδη μία αρχική άδεια, η 
αρμόδια αρχή αξιολόγησης ή η Επιτροπή 
σε περίπτωση που έχει χορηγηθεί 
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αντίγραφο μίας κοινοτικής άδειας, 
λαμβάνουν απόφαση σχετικά με την 
αίτηση εντός ενός μηνός από την 
επικύρωσή της. Σε περίπτωση αιτήσεως 
αδείας που βρίσκεται σε εκκρεμότητα, η 
αρμόδια αρχή αξιολόγησης ή η Επιτροπή, 
εφόσον έχει χορηγηθεί αντίγραφο μίας 
κοινοτικής άδειας, λαμβάνουν απόφαση 
σχετικά με την αίτηση εντός ενός μηνός 
από την χορήγηση της αρχικής άδειας. 
(6) Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο 
να δοθούν συμπληρωματικές 
πληροφορίες για τη διασφάλιση της 
ταυτότητας των βιοκτόνων προϊόντων η 
αρμόδια αρχή αξιολόγησης ή η Επιτροπή, 
εφόσον έχει χορηγηθεί αντίγραφο μίας 
κοινοτικής άδειας, θα ζητήσουν από τον 
αιτούντα τις πληροφορίες αυτές. Η 
περίοδος του ενός μηνός, μνεία της 
οποίας γίνεται στην παράγραφο 5, θα 
ανασταλεί από τη ημερομηνία εκδόσεως 
της αιτήσεως μέχρι την ημερομηνία 
παραλαβής των πληροφοριών.
(7) Μόλις η αρμόδια αρχή αξιολόγησης ή 
η Επιτροπή, εφόσον έχει χορηγηθεί 
αντίγραφο μίας κοινοτικής άδειας, 
εγκρίνουν το αντίγραφο της αρχικής 
άδειας, θα χορηγηθεί χωριστός αριθμός 
αδείας και θα καταχωρηθεί η διοικητική 
πράξη στο κοινοτικό μητρώο βιοκτόνων 
προϊόντων. 
(8) Με την επιφύλαξη των στοιχείων που 
υποβάλλονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2, όταν χορηγείται αντίγραφο 
κοινοτικής άδειας ισχύουν οι όροι και οι 
προϋποθέσεις για τη διάθεση στην αγορά 
και τη χρήση του βιοκτόνου προϊόντος 
που είχαν συμφωνηθεί όταν χορηγήθηκε 
η αρχική άδεια.

Or. it
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Τροπολογία 151
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Articolo 37 ter (nuovo – secondo Articolo nel nuovo Capo VII bis)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 37β

(1) Μία συμπληρωματική άδεια μπορεί 
να χορηγηθεί επί τη βάσει μίας αρχικής 
άδειας.
(2) Για να ζητήσει συμπληρωματική 
άδεια ο αιτών πρέπει να απευθύνει την 
αίτηση στον Οργανισμό.
(3) Ο αιτών συμπληρωματική άδεια 
οφείλει, μαζί με την αίτηση που 
υποβάλλει, να προσκομίσει τα ακόλουθα 
στοιχεία:
(α) τον αριθμό εγκρίσεως της αρχικής 
άδειας ή, σε περίπτωση αιτήσεως αδείας 
που βρίσκεται σε εκκρεμότητα, τον 
αριθμό αιτήσεως·
β) το όνομα και τη διεύθυνση του 
αιτούντος·
γ) γραπτή έγκριση εκ μέρους του κατόχου 
της άδειας·
δ) την ποιοτική και ποσοτική σύνθεση σε 
δραστικές και μη δραστικές ουσίες, 
λαμβάνοντας υπόψη τα όρια 
συγκέντρωσης που προβλέπονται στο 
άρθρο 16, στον βαθμό που η γνώση είναι 
απαραίτητη για την ορθή χρήση του 
βιοκτόνου·
ε) την εφαρμοζόμενη δοσολογία και τις 
οδηγίες χρήσης·
στ) τις κατηγορίες χρηστών· 
(4) Ο Οργανισμός επικυρώνει την αίτηση 
σύμφωνα με τις διατάξεις που 
καθορίζονται στο άρθρο 22.
(5) Εάν ο Οργανισμός, βάσει της 
επικύρωσης σύμφωνα με την παράγραφο 
4, κρίνει ότι η αίτηση είναι πλήρης, 
ενημερώνει αμέσως τον αιτούντα, την 
αρμόδια αρχή αξιολόγησης που χορήγησε 
την αρχική άδεια, ή την Επιτροπή σε 
περίπτωση που έχει χορηγηθεί αντίγραφο 
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μίας κοινοτικής άδειας. 
(6) Όταν υπάρχει ήδη μία αρχική άδεια, η 
αρμόδια αρχή αξιολόγησης ή η Επιτροπή 
σε περίπτωση που έχει χορηγηθεί 
συμπληρωματική κοινοτική άδεια, 
λαμβάνουν απόφαση σχετικά με την 
αίτηση εντός ενός μηνός από την 
επικύρωσή της. Σε περίπτωση αιτήσεως 
αδείας που βρίσκεται σε εκκρεμότητα, η 
αρμόδια αρχή αξιολόγησης ή η Επιτροπή, 
εφόσον έχει χορηγηθεί συμπληρωματική 
κοινοτική άδεια, λαμβάνουν απόφαση 
σχετικά με την αίτηση εντός ενός μηνός 
από την χορήγηση της αρχικής άδειας. 
(7) Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο 
να δοθούν συμπληρωματικές 
πληροφορίες για τη διασφάλιση της 
ταυτότητας των βιοκτόνων προϊόντων η 
αρμόδια αρχή αξιολόγησης ή η Επιτροπή, 
εφόσον έχει χορηγηθεί συμπληρωματική 
κοινοτική άδεια, θα ζητήσουν από τον 
αιτούντα τις πληροφορίες αυτές. Η 
περίοδος του ενός μηνός, μνεία της 
οποίας γίνεται στην παράγραφο 5, θα 
ανασταλεί από τη ημερομηνία εκδόσεως 
της αιτήσεως μέχρι την ημερομηνία 
παραλαβής των πληροφοριών.
(8) Μόλις η αρμόδια αρχή αξιολόγησης ή 
η Επιτροπή, εφόσον έχει χορηγηθεί 
συμπληρωματική κοινοτική άδεια, 
εγκρίνουν τη συμπληρωματική άδεια της 
αρχικής αδείας, θα χορηγηθεί χωριστός 
αριθμός αδείας και θα καταχωρηθεί η 
διοικητική πράξη στο κοινοτικό μητρώο 
βιοκτόνων προϊόντων.
(9) Με την επιφύλαξη των στοιχείων που 
υποβάλλονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 3, όταν χορηγείται 
συμπληρωματική άδεια ισχύουν οι όροι 
και οι προϋποθέσεις για τη διάθεση στην 
αγορά και τη χρήση του βιοκτόνου 
προϊόντος που είχαν συμφωνηθεί όταν 
χορηγήθηκε η αρχική άδεια. 

Or. it
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Τροπολογία 152
Aldo Patriciello

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) αλλαγές στην προέλευση ή τη 
σύνθεση της δραστικής ουσίας.

Or. it

Αιτιολόγηση

Απαιτείται να κοινοποιούνται οι αλλαγές στην προέλευση ή τη σύνθεση δραστικής ουσίας που 
χρησιμοποιείται σε βιοκτόνο προϊόν δεδομένου ότι οι αλλαγές αυτές θα μπορούσαν να έχουν 
αντίκτυπο στην ασφάλεια του προϊόντος.

Τροπολογία 153
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η ακύρωση ή τροποποίηση μίας 
αρχικής άδειας εφαρμόζεται για τη 
χορήγηση αντιγράφου ή 
συμπληρωματικής άδειας που βασίζεται 
στην αρχική άδεια.

Or. it

Τροπολογία 154
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή που χορήγησε την εθνική
άδεια ή, προκειμένου για κοινοτική άδεια, 

Η αρμόδια αρχή που χορήγησε μία άδεια 
ακυρώνει την άδεια κατόπιν αιτήματος του 
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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. 

κατόχου της, ο οποίος οφείλει να 
αιτιολογεί το αίτημά του. Εάν το αίτημα 
αφορά κοινοτική άδεια, αντίγραφο ή 
συμπληρωματική άδεια, υποβάλλεται 
στον Οργανισμό. 

Or. it

Τροπολογία 155
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η τροποποίηση μίας αρχικής 
άδειας την οποία ζητά ο κάτοχος αυτής 
εφαρμόζεται για εφαρμόζεται για τη 
χορήγηση αντιγράφων ή 
συμπληρωματικών αδειών που 
βασίζονται στην αρχική άδεια 

Or. it

Τροπολογία 156
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

συμπληρωματική άδεια 
αιτών
αίτηση 
Οργανισμό
βιοκτόνων προϊόντων
βιοκτόνο προϊόν

Τα κριτήρια και οι διαδικασίες που 
εμφαίνονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου βασίζονται, αλλά όχι 
αποκλειστικά, στις ακόλουθες αρχές και 
για τον λόγο αυτό απαιτείται διεξαγωγή 
απλοποιημένης διαδικασίας 
κοινοποίησης όσον αφορά:

(α) τις διοικητικές τροποποιήσεις στην 
άδεια·
β) τις αλλαγές στο βιοκτόνο προϊόν στο 
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πλαίσιο των επιτρεπομένων μεταβολών 
μέσα σε ένα υπάρχον εγκεκριμένο 
σκεύασμα-πλαίσιο·
γ) τη διάθεση στην αγορά ενός νέου 
βιοκτόνου προϊόντος που βρίσκεται εντός 
των ορίων ενός υπάρχοντος εγκεκριμένου 
σκευάσματος-πλαισίου· 
(δ) τις αλλαγές στα βιοκτόνα προϊόντα 
που δεν επηρεάζουν αρνητικά τον βαθμό 
επικινδυνότητας ή την 
αποτελεσματικότητα του προϊόντος·

Or. it

Τροπολογία 157
Mario Pirillo, Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αίτηση συνοδεύεται από όλα τα στοιχεία 
που είναι αναγκαία για να καταδειχθεί ότι 
το βιοκτόνο είναι ουσιαστικά
πανομοιότυπο με το προϊόν αναφοράς, 
κατά την έννοια της παραγράφου 3.

Η αίτηση συνοδεύεται από όλα τα στοιχεία 
που είναι αναγκαία για να καταδειχθεί ότι 
το βιοκτόνο είναι πανομοιότυπο με το 
προϊόν αναφοράς, κατά την έννοια της 
παραγράφου 3.

Or. it

Αιτιολόγηση

Το παράλληλο εμπόριο πρέπει να περιορισθεί σε προϊόντα που έχουν τα ίδια τεχνικά 
χαρακτηριστικά και περιέχουν τις ίδιες δραστικές ουσίες και τα ίδια βοηθητικά συνθέσεως. 
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Τροπολογία 158
Mario Pirillo, Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

(α) η πηγή της δραστικής ουσίας που 
περιέχει είναι η ίδια, όσον αφορά τον 
παραγωγό και τον τόπο της μονάδας 
παραγωγής·

(α) έχει παρασκευαστεί από την ίδια ή 
από συνδεδεμένη επιχείρηση ή βάσει 
αδείας ακολουθώντας την ίδια διεργασία 
παραγωγής·

β) είναι ίδιο ή παρόμοιο με αυτό ως προς 
τις μη δραστικές ουσίες που περιέχει και 
τον τύπο του σκευάσματος·

β) είναι ίδιο ή παρόμοιο με αυτό ως προς 
τις ειδικές τεχνικές, τις δραστικές ουσίες
που περιέχει και τον τύπο του 
σκευάσματος·

γ) είναι ίδιο ή ισοδύναμο με αυτό, όσον 
αφορά τις πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις 
στην ασφάλεια του προϊόντος για την 
υγεία του ανθρώπου ή των ζώων ή για το 
περιβάλλον.

γ) είναι ίδιο ή ισοδύναμο με αυτό ως προς 
τα βοηθητικά συνθέσεως που περιέχονται 
σ’ αυτό, το υλικό και τη μορφή 
συσκευασίας όσον αφορά τις πιθανές 
δυσμενείς επιπτώσεις στην ασφάλεια του 
προϊόντος για την υγεία του ανθρώπου ή 
των ζώων ή για το περιβάλλον.

Or. it

Αιτιολόγηση

Το παράλληλο εμπόριο πρέπει να περιορισθεί σε προϊόντα που έχουν τα ίδια τεχνικά 
χαρακτηριστικά και περιέχουν τις ίδιες δραστικές ουσίες και τα ίδια βοηθητικά συνθέσεως.
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Τροπολογία 159
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 - παράγραφος 4 - στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) ο αριθμός καταχώρισης των 
δραστικών ουσιών που περιέχονται στο 
προϊόν και ένα έγγραφο πρόσβασης εκ 
μέρους του αιτούντος σύμφωνα με το 
άρθρο 50, το οποίο αποτελεί σημαντικό 
στοιχείο βάσει του κεφαλαίου ΙΙ του 
παρόντος κανονισμού·

Or. it

Αιτιολόγηση

Η αίτηση για άδεια παράλληλου εμπορίου πρέπει να περιλαμβάνει και τον αριθμό καταχώρισης 
των δραστικών ουσιών.

Τροπολογία 160
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το όνομα και τη διεύθυνση του κατόχου 
της άδειας στο κράτος μέλος προέλευσης·

γ) το όνομα και τη διεύθυνση του κατόχου 
της άδειας στο κράτος μέλος προέλευσης 
και ένα έγγραφο πρόσβασης σύμφωνα με 
το άρθρο 50 εκ μέρους του κατόχου της 
αδείας·

Or. it

Αιτιολόγηση

Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας παράλληλου εμπορίου πρέπει να περιλαμβάνει επίσης 
στοιχεία σχετικά με το έγγραφο πρόσβασης σύμφωνα με ό,τι προβλέπει το άρθρο 50.
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Τροπολογία 161
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 15, 
πειράματα ή δοκιμές για έρευνα ή 
ανάπτυξη, τα οποία συνεπάγονται τη 
διάθεση στην αγορά μη επιτρεπόμενου 
βιοκτόνου ή δραστικής ουσίας που 
προορίζεται να χρησιμοποιηθεί 
αποκλειστικά ως συστατικό βιοκτόνου, 
μπορούν να διεξάγονται μόνον εφόσον 
πρόκειται για επιστημονική έρευνα και 
ανάπτυξη ή για έρευνα και ανάπτυξη 
προϊόντων και διεργασιών και υπό τους 
όρους που καθορίζονται στο δεύτερο και 
στο τρίτο εδάφιο.

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 15, 
πειράματα ή δοκιμές για έρευνα ή 
ανάπτυξη, περιλαμβανομένων και των 
δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης 
για τα προϊόντα και τις διεργασίες, τα 
οποία συνεπάγονται τη διάθεση στην 
αγορά μη επιτρεπόμενου βιοκτόνου ή 
δραστικής ουσίας που προορίζεται να 
χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως 
συστατικό βιοκτόνου, μπορούν να 
διεξάγονται μόνον εφόσον πρόκειται για 
επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη ή για 
έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και 
διεργασιών και υπό τους όρους που 
καθορίζονται στο δεύτερο και στο τρίτο 
εδάφιο.

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, 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 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 έρευνα και ανάπτυξη 
προϊόντων και διεργασιών, το πρόσωπο 
που προτίθεται να διεξαγάγει τα 



AM\804998EL.doc 83/112 PE439.127v01-00

EL

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.

Or. it

Τροπολογία 162
Mario Pirillo

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 όλων των δραστικών 
ουσιών που χρησιμοποιήθηκαν για την 
κατεργασία των υλικών ή αντικειμένων ή 
ενσωματώθηκαν σε αυτά κατά περίπτωση, 
και για όλες τις δραστικές ουσίες που 
προορίζονται να ελευθερωθούν από το 
αντικείμενο ή το υλικό υπό φυσικές ή 
προβλέψιμες συνθήκες χρήσης·

Or. it

Αιτιολόγηση

Σκοπός της χρήσης του βιοκτόνου προϊόντος είναι η προστασία και βελτίωση των 
κατεργασμένων αντικειμένων. Σε πολλές περιπτώσεις, σκοπός του κατεργασμένου αντικειμένου 
δεν είναι να ελευθερώσει κάποια δραστική βιοκτόνο ουσία. Οι πληροφορίες σχετικά με το 
βιοκτόνο προϊόν και την βιοκτόνο δραστική ουσία δεν παρέχουν κατάλληλες πληροφορίες 
ασφαλείας για τον καταναλωτή στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες η δραστική ουσία ή το 
βιοκτόνο αντικείμενο δεν προορίζεται να ελευθερωθεί από το κατεργασμένο αντικείμενο ή 
υλικό. 

Τροπολογία 163
Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 
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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 χρησιμοποιώντας οσάκις 
είναι δυνατόν κοινή ονοματολογία (π.χ. 
Διεθνή Ονοματολογία Συστατικών 
Καλλυντικών (INCI)), όλων των δραστικών 
ουσιών που χρησιμοποιήθηκαν για την 
κατεργασία των υλικών ή αντικειμένων ή 
ενσωματώθηκαν σε αυτά, κατά περίπτωση, 
και όλων των δραστικών ουσιών που 
προορίζονται να ελευθερωθούν από το 
αντικείμενο ή υλικό υπό κανονικές ή 
προβλέψιμες συνθήκες χρήσης, εκτός εάν 
υπάρχουν ήδη απαιτήσεις επισήμανσης ή 
εναλλακτικοί τρόποι ικανοποίησης των 
απαιτήσεων περί ενημέρωσης δυνάμει 
τομεακής νομοθεσίας· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις επισήμανσης για κατεργασμένα υλικά ή αντικείμενα δεν πρέπει να οδηγούν σε 
απαιτήσεις για άσκοπες πληροφορίες ούτε πρέπει να επικαλύπτονται με υφιστάμενες απαιτήσεις 
δυνάμει τομεακής νομοθεσίας. Η υφισταμένη τομεακή νομοθεσία και οι απαιτήσεις της περί 
ενημέρωσης (π.χ. επισήμανση, δελτία δεδομένων ασφαλείας) πρέπει να λαμβάνονται πάντα 
υπόψη. Για παράδειγμα βάσει του κανονισμού για τα απορρυπαντικά, η ονομασία INCI του 
συντηρητικού πρέπει να εμφανίζεται στην ετικέτα των προϊόντων για το ευρύ κοινό και να 
μνημονεύεται στα δελτία δεδομένων ασφαλείας για προϊόντα συλλογικής και βιομηχανικής 
χρήσης Επομένως είναι περιττές οιεσδήποτε πρόσθετες απαιτήσεις επισήμανσης.

Τροπολογία 164
Aldo Patriciello

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, χρησιμοποιώντας οσάκις 
είναι δυνατόν κοινή ονοματολογία (π.χ. 
Διεθνή Ονοματολογία Συστατικών 
Καλλυντικών (INCI)),όλων των 
δραστικών ουσιών που χρησιμοποιήθηκαν 
για την κατεργασία των υλικών ή 
αντικειμένων ή ενσωματώθηκαν σε αυτά, 
κατά περίπτωση, και όλων των 
δραστικών ουσιών που προορίζονται να 
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ελευθερωθούν από το αντικείμενο ή υλικό 
υπό φυσικές ή προβλέψιμες συνθήκες 
χρήσης, εκτός εάν αυτό ήδη απαιτείται 
από τους κανόνες επισήμανσης ή 
εναλλακτικούς τρόπους ικανοποίησης 
των απαιτήσεων για στοιχεία που ήδη 
υπάρχουν σε συγκεκριμένες τομεακές 
νομοθεσίες, 

Or. it

Τροπολογία 165
Edit Herczog

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 
αντικείμενα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις επισήμανσης για κατεργασμένα υλικά ή αντικείμενα δεν πρέπει να οδηγούν σε 
απαιτήσεις για άσκοπες πληροφορίες ούτε πρέπει να επικαλύπτονται με υφιστάμενες απαιτήσεις 
δυνάμει τομεακής νομοθεσίας. Η υφισταμένη τομεακή νομοθεσία και οι απαιτήσεις της περί 
ενημέρωσης (π.χ. επισήμανση, δελτία δεδομένων ασφαλείας) πρέπει να λαμβάνονται πάντα 
υπόψη. Για παράδειγμα βάσει του κανονισμού για τα απορρυπαντικά, η ονομασία INCI του 
συντηρητικού πρέπει να εμφανίζεται στην ετικέτα των προϊόντων για το ευρύ κοινό και να 
μνημονεύεται στα δελτία δεδομένων ασφαλείας για προϊόντα συλλογικής και βιομηχανικής 
χρήσης Επομένως είναι περιττές οιεσδήποτε πρόσθετες απαιτήσεις επισήμανσης.

Τροπολογία 166
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

που αποδίδεται στα κατεργασμένα 
αντικείμενα·

Or. it

Τροπολογία 167
Edit Herczog

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

Οι διατάξεις επισήμανσης για κατεργασμένα υλικά ή αντικείμενα δεν πρέπει να οδηγούν σε 
απαιτήσεις για άσκοπες πληροφορίες ούτε πρέπει να επικαλύπτονται με υφιστάμενες απαιτήσεις 
δυνάμει τομεακής νομοθεσίας. Η υφισταμένη τομεακή νομοθεσία και οι απαιτήσεις της περί 
ενημέρωσης (π.χ. επισήμανση, δελτία δεδομένων ασφαλείας) πρέπει να λαμβάνονται πάντα 
υπόψη. Για παράδειγμα βάσει του κανονισμού για τα απορρυπαντικά, η ονομασία INCI του 
συντηρητικού πρέπει να εμφανίζεται στην ετικέτα των προϊόντων για το ευρύ κοινό και να 
μνημονεύεται στα δελτία δεδομένων ασφαλείας για προϊόντα συλλογικής και βιομηχανικής 
χρήσης Επομένως είναι περιττές οιεσδήποτε πρόσθετες απαιτήσεις επισήμανσης.

Τροπολογία 168
Aldo Patriciello

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. it
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Τροπολογία 169
Mario Pirillo

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. it

Αιτιολόγηση

Σκοπός της χρήσης του βιοκτόνου προϊόντος είναι η προστασία και βελτίωση των 
κατεργασμένων αντικειμένων. Σε πολλές περιπτώσεις, σκοπός του κατεργασμένου αντικειμένου 
δεν είναι να ελευθερώσει κάποια δραστική βιοκτόνο ουσία. Οι πληροφορίες σχετικά με το 
βιοκτόνο προϊόν και την βιοκτόνο δραστική ουσία δεν παρέχουν κατάλληλες πληροφορίες 
ασφαλείας για τον καταναλωτή στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες η δραστική ουσία ή το 
βιοκτόνο αντικείμενο δεν προορίζεται να ελευθερωθεί από το κατεργασμένο αντικείμενο ή
υλικό. 

Τροπολογία 170
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

d) 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, κατά 
περίπτωση, και για όλες τις δραστικές 
ουσίες που προορίζονται να 
ελευθερωθούν από το αντικείμενο ή το 
υλικό υπό  φυσικές ή προβλέψιμες 
συνθήκες χρήσης.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Σκοπός της χρήσης του βιοκτόνου προϊόντος είναι η προστασία και βελτίωση των 
κατεργασμένων αντικειμένων. Σε πολλές περιπτώσεις, σκοπός του κατεργασμένου αντικειμένου 
δεν είναι να ελευθερώσει κάποια δραστική βιοκτόνο ουσία. Οι πληροφορίες σχετικά με το 
βιοκτόνο προϊόν και την βιοκτόνο δραστική ουσία δεν παρέχουν κατάλληλες πληροφορίες 
ασφαλείας για τον καταναλωτή στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες η δραστική ουσία ή το 
βιοκτόνο αντικείμενο δεν προορίζεται να ελευθερωθεί από το κατεργασμένο αντικείμενο ή 
υλικό. 

Τροπολογία 171
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2 – δεύτερο και τρίτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επισήμανση πρέπει να είναι ευδιάκριτη, 
ευανάγνωστη και δεόντως ανθεκτική.

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

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.

Or. it

Αιτιολόγηση

Σκοπός της χρήσης του βιοκτόνου προϊόντος είναι η προστασία και βελτίωση των 
κατεργασμένων αντικειμένων. Σε πολλές περιπτώσεις, σκοπός του κατεργασμένου αντικειμένου 
δεν είναι να ελευθερώσει κάποια δραστική βιοκτόνο ουσία. Οι πληροφορίες σχετικά με το 
βιοκτόνο προϊόν και την βιοκτόνο δραστική ουσία δεν παρέχουν κατάλληλες πληροφορίες 
ασφαλείας για τον καταναλωτή στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες η δραστική ουσία ή το 
βιοκτόνο αντικείμενο δεν προορίζεται να ελευθερωθεί από το κατεργασμένο αντικείμενο ή 
υλικό. 
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Τροπολογία 172
Edit Herczog

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) μόνον για κατεργασμένα αντικείμενα και 
κατά περίπτωση, η δήλωση κινδύνου ή 
δήλωση προφυλάξεων που ενδεχομένως 
αναφέρεται στην άδεια για το βιοκτόνο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις επισήμανσης για κατεργασμένα υλικά ή αντικείμενα δεν πρέπει να οδηγούν σε 
απαιτήσεις για άσκοπες πληροφορίες ούτε πρέπει να επικαλύπτονται με υφιστάμενες απαιτήσεις 
δυνάμει τομεακής νομοθεσίας. Η υφισταμένη τομεακή νομοθεσία και οι απαιτήσεις της περί 
ενημέρωσης (π.χ. επισήμανση, δελτία δεδομένων ασφαλείας) πρέπει να λαμβάνονται πάντα 
υπόψη. Για παράδειγμα βάσει του κανονισμού για τα απορρυπαντικά, η ονομασία INCI του 
συντηρητικού πρέπει να εμφανίζεται στην ετικέτα των προϊόντων για το ευρύ κοινό και να 
μνημονεύεται στα δελτία δεδομένων ασφαλείας για προϊόντα συλλογικής και βιομηχανικής 
χρήσης Επομένως είναι περιττές οιεσδήποτε πρόσθετες απαιτήσεις επισήμανσης.

Τροπολογία 173
Aldo Patriciello

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 στην περίπτωση κατεργασμένων 
αντικειμένων και κατά περίπτωση, η 
δήλωση κινδύνου ή δήλωση προφυλάξεων 
που ενδεχομένως αναφέρεται στην άδεια 
για το βιοκτόνο.

Or. it
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Τροπολογία 174
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επισήμανση πρέπει να είναι ευδιάκριτη, 
ευανάγνωστη και δεόντως ανθεκτική.

Η επισήμανση πρέπει να είναι ευδιάκριτη, 
ευανάγνωστη, δεόντως ανθεκτική και στην 
εθνική γλώσσα ή γλώσσες του κράτους 
μέλους στην αγορά του οποίου πρόκειται 
να κυκλοφορεί το κατεργασμένο 
αντικείμενο ή υλικό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινισθεί ότι τα κατεργασμένα αντικείμενα ή υλικά, όπως και άλλα προϊόντα, 
πρέπει πάντα να επισημαίνονται στην εθνική γλώσσα ή γλώσσες του κράτους μέλους στου 
οποίου την αγορά διατίθενται. (Ο εισηγητής τροποποιεί την προταθείσα τροπολογία του αριθ. 
37 του σχεδίου γνωμοδότησης για να ληφθούν υπόψη τα κράτη μέλη με περισσότερες από μία 
εθνικές γλώσσες.)

Τροπολογία 175
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία στην 
αγορά κατεργασμένων υλικών ή 
αντικειμένων πρέπει να διαθέτει 
πιστοποιητικό εκδοθέν από τον κάτοχο 
της αδείας σχετικά με όλα τα βιοκτόνα 
προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν για την 
κατεργασία ή που προστέθηκαν στα 
αντικείμενα ή υλικά.

Or. it

Αιτιολόγηση

Όποιος θέτει σε κυκλοφορία στην αγορά αντικείμενα ή υλικά με βιοκτόνα πρέπει να διαθέτει 
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πιστοποιητικό που να αναφέρει όλα τα βιοκτόνα που χρησιμοποιήθηκαν στα αντικείμενα και 
στα υλικά.

Τροπολογία 176
Aldo Patriciello

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, τη 
συγκατάθεση, όπως ορίζει το άρθρο 50,

Or. it

Αιτιολόγηση

Ο πρώτος αιτών δεν είναι απαραίτητα ο κάτοχος των δεδομένων. Χρειάζεται να υπάρξει 
πρόβλεψη για την περίπτωση που ένας δεύτερος αιτών ή εταιρία είναι ή γίνεται από κοινού 
κάτοχος δεδομένων, ως αποτέλεσμα κοινοχρησίας ή από κοινού συγκέντρωσης των δεδομένων.

Τροπολογία 177
Aldo Patriciello

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) ο επόμενος αιτών είναι και αυτός 
κάτοχος δεδομένων.

Or. it

Αιτιολόγηση

Ο πρώτος αιτών δεν είναι απαραίτητα ο κάτοχος των δεδομένων. Χρειάζεται να υπάρξει 
πρόβλεψη για την περίπτωση που ένας δεύτερος αιτών ή εταιρία είναι ή γίνεται από κοινού 
κάτοχος δεδομένων, ως αποτέλεσμα κοινοχρησίας ή από κοινού συγκέντρωσης των δεδομένων.
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Τροπολογία 178
Aldo Patriciello

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. Ο Οργανισμός καταχωρίζει κάθε 
στοιχείο πληροφοριών στον αναφερόμενο 
στην παράγραφο 2 κατάλογο, που φέρει 
ενιαίο κωδικό, στο Μητρώο Κοινοχρησίας 
Δεδομένων για τα Βιοκτόνα, 
συμπεριλαμβανομένων και όλων των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αλλά και 
εκείνων που συνδέονται με την ταυτότητα 
του πρώτου αιτούντος και του/των 
κατόχου/ων των δεδομένων. 

Or. it

Αιτιολόγηση

Το Μητρώο πρέπει να περιέχει κάθε στοιχείο πληροφοριών και τα έγγραφα του καταλόγου. 
Είναι προτιμότερη μια ψηφιακή ταυτοποίηση για κάθε αποστελλόμενο έγγραφο προς αποφυγή 
σύγχυσης όταν αποστέλλονται τίτλοι ή διορθώσεις των μελετών με όμοια ονόματα. Χρειάζεται 
μια συσχέτιση ανάμεσα στον κάτοχο των δεδομένων και τον αιτούντα για να εξασφαλίζεται ο 
σεβασμός των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας..

Τροπολογία 179
Mario Pirillo

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.

Χορηγείται ξεχωριστή ημερομηνία 
αποστολής σε κάθε έγγραφο, όπως αυτό 
χαρακτηρίζεται από τον αποκλειστικό 
κώδικα σύμφωνα με το άρθρο 48, παρ.4.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Η οδηγία 98/8/ΕΚ δεν όρισε με σαφή τρόπο τις απαιτήσεις για την προστασία των δεδομένων. 
Η ημερομηνία αποστολής του φακέλου μπορεί να μην είναι η ημερομηνία αποστολής όλων των 
πληροφοριών. Γι' αυτό το λόγο ζητείται να καταγράφεται μια ημερομηνία σε κάθε αποστολή 
δεδομένων.

Τροπολογία 180
Aldo Patriciello

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 
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.

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Έστω κι αν αυτό το άρθρο αποτελεί βελτίωση σε σχέση με τα όσα ορίζει η οδηγία περί 
βιοκτόνων προϊόντων για την προσταστία των δεδομένων, δεν δικαιολογείται η διάκριση 
ανάμεσα σε νέα στοιχεία και σε ήδη υπάρχοντα. Και τούτο διότι οι εθνικές νομοθετικές 
ρυθμίσεις καλύπτουν μόνο ένα μικρό μέρος της αγοράς των εν λόγω προϊόντων. Όπου  
υπάρχουν δε τέτοιου είδους ρυθμίσεις, μερικά κράτη δεν τις έχουν ουσιαστικά εφαρμόσει. Επί 
πλέον, η  εξάλειψη αυτής της διάκρισης θα συνέβαλλε στο να ευθυγραμμισθούν οι διατάξεις 
αυτής της οδηγίας προς το REACH.



PE439.127v01-00 94/112 AM\804998EL.doc

EL

Τροπολογία 181
Mario Pirillo

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 ακυρώνει
την ισχύ της άδειας που έχει εκδοθεί βάσει 
του εν λόγω εγγράφου, εκτός εάν ένα άλλο 
έγγραφο πρόσβασης σε κάποια 
αντίστοιχη δραστική ουσία χορηγηθεί 
από τον κάτοχο της άδειας εντός 4 
μηνών.

Or. it

Αιτιολόγηση

Τα έγγραφα πρόσβασης γενικά χορηγούνται δωρεάν και συνδέονται με συμβάσεις προμηθειών. 
Η επιλογή της ανάκλησης εγγράφων πρόσβασης στις περιπτώσεις παραβίασης των συμβάσεων, 
για παράδειγμα, μιας εναλλακτικής προμήθειας, σημαίνει προστασία των επενδύσεων ενός 
κατόχου στοιχείων. Για να προστατευθούν οι χρήστες, προβλέπεται μια περίοδος εντός της 
οποίας είναι δυνατόν να κυρωθεί η έγκριση του προϊόντος προκειμένου να ληφθεί ένα νέο 
έγγραφο πρόσβασης.

Τροπολογία 182
Mario Pirillo

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 ο 
Οργανισμός αξιολογεί αμέσως κατά πόσο 
υπάρχει ισοτιμία από τεχνική άποψη 
βάσει των πηγών αναφοράς. Αν η εν λόγω 
αξιολόγηση είναι θετική, η αρμόδια αρχή 
ή ο Οργανισμός ανακοινώνει αμέσως στο 
μελλοντικό αιτούντα το όνομα και τα 
στοιχεία επικοινωνίας του κυρίου των 
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δεδομένων. 

Or. it

Αιτιολόγηση

Πριν οι μελέτες οδηγήσουν στην κοινοχρησία των δεδομένων, πρέπει να ελεγχθεί σωστά η 
τεχνική ισοτιμία, διαφορετικά δεν μπορεί να ορισθεί κατά πόσο τα διαθέσιμα δεδομένα 
μπορούν να εφαρμοσθούν στον επόμενο αιτούντα.

Τροπολογία 183
Mario Pirillo

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 
αιτών οφείλει να καταβάλει στον κύριο 
των δεδομένων.

3. Εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία εντός 
δύο μηνών από την υποβολή του αιτήματος 
σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 2, 
είτε ο ήδη κύριος των δεδομένων είτε ο 
μελλοντικός αιτών ενημερώνει 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. Ένας οργανισμός διαιτησίας 
αποφασίζει για το ποσοστό  όλων των 
δαπανών που συνδέονται με την 
επεξεργασία και τη χρήση των δεδομένων 
που ο μελλοντικός αιτών οφείλει να 
καταβάλει στον κύριο των δεδομένων.

Or. it

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία ανάμεσα στα δυο μέρη, δηλαδή ανάμεσα 
στον κύριο και τον πιθανό αιτούντα, αυτοί πρέπει να ενημερώσουν τον Οργανισμό. Για να 
εξασφαλισθεί ότι η υποχρεωτική κοινοχρησία των δεδομένων προκύπτει με αρμονικό τρόπο στο 
επίπεδο της ΕΕ, η Επιτροπή πρέπει να προβεί στη σύσταση ενός οργανισμού διαιτησίας. Η 
συγκέντρωση και η χρήση των πληροφοριών μπορεί να περιλαμβάνει την προετοιμασία 
μελετών, των δαπανών για την αίτηση έκδοσης αδείας και για εμπειρογνώμονες.
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Τροπολογία 184
Mario Pirillo

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, εάν οι περίοδοι προστασίας 
των στοιχείων δεν έχουν λήξει σύμφωνα 
με το άρθρο 49 η παραλαμβάνουσα 
αρμόδια αρχή ή ο Οργανισμός μπορεί να 
συμφωνήσει ότι ένας επόμενος αιτών  
άδεια μπορεί να προβεί σε κοινοχρησία 
των στοιχείων που παρέσχε ο πρώτος 
αιτών σύμφωνα με το άρθρο 52,  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.  

Or. it

Αιτιολόγηση

Εάν ένας αιτών επιθυμεί την κοινοχρησία των στοιχείων, πρέπει να αποδεικνύεται η ομοιότητα 
και τεχνική ισοδυναμία τους έστω κι αν δεν έχει λήξει η περίοδος προστασίας των στοιχείων.
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Τροπολογία 185
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α.  Το αργότερο δύο έτη μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, 
η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με 
την αποτίμηση των κινδύνων που 
παρουσιάζουν οι δραστικές ουσίες και τα 
βιοκτόνα σε διαστάσεις νανο- για την 
υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον 
καθώς και σχετικά με τα ειδικά μέτρα 
που θα έπρεπε να ληφθούν σε σχέση με 
αυτές τις ουσίες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα βιοκτόνα σε διαστάσεις νανο- εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Αλλά ο 
αντίκτυπος αυτών των ουσιών στην υγεία και το περιβάλλον παραμένει σε μεγάλο βαθμό 
παραγνωρισμένος.  Επιβάλλεται να ξεκινήσουν γρήγορα μελέτες με σκοπό την αποτίμηση αυτού 
του αντικτύπου κατά τρόπο ώστε να εξετασθεί το ενδεχόμενο να ληφθούν ειδικά μέτρα.

Τροπολογία 186
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Το αργότερο δύο έτη μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με 
την αποτίμηση των κινδύνων που 
παρουσιάζουν οι δραστικές ουσίες και τα 
βιοκτόνα σε διαστάσεις νανο- για την 
υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον 
καθώς και σχετικά με τα ειδικά μέτρα 
που θα έπρεπε να ληφθούν σε σχέση με 
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αυτές τις ουσίες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα βιοκτόνα σε διαστάσεις νανο- εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Αλλά ο 
αντίκτυπος αυτών των ουσιών στην υγεία και το περιβάλλον παραμένει σε μεγάλο βαθμό 
παραγνωρισμένος.  Επιβάλλεται να ξεκινήσουν γρήγορα μελέτες με σκοπό την αποτίμηση αυτού 
του αντικτύπου κατά τρόπο ώστε να εξετασθεί το ενδεχόμενο να ληφθούν ειδικά μέτρα.

Τροπολογία 187
Mario Pirillo, Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η γνωστοποίηση των ακόλουθων 
πληροφοριών θεωρείται ότι θίγει την 
προστασία των εμπορικών συμφερόντων 
του ενδιαφερομένου:

2. Η γνωστοποίηση των ακόλουθων 
πληροφοριών θεωρείται ότι θίγει την 
προστασία των εμπορικών συμφερόντων 
του ενδιαφερομένου γι' αυτό και δεν 
πρέπει να δημοσιοποιούνται:

(α) λεπτομέρειες της πλήρους σύνθεσης 
του βιοκτόνου,

(α) λεπτομέρειες της πλήρους σύνθεσης 
του βιοκτόνου,

β) ακριβής χρήση, λειτουργία ή εφαρμογή 
ουσίας ή μείγματος, 

β) ακριβής χρήση, λειτουργία ή εφαρμογή 
ουσίας ή μείγματος, 

γ) ακριβής ποσότητα ουσίας ή μείγματος 
που παρασκευάστηκε ή διατέθηκε στην 
αγορά,

γ) ακριβής ποσότητα ουσίας ή μείγματος 
που παρασκευάστηκε ή διατέθηκε στην 
αγορά,

δ) σχέση του παραγωγού δραστικής ουσίας 
με τον υπεύθυνο για τη διάθεση βιοκτόνου 
στην αγορά ή του υπεύθυνου για τη 
διάθεση βιοκτόνου στην αγορά με τους 
διανομείς του προϊόντος.

δ) σχέση του παραγωγού δραστικής ουσίας 
με τον υπεύθυνο για τη διάθεση βιοκτόνου 
στην αγορά ή του υπεύθυνου για τη 
διάθεση βιοκτόνου στην αγορά με τους 
διανομείς του προϊόντος,

(δ α) οι παραγωγοί των δραστικών 
ουσιών (ονόματα και διευθύνσεις, 
συμπεριλαμβανομένου του τόπου των 
εγκαταστάσεων παραγωγής),
(δ β) ο τόπος της εγκατάστασης 
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παραγωγής ενός βιοκτόνου προϊόντος,
(δ γ) η ημερομηνία έκδοσης της άδειας 
και η ημερομηνία λήξη της, 
(δ δ) η δοσολογία και οι οδηγίες χρήσης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Στις πληροφορίες που δεν πρέπει να αποκαλύπτονται, για λόγους εμπορικούς, πρέπει να 
προστεθούν και οι ημερομηνία έκδοσης της άδειας  και η ημερομηνία λήξη της, η δοσολογία 
και οι οδηγίες χρήσης καθώς και ο τόπος της εγκατάστασης παραγωγής ενός βιοκτόνου ή 
δραστικών ουσιών.

Τροπολογία 188
Aldo Patriciello

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 
προϊόν 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. it

Αιτιολόγηση

Το άρθρο αυτό πρέπει να ισχύσει και για τα βιοκτόνα προϊόντα και όχι μόνο για τις δραστικές 
ουσίες.
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Τροπολογία 189
Aldo Patriciello

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:

διαγράφεται

i) στην επιστημονική έρευνα και 
ανάπτυξη,

ii) στην έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων 
και διεργασιών.

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι ερευνητικές/αναπτυξιακές πληροφορίες πρέπει να παραμένουν εμπιστευτικές.

Τροπολογία 190
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ετικέτες πρέπει να μην είναι 
παραπλανητικές και, πάντως, να μην 
φέρουν τις ενδείξεις «βιοκτόνο χαμηλής 
επικινδυνότητας», «μη τοξικό», 
«αβλαβές» ή ανάλογες ενδείξεις. Επιπλέον, 
στην ετικέτα πρέπει να αναγράφονται οι 
ακόλουθες ενδείξεις κατά τρόπο ώστε να 
είναι ευδιάκριτες και ανεξίτηλες: 

2. Οι ετικέτες πρέπει να μην είναι 
παραπλανητικές και, πάντως, να μην 
φέρουν τις ενδείξεις «μη τοξικό», 
«αβλαβές» ή ανάλογες ενδείξεις. Επιπλέον, 
στην ετικέτα πρέπει να αναγράφονται οι 
ακόλουθες ενδείξεις κατά τρόπο ώστε να 
είναι ευδιάκριτες και ανεξίτηλες: 

Or. it
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Αιτιολόγηση

Όποιος θέτει σε κυκλοφορία στην αγορά προϊόντα χαμηλής επικινδυνότητας πρέπει να 
ενθαρρύνεται και πρέπει να του επιτρέπεται να το δημοσιοποιεί δεόντως. 

Τροπολογία 191
Mario Pirillo, Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) οδηγίες χρήσης και δοσολογία, 
εκφραζόμενη σε μονάδες του μετρικού 
συστήματος, για κάθε χρήση που 
προβλέπεται στους όρους της άδειας·

ε) οδηγίες χρήσης και δοσολογία, 
εκφραζόμενη κατά τρόπον σωστό και 
κατανοητό για τον χρήστη για κάθε χρήση 
που προβλέπεται στους όρους της άδειας·

Or. it

Αιτιολόγηση

Η δοσολογία εκφρασμένη σε μονάδες μετρικού συστήματος δεν είναι κατανοητή για τον μη 
επαγγελματία χρήστη και οδηγεί σε δυσκολία κατανόησης για τον καταναλωτή. Ζητείται 
αντίθετα να εκφράζεται στην ετικέτα η δοσολογία κατά τρόπο σωστό και κατανοητό για τον 
τελικό χρήστη.

Τροπολογία 192
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν 
την επισήμανση των βιοκτόνων που 
διατίθενται στην αγορά της επικράτειας 
τους στην ή στις εθνικές τους γλώσσες.

3. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν την 
επισήμανση των βιοκτόνων που 
διατίθενται στην αγορά της επικράτειας 
τους στην ή στις εθνικές τους γλώσσες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα προϊόντα εν γένει πρέπει πάντα να επισημαίνονται στην εθνική γλώσσα ή γλώσσες του 
κράτους μέλους στου οποίου την αγορά διατίθεται το προϊόν. (Ο εισηγητής τροποποιεί την 
προταθείσα τροπολογία του αριθ. 39 του σχεδίου γνωμοδότησης για να ληφθούν υπόψη τα 
κράτη μέλη με περισσότερες από μία εθνικές γλώσσες.)

Τροπολογία 193
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Βιοκτόνα που περιέχουν νανοϋλικά ή 
που έχουν παρασκευασθεί μέσω της 
νανοτεχνολογίας φέρουν σαφή σήμανση 
ως τοιαύτα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα βιοκτόνα που περιέχουν νανοϋλικά καλύπτονται από τον κανονισμό. Αλλά η επίπτωση 
αυτών των ουσιών στην υγεία και το περιβάλλον είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστη προς το 
παρόν. Οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται σωστά.

Τροπολογία 194
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Βιοκτόνα που περιέχουν νανοϋλικά ή 
που έχουν παρασκευασθεί μέσω της 
νανοτεχνολογίας φέρουν σαφή σήμανση 
ως τοιαύτα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα βιοκτόνα που περιέχουν νανοϋλικά καλύπτονται από τον κανονισμό. Αλλά η επίπτωση 
αυτών των ουσιών στην υγεία και το περιβάλλον είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστη προς το 
παρόν. Οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται σωστά.

Τροπολογία 195
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι διαφημίσεις βιοκτόνων δεν 
αναφέρονται στο προϊόν κατά τρόπο 
παραπλανητικό όσον αφορά τους 
κινδύνους που ενέχει για τον άνθρωπο ή το 
περιβάλλον. Η διαφήμιση βιοκτόνου δεν 
περιλαμβάνει σε καμία περίπτωση τις 
ενδείξεις «βιοκτόνο χαμηλής 
επικινδυνότητας», «μη τοξικό», 
«αβλαβές» ή ανάλογες ενδείξεις.

3. Οι διαφημίσεις βιοκτόνων δεν 
αναφέρονται στο προϊόν κατά τρόπο 
παραπλανητικό όσον αφορά τους 
κινδύνους που ενέχει για τον άνθρωπο ή το 
περιβάλλον. Η διαφήμιση βιοκτόνου δεν 
περιλαμβάνει σε καμία περίπτωση τις 
ενδείξεις «μη τοξικό», «αβλαβές» ή 
ανάλογες ενδείξεις.

Or. it

Αιτιολόγηση

Όποιος θέτει σε κυκλοφορία στην αγορά προϊόντα χαμηλής επικινδυνότητας πρέπει να 
ενθαρρύνεται και πρέπει να του επιτρέπεται να το δημοσιοποιεί δεόντως. 

Τροπολογία 196
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) καθορίζεται μειωμένο τέλος για τις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, κατά την 
έννοια της σύστασης 2003/361/EΚ σχετικά 
με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων·

(α) καθορίζεται μειωμένο τέλος για τις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, κατά την 
έννοια της σύστασης 2003/361/EΚ σχετικά 
με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων· 
αυτό δεν αλλάζει επουδενί την ευθύνη της 
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αρμόδιας αρχής αξιολόγησης να προβεί 
σε ορθή αξιολόγηση κατά την έννοια του 
κανονισμού, 

Or. it

Αιτιολόγηση

Τα τέλη πρέπει να έχουν σχέση με το απαιτούμενο έργο. Κατά συνέπεια, δεν είναι αποδεκτό ένα 
άνευ διακρίσεων ετήσιο τέλος και τα τέλη πρέπει να καταβάλλονται μόνο όταν είναι πραγματικά 
αναγκαία.

Τροπολογία 197
Aldo Patriciello

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· 

δ) στη διάρθρωση και στο ύψος των 
τελών λαμβάνονται υπόψη οι εργασίες 
που πρόκειται να διεξαχθούν από τον 
Οργανισμό και την αρμόδια αρχή δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού, το δε ύψος 
τους καθορίζεται σε επίπεδο που 
εξασφαλίζει ότι τα έσοδα από τα τέλη 
αυτά, σε συνδυασμό με τις άλλες πηγές 
εσόδων του Οργανισμού σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό, επαρκούν για να 
καλύψουν το κόστος των παρεχόμενων 
υπηρεσιών.

Or. it

Αιτιολόγηση

Τα τέλη πρέπει να έχουν σχέση με το απαιτούμενο έργο. Κατά συνέπεια, δεν είναι αποδεκτό ένα 
άνευ διακρίσεων ετήσιο τέλος και τα τέλη πρέπει να καταβάλλονται μόνο όταν είναι πραγματικά 
αναγκαία.
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Τροπολογία 198
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) στη διάρθρωση και στο ύψος των 
τελών λαμβάνονται υπόψη οι εργασίες 
που πρόκειται να διεξαχθούν από τον 
Οργανισμό και την αρμόδια αρχή δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού, το δε ύψος 
τους καθορίζεται σε επίπεδο που 
εξασφαλίζει ότι τα έσοδα από τα τέλη 
αυτά, σε συνδυασμό με τις άλλες πηγές 
εσόδων του Οργανισμού σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό, επαρκούν για να 
καλύψουν το κόστος των παρεχόμενων 
υπηρεσιών.

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Τα τέλη πρέπει να έχουν σχέση με το απαιτούμενο έργο. Κατά συνέπεια, δεν είναι αποδεκτό ένα 
άνευ διακρίσεων ετήσιο τέλος και τα τέλη πρέπει να καταβάλλονται μόνο όταν είναι πραγματικά 
αναγκαία.

Τροπολογία 199
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή συνεχίζει το πρόγραμμα 
εργασιών για τη συστηματική εξέταση 
όλων των υπαρχουσών δραστικών ουσιών, 
η οποία έχει αρχίσει σύμφωνα με το άρθρο 
16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/EΚ, και 
το ολοκληρώνει έως τις 14 Μαΐου 2014. Η 
Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει εκτελεστικές 
διατάξεις για την εφαρμογή του 
προγράμματος εργασιών και τον 
καθορισμό των σχετικών δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων των αρμοδίων αρχών και 

1. Η Επιτροπή συνεχίζει το πρόγραμμα 
εργασιών για τη συστηματική εξέταση 
όλων των υπαρχουσών δραστικών ουσιών, 
η οποία έχει αρχίσει σύμφωνα με το άρθρο 
16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/EΚ, και 
το ολοκληρώνει έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2018. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει 
εκτελεστικές διατάξεις για την εφαρμογή 
του προγράμματος εργασιών και τον 
καθορισμό των σχετικών δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων των αρμοδίων αρχών και 
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των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. 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.

των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. 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. it

Τροπολογία 200
Aldo Patriciello

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 άρθρου 
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 άρθρου 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.

διαγράφεται

Or. it
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Τροπολογία 201
Mario Pirillo, Edit Herczog

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 άρθρου 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 άρθρου 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 άρθρου 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 άρθρου 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 
ανέρχεται σε δυο έτη μετά τη λήψη της 
απόφασης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Κρίνεται αναγκαίο να αναφερθεί αμέσως η χρονική περίοδος εντός της οποίας παράγει 
αποτελέσματα η απόφαση της Επιτροπής.

Τροπολογία 202
Aldo Patriciello

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 

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 
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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.

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.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επιδιώκει να ορίσει συντομότερα χρονικά διαστήματα και ότι οι 
μεταγενέστεροι χρήστες των βιοκτόνων πρέπει να έχουν επίγνωση των υποχρεώσεών τους και 
του καθεστώτος αναθεώρησης των δραστικών ουσιών.

Τροπολογία 203
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 82 διαγράφεται

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 
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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 
ποια είναι μεταγενέστερη.

Or. it

Αιτιολόγηση

Τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ρυθμίζονται ήδη από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 
1935/2004. Τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα δεν πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο της 
πρότασης διότι αυτό θα σήμαινε διπλή αξιολόγηση και ρύθμιση. Εάν υπάρχουν προφανή κενά, 
αυτά πρέπει να λυθούν με τροποποίηση του Κανονισμού για τα υλικά που έρχονται σε επαφή.
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Τροπολογία 204
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Από 1ης Ιανουαρίου 2014, όλοι οι 
παραγωγοί μιας υφιστάμενης δραστικής 
ουσίας που κυκλοφορεί στην αγορά για 
χρήση σε βιοκτόνα προϊόντα, υποβάλουν 
στον Οργανισμό αίτηση για να περιληφθεί 
η εν λόγω ουσία στο Παράρτημα I. Οι 
αρμόδιες αρχές πρέπει να διενεργούν 
επίσημους ελέγχους όπως ορίζεται στο 
άρθρο 54, παρ. 1.

Or. it

Αιτιολόγηση

Μόνο στις επιχειρήσεις εκείνες που συμβάλλουν στο σύστημα πρέπει να επιτρέπεται να 
παράγουν και θέτουν σε εμπορία δραστικές ουσίες προς χρήση στα βιοκτόνα προϊόντα. Αυτός 
είναι ο καλύτερος τρόπος για την αντιμετώπιση του προβλήματος των λάθρα επωφελούμενων, 
μέσω μις ενδεδειγμένης εποπτείας της αγοράς των δραστικών ουσιών. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
υποχρεούνται να ορίζουν ποιά βιοκτόνα προϊόντα υπάρχουν στην αγορά τους, εάν ο παραγωγός 
της δραστικής ουσίας έχει υποβάλει φάκελο για το Παράρτημα Ι, και να συμπεριφέρονται 
αναλόγως.

Τροπολογία 205
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να λαμβάνουν 
τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με τα όσα 
ορίζονται στο άρθρο 54, παρ. 2.

Or. it

Αιτιολόγηση

Μόνο στις επιχειρήσεις εκείνες που συμβάλλουν στο σύστημα πρέπει να επιτρέπεται να 
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παράγουν και θέτουν σε εμπορία δραστικές ουσίες προς χρήση στα βιοκτόνα προϊόντα. Αυτός 
είναι ο καλύτερος τρόπος για την αντιμετώπιση του προβλήματος των λάθρα επωφελούμενων, 
μέσω μις ενδεδειγμένης εποπτείας της αγοράς των δραστικών ουσιών. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
υποχρεούνται να ορίζουν ποιά βιοκτόνα προϊόντα υπάρχουν στην αγορά τους, εάν ο παραγωγός 
της δραστικής ουσίας έχει υποβάλει φάκελο για το Παράρτημα Ι, και να συμπεριφέρονται 
αναλόγως.

Τροπολογία 206
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙΙ, Τίτλος 1, εδάφιο 2.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.2. 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, 
λαμβάνοντας υπόψη τα όρια 
συγκέντρωσης που ορίζονται στο άρθρο 
16

Or. it

Αιτιολόγηση

Για να υπάρξει  συμμόρφωση προς τις τροπολογίες στο άρθρο 16 (2α και 2β) (νέο) 

Τροπολογία 207
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙΙ, παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι πληροφορίες θα λαμβάνονται κατά 
το δυνατόν από υφιστάμενα στοιχεία 
προς ελαχιστοποίηση των δοκιμών σε 
ζώα. Συγκεκριμένα, θα ισχύσουν οι 
διατάξεις της οδηγίας 1999/45/EΚ  ή του 
κανονισμού (EΚ) αριθ.  1272/2008.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθούν περιττές δοκιμές στα ζώα. 

Τροπολογία 208
Bill Newton Dunn

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – Κύρια Ομάδα 4 – Τύπος προϊόντων 20 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τύπος προϊόντων 20: - Τύπος προϊόντων 20: Απολυμαντικά 
τροφίμων και ζωοτροφών
Προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την 
απολύμανση των τροφίμων ή των 
ζωοτροφών και για τον έλεγχο των 
επιβλαβών οργανισμών.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διατηρηθεί ο τύπος 20 βιοκτόνων ("συντήρηση των τροφίμων ή των 
ζωοτροφών") αλλά χρειάζεται να τροποποιηθεί ο ορισμός τους, δεδομένου ότι αυτά τα 
προϊόντα δεν είναι συντηρητικά αλλά απολυμαντικά.  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. Ούτε δρουν ως συντηρητικά για την πρόληψη της αλλοίωσης των 
ζωοτροφών. Αυτά τα προϊόντα πρέπει επομένως να θεωρούνται απολυμαντικά.


