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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αγορά βιοκτόνων και νομοθετική ρύθμιση

Η αγορά βιοκτόνων στην Ευρώπη υπολογίζεται κατά προσέγγιση σε 890 εκατομμύρια ευρώ 
ετησίως, αντιστοιχώντας στο 27% περίπου της παγκόσμιας αγοράς. Τρεις μεγάλες εταιρείες 
κατέχουν σχεδόν το 25% της ευρωπαϊκής αγοράς. Επομένως, είναι απαραίτητο να 
αντιμετωπιστούν με ισόρροπο τρόπο τα προβλήματα των μεγάλων εταιρειών και αυτά των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Η οδηγία 98/8/ΕΚ, η οποία ρυθμίζει επί του παρόντος τον τομέα, είχε τον διττό στόχο να 
βελτιώσει την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Προέβλεψε επίσης 
ένα σύστημα αμοιβαίας αναγνώρισης των εθνικών διαδικασιών αδειοδότησης, προκειμένου 
να επιτρέπεται η κυκλοφορία των βιοκτόνων στην εσωτερική αγορά. Ωστόσο, διάφορα 
προβλήματα στη δεκαετή περίοδο εφαρμογής της (όπως το υπερβολικό κόστος, οι 
απαγορευτικές απαιτήσεις, οι καθυστερήσεις στη χορήγηση των αδειών, οι χρονικές διαφορές 
κατά τις αξιολογήσεις των αιτήσεων στα διάφορα κράτη μέλη) είχαν ως αποτέλεσμα να 
εγκριθεί μόνο μία δραστική ουσία βάσει του τρέχοντος νομοθετικού πλαισίου, χωρίς να 
αναμένεται κάτι καλύτερο στο εγγύς μέλλον.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει έναν νέο κανονισμό για τον εξορθολογισμό των 
διαδικασιών και την ενίσχυση της λειτουργίας της αγοράς. Στα βασικά σημεία 
συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: προαιρετική κεντρική διαδικασία αδειοδότησης για 
βιοκτόνα «χαμηλής επικινδυνότητας», βελτιωμένη διαδικασία αμοιβαίας αναγνώρισης, 
εναρμονισμένη διάρθρωση τελών για εθνικές άδειες και ρύθμιση των αντικειμένων που έχουν 
υποστεί κατεργασία με βιοκτόνα. 

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης επικροτεί, σε γενικές γραμμές, τις προτάσεις της Επιτροπής 
και υποστηρίζει ευρέως τα προτεινόμενα μέτρα, και ιδιαίτερα την έμφαση που δίνεται στη 
μείωση του διοικητικού φόρτου της διαδικασίας αδειοδότησης. Ωστόσο, είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί ότι αντιμετωπίζονται οι ανάγκες των διάφορων ενδιαφερόμενων μερών, και για 
τον λόγο αυτόν παρατίθεται παρακάτω μια σειρά προτάσεων.

Προτεινόμενες τροπολογίες

Διευρυμένη κεντρική διαδικασία αδειοδότησης

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης επικροτεί τις προτάσεις σχετικά με την εισαγωγή της 
δυνατότητας να ακολουθούν οι παραγωγοί κεντρική διαδικασία αδειοδότησης για δραστικές 
ουσίες και βιοκτόνα. Ο ισχύων ορισμός του «βιοκτόνου χαμηλής επικινδυνότητας» φαίνεται 
να περιορίζει τη διαδικασία αυτή σε μια αδικαιολόγητα μικρή κατηγορία προϊόντων, και ο 
συντάκτης της γνωμοδότησης συνιστά μερική διεύρυνση της συγκεκριμένης κατηγορίας. Η 
ημερομηνία αναθεώρησης του κανονισμού πρέπει επίσης να επισπευσθεί από το 2023 στο 
2016, ώστε να δοθεί η δυνατότητα για ανασκόπηση και ενδεχόμενη διεύρυνση της κεντρικής 
διαδικασίας αδειοδότησης, εάν η διαδικασία αυτή λειτουργεί αποτελεσματικά.
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Βοήθεια προς τις ΜΜΕ

Πρέπει να παρασχεθεί μεγαλύτερη βοήθεια στις ΜΜΕ σε έναν τομέα όπου κυριαρχούν 
ορισμένοι μεγάλοι βιομηχανικοί παραγωγοί. Για τον λόγο αυτόν, οι ΜΜΕ πρέπει να 
εξαιρεθούν από την καταβολή ετήσιου τέλους για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να συστήσουν υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης οι οποίες θα 
λειτουργούν συμπληρωματικά στα έγγραφα καθοδήγησης που παρέχει ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ΕΟΧΠ). 

Εξορθολογισμός των προθεσμιών

Στην πρόταση συνιστάται να οριστούν συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια, όπου είναι δυνατό, 
ώστε να μπορεί η βιομηχανία να προγραμματίζει τις μελλοντικές δραστηριότητές της. Πρέπει 
να οριστούν χρονικά πλαίσια για τα διάφορα στάδια αξιολόγησης ενός φακέλου. Οι 
προθεσμίες πρέπει να συντομευθούν, όπου είναι εφικτό, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα της διαδικασίας αδειοδότησης.

Προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης (Ε&Α)

Είναι σκόπιμο να διευκολυνθεί η διεξαγωγή περαιτέρω Ε&Α σε έναν τομέα που είναι καίριος 
για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Σύμφωνα με την πρόταση, 
τα πειράματα/δοκιμές που μπορεί να συνεπάγονται την ελευθέρωση μη εγκεκριμένου 
βιοκτόνου στο περιβάλλον απαιτούν εθνική άδεια. Πρέπει να εφαρμοστεί μια απλούστερη 
διαδικασία κοινοποίησης η οποία να εξακολουθεί μεν να επιτρέπει στην αρμόδια αρχή να 
εκδίδει πιο αυστηρούς όρους, χωρίς όμως να καθιστά εξ ορισμού επαχθή τη διαδικασία 
αδειοδότησης. 

Σκευάσματα-πλαίσια

Προς όφελος της αποτελεσματικότητας, ο συντάκτης της γνωμοδότησης προτείνει να γίνει 
διάκριση μεταξύ διοικητικών, ελασσόνων και μειζόνων τροποποιήσεων σχετικά με τις άδειες 
των σκευασμάτων-πλαισίων. Η επεξεργασία των διοικητικών τροποποιήσεων θα μπορούσε 
να γίνεται μέσω απλουστευμένης διαδικασίας κοινοποίησης· οι ελάσσονες τροποποιήσεις θα 
μπορούσαν να εκτιμώνται σε συντομότερη περίοδο αξιολόγησης· και, όσον αφορά τις 
μείζονες αλλαγές, η περίοδος αξιολόγησης θα μπορούσε να είναι ανάλογη προς τον βαθμό 
της προτεινόμενης αλλαγής. Επιπλέον, προκειμένου να βοηθηθούν οι παραγωγοί, ο 
συντάκτης της γνωμοδότησης συνιστά την παροχή ενός μόνο αριθμού άδειας για όλα τα 
βιοκτόνα που ανήκουν στο ίδιο πλαίσιο.

Κριτήρια εξαίρεσης

Όσον αφορά τα κριτήρια εξαίρεσης, ο συντάκτης της γνωμοδότησης θεώρησε ότι η εξαίρεση 
που ίσχυε για τις δραστικές ουσίες συγκεκριμένων τύπων προϊόντων (4 και 14 έως 19) από τη 
δοκιμή γενικής αδειοδότησης ήταν αδικαιολόγητα περιοριστική. Πρέπει να είναι δυνατή η 
εκτίμηση όλων των τύπων προϊόντων σύμφωνα με τα κριτήρια. Η απαγόρευση των 
προϊόντων αυτών βάσει της νομοθεσίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα δεν 
δικαιολογείται (με πολύ μικρό αριθμό εξαιρέσεων) βάσει της νομοθεσίας για τα βιοκτόνα, 
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καθώς τα φυτοφάρμακα και τα βιοκτόνα έχουν διαφορετικές χρήσεις και συνδέονται με 
διαφορετικά επίπεδα έκθεσης. 

Απαιτήσεις σχετικά με τη γλώσσα

Οι αιτήσεις χορήγησης άδειας και η επισήμανση του προϊόντος πρέπει να απαιτείται να 
υποβάλλονται σε μία μόνο από τις επίσημες γλώσσες του σχετικού κράτους μέλους (εάν είναι 
περισσότερες από μία) ώστε να αποφεύγεται ο υπερβολικός φόρτος για τη βιομηχανία.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31α) Προκειμένου να βοηθηθούν οι 
αιτούντες, και ιδίως οι μικρές και 
μεσαίες, να συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, 
πέραν των εγγράφων επιχειρησιακής 
καθοδήγησης που παρέχει ο Οργανισμός, 
τα κράτη μέλη πρέπει να δημιουργήσουν 
εθνικά γραφεία υποστήριξης.

Or. en

Τροπολογία 2

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κα) "διοικητική αλλαγή" μεταβολή 
καθαρά διοικητικής φύσεως σε 
υπάρχουσα άδεια, η οποία δεν 
συνεπάγεται επανεκτίμηση του κινδύνου 
για τη δημόσια υγεία ή το περιβάλλον ή 
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την αποτελεσματικότητα του προϊόντος·

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 3

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κβ) "ελάσσων αλλαγή" μεταβολή σε 
υπάρχουσα άδεια που δεν μπορεί να 
θεωρηθεί διοικητική μεταβολή καθώς 
απαιτεί περιορισμένη επανεκτίμηση του 
κινδύνου για τη δημόσια υγεία ή το 
περιβάλλον και/ή την 
αποτελεσματικότητα του προϊόντος, και 
δεν επηρεάζει αρνητικά τον βαθμό 
επικινδυνότητας για την δημόσια υγεία ή 
το περιβάλλον ούτε την 
αποτελεσματικότητα του προϊόντος·

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 4

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κγ) "μείζων αλλαγή" μεταβολή σε 
υπάρχουσα άδεια που δεν μπορεί να 
θεωρηθεί διοικητική μεταβολή ούτε 
ελάσσων αλλαγή·
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 5

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κα α) "ΜΜΕ" μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στη 
σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 
6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό 
των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων1·
______________
1ΕΕ L 124, 20.5.2003, σ. 36

Or. en

Αιτιολόγηση

Ακολουθώντας το παράδειγμα του κανονισμού REACH, είναι προτιμότερο να υπάρχει χωριστός 
ορισμός για τις ΜΜΕ.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιστημονική αιτιολογία για να γίνεται διάκριση κατά συγκεκριμένων τύπων προϊόντων (δηλ. 
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τύποι προϊόντων 4 και 14 έως 19) είναι ασαφής και μάλλον αυθαίρετη και επομένως αδίκως 
στοχεύει σε αυτούς τους τύπους προϊόντων.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα βιοκτόνα προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνον σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που 
αναγράφονται στην ετικέτα, οι οποίες έτυχαν υποστήριξης στον φάκελο περί αποδεκτού 
κινδύνου και αποτελεσματικότητας. 

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. 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. 

4. Εάν ο Οργανισμός θεωρήσει την αίτηση 
ελλιπή, ενημερώνει τον αιτούντα σχετικά 
με τις συμπληρωματικές πληροφορίες που 
απαιτούνται για την επικύρωση της 
αίτησης και ορίζει προθεσμία το πολύ δύο 
μηνών για την υποβολή των πληροφοριών 
αυτών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ορίζεται συγκεκριμένη προθεσμία για την παροχή πληροφοριών που πρέπει να είναι 
όσο το δυνατόν πιο σύντομη για να προχωρεί γρήγορα η αξιολόγηση. 
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Εάν, κατά την αξιολόγηση των 
φακέλων, προκύψει ότι απαιτούνται 
συμπληρωματικές πληροφορίες για τη 
διενέργειά της, η αρμόδια αρχή 
αξιολόγησης ζητεί από τον αιτούντα να 
υποβάλει τις πληροφορίες αυτές εντός 
καθορισμένης προθεσμίας που δεν 
υπερβαίνει τους έξι μήνες. Κατ' εξαίρεση 
και μετά από δέουσα αιτιολόγηση η 
προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά 
επιπλέον έξι μήνες. Η αρμόδια αρχή 
αξιολόγησης ενημερώνει σχετικά τον 
Οργανισμό. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πείρα έχει δείξει ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης θα μπορούσε να διαρκέσει 
αδικαιολόγητα πολύ. Έχει επομένως σημασία να τεθούν οι δέουσες προθεσμίες για να 
αποφεύγονται τα κενά που θα μπορούσαν να παρατείνουν ασκόπως τη διαδικασία. Οι 
προθεσμίες αυτές προσφέρουν κάποια ασφάλεια στον αιτούντα ως προς την πιθανή μέγιστη 
διάρκεια αυτής της διαδικασίας. 

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. 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. 

4. Εάν ο Οργανισμός θεωρήσει την αίτηση 
ελλιπή, ενημερώνει τον αιτούντα σχετικά 
με τις συμπληρωματικές πληροφορίες που 
απαιτούνται για την επικύρωση της 
αίτησης και ορίζει προθεσμία το πολύ δύο 
μηνών για την υποβολή των πληροφοριών 
αυτών. 
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να ορίζεται συγκεκριμένη προθεσμία για την παροχή πληροφοριών που πρέπει να είναι 
όσο το δυνατόν πιο σύντομη για να προχωρεί γρήγορα η αξιολόγηση. 

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί να ζητεί τη γνώμη 
του Οργανισμού σχετικά με κάθε 
επιστημονικό ή τεχνικό ζήτημα που 
ανακύπτει κατά την επανεξέταση της 
καταχώρισης δραστικής ουσίας στο 
παράρτημα Ι. Εντός εννέα μηνών από την 
υποβολή του αιτήματος, ο Οργανισμός 
συντάσσει γνωμοδότηση και την 
υποβάλλει στην Επιτροπή.

2. Η Επιτροπή μπορεί να ζητεί τη γνώμη 
του Οργανισμού σχετικά με κάθε 
επιστημονικό ή τεχνικό ζήτημα που 
ανακύπτει κατά την επανεξέταση της 
καταχώρισης δραστικής ουσίας στο 
παράρτημα Ι. Εντός έξι μηνών από την 
υποβολή του αιτήματος, ο Οργανισμός 
συντάσσει γνωμοδότηση και την 
υποβάλλει στην Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή κατατίθεται για λόγους συνοχής δεδομένου ότι η προτεινόμενη προθεσμία 
για να εκδώσει ο Οργανισμός γνωμοδότηση κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής είναι παντού έξι 
μήνες. 

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

α) για δεδομένο στοιχείο του 
περιβάλλοντος, είναι δυνατόν να συναχθεί 
ο λόγος της προβλεπόμενης 

α) το βιοκτόνο προϊόν δεν ταξινομείται 
για κινδύνους που ενέχει για την υγεία του 
ανθρώπου ή το περιβάλλον δυνάμει του 
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συγκέντρωσης στο περιβάλλον (PEC) 
προς την προβλεπόμενη συγκέντρωση 
χωρίς επιδράσεις (PNEC), ο οποίος δεν 
υπερβαίνει την τιμή 0,1·

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008·

β) για κάθε επίδραση στη υγεία του 
ανθρώπου, το περιθώριο έκθεσης (ο 
λόγος του επιπέδου στο οποίο δεν 
παρατηρούνται δυσμενείς επιδράσεις 
(NOAEL) προς τη συγκέντρωση έκθεσης) 
υπερβαίνει την τιμή 1,000.

β) η ταξινόμηση του βιοκτόνου προϊόντος 
δεν συνδέεται με την προειδοποιητική 
λέξη "κίνδυνος" στην επισήμανση όπως 
απαιτείται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1272/2008· και υπό κανονικές και 
λογικά αναμενόμενες συνθήκες χρήσης 
του προϊόντος χωρίς τη χρήση μέσων 
ατομικής προστασίας, πληρούνται οι 
απαιτήσεις του άρθρου 16, παράγραφος 
1, στοιχεία β), γ) και δ)·

γ) η(οι) δραστική(ές) ουσία(ες) στο
βιοκτόνο προϊόν συγκρατείται(ούνται) 
κατά τρόπο ώστε υπό κανονικές ή λογικά 
αναμενόμενες συνθήκες χρήσης η έκθεση 
είναι αμελητέα και οι χειρισμοί του 
προϊόντος σε όλα τα υπόλοιπα στάδια του 
κύκλου ζωής του πραγματοποιούνται υπό 
συνθήκες αυστηρά ελεγχόμενες.

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

2.  Ωστόσο, ένα βιοκτόνο δεν θεωρείται 
χαμηλής επικινδυνότητας, εάν περιέχει 
δραστική ή ανησυχητική ουσία που: 

α) το βιοκτόνο περιέχει μία ή περισσότερες 
δραστικές ουσίες που πληρούν τα κριτήρια 
χαρακτηρισμού ως ανθεκτικών, 
βιοσυσσωρεύσιμων και τοξικών ουσιών 
(ουσίες ΑΒΤ) ή ως άκρως ανθεκτικών και 
άκρως βιοσυσσωρεύσιμων ουσιών (ουσίες 
αΑαΒ), σύμφωνα με το παράρτημα XIII 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006·

α) πληροί τα κριτήρια χαρακτηρισμού ως 
ανθεκτικής, βιοσυσσωρεύσιμης και τοξικής
ουσίας (ουσία ΑΒΤ) ή ως άκρως 
ανθεκτικής και άκρως βιοσυσσωρεύσιμης
ουσίας (ουσία αΑαΒ), σύμφωνα με το 
παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1907/2006·

β) το βιοκτόνο περιέχει μία ή περισσότερες 
δραστικές ουσίες που χαρακτηρίζονται ως 
ενδοκρινικοί διαταράκτες· 

β) χαρακτηρίζεται ως ενδοκρινικός 
διαταράκτης δυνάμει του άρθρου 57 
στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1907/2006·  

γ) το βιοκτόνο περιέχει μία ή περισσότερες 
δραστικές ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ή 
πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

γ) έχει ταξινομηθεί ή πληροί τα κριτήρια 
ταξινόμησης, σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1272/2008, ως:
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1272/2008, ως:

(i) καρκινογόνοι,

(ii) μεταλλαξιγόνοι,
(iii) νευροτοξικές,
(iv) ανοσοτοξικές,
(v) τοξικές για την αναπαραγωγή,

(vi) ευαισθητοποιητικές.

(i) καρκινογόνος,

(ii) μεταλλαξιγόνος,
(iii) νευροτοξική,

(iv) ανοσοτοξική,
(v) τοξική για την αναπαραγωγή,

(vi) ευαισθητοποιητική.

2.  Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, 
ένα βιοκτόνο θεωρείται χαμηλής 
επικινδυνότητας, εάν οι δραστικές ουσίες 
που περιέχει συγκρατούνται κατά τρόπο 
ώστε η έκθεση να είναι αμελητέα υπό 
κανονικές συνθήκες χρήσης και οι 
χειρισμοί του προϊόντος, σε όλα τα 
υπόλοιπα στάδια του κύκλου ζωής του, 
πραγματοποιούνται υπό συνθήκες 
αυστηρά ελεγχόμενες.
3.  Για τα βιοκτόνα χαμηλής 
επικινδυνότητας πρέπει να αποδεικνύεται 
ότι το δυναμικό ανάπτυξης αντοχής από 
τους στοχευόμενους οργανισμούς, 
εξαιτίας της χρήσης του βιοκτόνου, είναι 
χαμηλό.
4. Επιπλέον των δραστικών ουσιών που 
αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, οι 
δραστικές ουσίες που παράγονται ή 
εισάγονται για να χρησιμοποιηθούν σε 
βιοκτόνα χαμηλής επικινδυνότητας, τα 
οποία επιτρέπεται να διατίθενται στην 
αγορά σύμφωνα με το άρθρο 15, 
θεωρούνται ως καταχωρισμένες, η δε 
καταχώρισή τους θεωρείται ότι έχει 
περαιωθεί για παραγωγή ή εισαγωγή με 
σκοπό τη χρήση σε βιοκτόνα χαμηλής 
επικινδυνότητας και, επομένως, θεωρείται 
ότι πληρούν τις απαιτήσεις των κεφαλαίων 
1 και 5 του τίτλου ΙΙ του ίδιου κανονισμού.

4. Επιπλέον των δραστικών ουσιών που 
αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, οι 
δραστικές ουσίες που παράγονται ή 
εισάγονται για να χρησιμοποιηθούν σε 
βιοκτόνα χαμηλής επικινδυνότητας, τα 
οποία επιτρέπεται να διατίθενται στην 
αγορά σύμφωνα με το άρθρο 15, 
θεωρούνται ως καταχωρισμένες, η δε 
καταχώρισή τους θεωρείται ότι έχει 
περαιωθεί για παραγωγή ή εισαγωγή με 
σκοπό τη χρήση σε βιοκτόνα χαμηλής 
επικινδυνότητας και, επομένως, θεωρείται 
ότι πληρούν τις απαιτήσεις των κεφαλαίων 
1 και 5 του τίτλου ΙΙ του ίδιου κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος από την Επιτροπή ορισμός για τα βιοκτόνα χαμηλής επικινδυνότητας είναι 
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πολύ περιοριστικός και ως εκ τούτου περιορίζει τις περιπτώσεις στις οποίες θα μπορούσε να 
εφαρμοσθεί η κεντρική διαδικασία. Ο ορισμός επομένως διευρύνεται για να επιτρέπει σε 
περισσότερα προϊόντα να λαμβάνουν κοινοτική άδεια και ταυτόχρονα να διασφαλίσει ότι ο 
ΕΟΧΠ δεν θα κατακλύζεται μονομιάς με όλο το φάσμα των βιοκτόνων προϊόντων. Τούτο θα 
μπορούσε να επιτραπεί σε μεταγενέστερο στάδιο μέσω επίσπευσης (το 2016) της ανασκόπησης 
της διαδικασίας με σκοπό ενδεχομένως να επεκταθεί σε όλα τα προϊόντα.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα απαίτησης μεταφράσεων σε πλείονες επίσημες γλώσσες (σε περιπτώσεις κατά τις 
οποίες υπάρχουν περισσότερες από μία γλώσσες σε δεδομένο κράτος μέλος) θα μπορούσε να 
επιβαρύνει ασκόπως από οικονομική και διοικητική άποψη τον αιτούντα.  

Τροπολογία 14

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) η επιτρεπόμενη μεταβολή της σύνθεσης 
του εν λόγω βιοκτόνου αναφοράς, 
εκφραζόμενη ως μείωση της 
εκατοστιαίας αναλογίας της(ων) 
δραστικής(ών) ουσίας(ιών) και/ή ως 
μεταβολή της εκατοστιαίας αναλογίας των 
μη δραστικών ουσιών, οι οποίες 
περιέχονται στα βιοκτόνα που θεωρείται 
ότι ανήκουν στο συγκεκριμένο σκεύασμα-



PE430.878v01-00 14/31 PA\798008EL.doc

EL

πλαίσιο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος 3β πρέπει να είναι απολύτως συνεπής προς το άρθρο 16, παράγραφος 6, δηλ. ότι 
"... στην περίπτωση των σκευασμάτων-πλαισίων, είναι δυνατόν να επιτραπεί η μείωση της 
εκατοστιαίας αναλογίας της δραστικής ουσίας στο βιοκτόνο αναφοράς". Ως εκ τούτου και το 
περιεχόμενο της άδειας πρέπει να αντικατοπτρίζει αυτή τη δυνατότητα.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Στην περίπτωση σκευάσματος-
πλαισίου παρέχεται ένας και μόνον 
αριθμός άδειας για όλα τα βιοκτόνα 
προϊόντα που ανήκουν στο σκεύασμα 
αυτό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται μια νέα παράγραφος για να προσδιορίζεται ότι στην περίπτωση σκευάσματος-
πλαισίου θα παρέχεται ένας και μόνον αριθμός άδειας για όλα τα προϊόντα που ανήκουν στο 
σκεύασμα αυτό. Δεν υπάρχει επί του παρόντος τέτοια διευκρίνιση στην πρόταση κανονισμού.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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 προθεσμία το πολύ ενός 
μηνός για την υποβολή των πληροφοριών 
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αυτών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ορίζεται συγκεκριμένη προθεσμία για την παροχή πληροφοριών που πρέπει να είναι 
όσο το δυνατόν πιο σύντομη για να προχωρεί γρήγορα η αξιολόγηση.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν προκύψει ότι απαιτούνται 
συμπληρωματικές πληροφορίες για την 
πλήρη αξιολόγηση της αίτησης, η 
παραλαμβάνουσα αρμόδια αρχή ζητεί από 
τον αιτούντα να υποβάλει τις πληροφορίες 
αυτές. Η δωδεκάμηνη περίοδος που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 
αναστέλλεται από την ημερομηνία 
έκδοσης του σχετικού αιτήματος μέχρι την 
ημερομηνία παραλαβής των πληροφοριών.

3. Εάν προκύψει ότι απαιτούνται 
συμπληρωματικές πληροφορίες για την 
πλήρη αξιολόγηση της αίτησης, η 
παραλαμβάνουσα αρμόδια αρχή ζητεί από 
τον αιτούντα να υποβάλει τις πληροφορίες 
αυτές εντός καθορισμένης προθεσμίας 
που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες. Κατ' 
εξαίρεση και μετά από δέουσα 
αιτιολόγηση η προθεσμία μπορεί να 
παραταθεί κατά επιπλέον έξι μήνες. Η 
δωδεκάμηνη περίοδος που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 αναστέλλεται από την 
ημερομηνία έκδοσης του σχετικού 
αιτήματος μέχρι την ημερομηνία 
παραλαβής των πληροφοριών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πείρα έχει δείξει ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης θα μπορούσε να διαρκέσει 
αδικαιολόγητα πολύ. Έχει επομένως σημασία να τεθούν οι δέουσες προθεσμίες για να 
αποφεύγονται τα κενά που θα μπορούσαν να παρατείνουν ασκόπως τη διαδικασία. Οι 
προθεσμίες αυτές προσφέρουν κάποια ασφάλεια στον αιτούντα ως προς την πιθανή μέγιστη 
διάρκεια αυτής της διαδικασίας. 
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Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. 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. 

5. 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 προθεσμία το πολύ ενός 
μηνός για την υποβολή των πληροφοριών 
αυτών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ορίζεται συγκεκριμένη προθεσμία για την παροχή πληροφοριών που πρέπει να είναι 
όσο το δυνατόν πιο σύντομη για να προχωρεί γρήγορα η αξιολόγηση.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Εάν, κατά την αξιολόγηση της αίτησης 
ανανέωσης, προκύψει ότι απαιτούνται 
συμπληρωματικές πληροφορίες για την 
ολοκλήρωσή της, η παραλαμβάνουσα 
αρμόδια αρχή ζητεί από τον αιτούντα να 
τις υποβάλει. Η εξάμηνη περίοδος που 
αναφέρεται στην παράγραφο 6 
αναστέλλεται από την ημερομηνία 
έκδοσης του σχετικού αιτήματος μέχρι την 
ημερομηνία παραλαβής των πληροφοριών.

3. Εάν, κατά την αξιολόγηση της αίτησης 
ανανέωσης, προκύψει ότι απαιτούνται 
συμπληρωματικές πληροφορίες για την 
ολοκλήρωσή της, η παραλαμβάνουσα 
αρμόδια αρχή ζητεί από τον αιτούντα να 
τις υποβάλει εντός καθορισμένης 
προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τους έξι 
μήνες. Κατ' εξαίρεση και μετά από 
δέουσα αιτιολόγηση η προθεσμία μπορεί 
να παραταθεί κατά επιπλέον έξι μήνες. Η 
εξάμηνη περίοδος που αναφέρεται στην 
παράγραφο 6 αναστέλλεται από την 
ημερομηνία έκδοσης του σχετικού 
αιτήματος μέχρι την ημερομηνία 
παραλαβής των πληροφοριών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η πείρα έχει δείξει ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης θα μπορούσε να διαρκέσει 
αδικαιολόγητα πολύ. Έχει επομένως σημασία να τεθούν οι δέουσες προθεσμίες για να 
αποφεύγονται τα κενά που θα μπορούσαν να παρατείνουν ασκόπως τη διαδικασία. Οι 
προθεσμίες αυτές προσφέρουν κάποια ασφάλεια στον αιτούντα ως προς την πιθανή μέγιστη 
διάρκεια αυτής της διαδικασίας. 

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η παραλαμβάνουσα αρμόδια αρχή 
μπορεί να επιβάλλει τη μετάφραση της 
εθνικής άδειας και την υποβολή της 
αίτησης σε μία από τις επίσημες γλώσσες 
του κράτους μέλους αυτής της αρμόδιας 
αρχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα απαίτησης μεταφράσεων σε πλείονες επίσημες γλώσσες (σε περιπτώσεις κατά τις 
οποίες υπάρχουν περισσότερες από μία γλώσσες σε δεδομένο κράτος μέλος) θα μπορούσε να 
επιβαρύνει ασκόπως από οικονομική και διοικητική άποψη τον αιτούντα.  

Τροπολογία 21

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. 

Εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση 
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. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το νομοθετικό κείμενο πρέπει να ορίζει σαφώς τα εφαρμοστέα χρονικά πλαίσια με σκοπό να 
εγκαθιδρυθεί αποτελεσματικό σύστημα για την επίλυση των διαφορών μεταξύ κρατών μελών. 
Τρεις μήνες είναι το κατάλληλο διάστημα για να συντάξει η Επιτροπή πρόταση απόφασης  
σχετικά με τους λόγους που δικαιολογούν την άρνηση αναγνώρισης της εθνικής άδειας ή την 
επιβολή περιορισμών σε αυτή.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η αρμόδια αρχή αναφοράς 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. Η αρμόδια αρχή 
αναφοράς ενημερώνει επίσης τα λοιπά 
εμπλεκόμενα κράτη μέλη.

4. Εάν η αρμόδια αρχή αναφοράς θεωρήσει 
την αίτηση ελλιπή, ενημερώνει τον 
αιτούντα σχετικά με τις συμπληρωματικές 
πληροφορίες που απαιτούνται για την 
επικύρωση της αίτησης και ορίζει 
προθεσμία το πολύ ενός μηνός για την 
υποβολή των πληροφοριών αυτών. Η 
αρμόδια αρχή αναφοράς ενημερώνει 
επίσης τα λοιπά εμπλεκόμενα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ορίζεται συγκεκριμένη προθεσμία για την παροχή πληροφοριών που πρέπει να είναι 
όσο το δυνατόν πιο σύντομη για να προχωρεί γρήγορα η αξιολόγηση.

Τροπολογία 23

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. 

Εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση 
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. 
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το νομοθετικό κείμενο πρέπει να ορίζει σαφώς τα εφαρμοστέα χρονικά πλαίσια με σκοπό να 
εγκαθιδρυθεί αποτελεσματικό σύστημα για την επίλυση των διαφορών μεταξύ κρατών μελών. 
Τρεις μήνες είναι το κατάλληλο διάστημα για να συντάξει η Επιτροπή πρόταση απόφασης  
σχετικά με τους λόγους που δικαιολογούν την άρνηση αναγνώρισης της εθνικής άδειας ή την 
επιβολή περιορισμών σε αυτή.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 9 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η απόφαση της Επιτροπής απορρίπτει
τους προβαλλόμενους λόγους για την 
άρνηση αναγνώρισης της εθνικής άδειας ή 
την επιβολή περιορισμών σε αυτή, η 
αρμόδια αρχή που έχει εισηγηθεί άρνηση 
αναγνώρισης της εθνικής άδειας ή 
αναγνώρισή της υπό όρους χορηγεί
αμέσως άδεια για το σχετικό βιοκτόνο 
σύμφωνα με την εθνική άδεια που 
εκδόθηκε από την αρμόδια αρχή 
αναφοράς.

Εάν η απόφαση της Επιτροπής 
επιβεβαιώνει τους προβαλλόμενους 
λόγους για την άρνηση χορήγησης της 
επόμενης άδειας ή την επιβολή 
περιορισμών σε αυτή, η αρμόδια αρχή που 
χορήγησε προηγουμένως άδεια για το 
βιοκτόνο επανεξετάζει αμέσως την οικεία
εθνική άδεια ώστε να συμμορφωθεί με 
την απόφαση αυτή.

Εάν η απόφαση της Επιτροπής
επιβεβαιώνει την αρχική εθνική άδεια, η 
αρμόδια αρχή που έχει εισηγηθεί άρνηση 
αναγνώρισης της εθνικής άδειας ή 
αναγνώρισή της υπό όρους χορηγεί 
αμέσως άδεια για το σχετικό βιοκτόνο 
σύμφωνα με την αρχική άδεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση ως έχει παρουσιάζει μόνον την επιλογή σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή 
απορρίπτει τους λόγους για την άρνηση αλλά όχι την περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή 
συμφωνεί με τους λόγους αυτούς, όπως σωστά παρουσιάζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 27 
- η ίδια διατύπωση ακολουθήθηκε και στο παρόν άρθρο. 
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Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. 

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 προθεσμία το πολύ δύο 
μηνών για την υποβολή των πληροφοριών 
αυτών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ορίζεται συγκεκριμένη προθεσμία για την παροχή πληροφοριών που πρέπει να είναι 
όσο το δυνατόν πιο σύντομη για να προχωρεί γρήγορα η αξιολόγηση.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Εάν, κατά την αξιολόγηση των 
φακέλων, προκύψει ότι απαιτούνται 
συμπληρωματικές πληροφορίες για τη 
διενέργειά της, η αρμόδια αρχή 
αξιολόγησης ζητεί από τον αιτούντα να 
υποβάλει τις πληροφορίες αυτές εντός 
καθορισμένης προθεσμίας που δεν 
υπερβαίνει τους έξι μήνες. Κατ' εξαίρεση 
και μετά από δέουσα αιτιολόγηση η 
προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά 
επιπλέον έξι μήνες. Η αρμόδια αρχή 
αξιολόγησης ενημερώνει σχετικά τον 
Οργανισμό. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η πείρα έχει δείξει ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης θα μπορούσε να διαρκέσει 
αδικαιολόγητα πολύ. Έχει επομένως σημασία να τεθούν οι δέουσες προθεσμίες για να 
αποφεύγονται τα κενά που θα μπορούσαν να παρατείνουν ασκόπως τη διαδικασία. Οι 
προθεσμίες αυτές προσφέρουν κάποια ασφάλεια στον αιτούντα ως προς την πιθανή μέγιστη 
διάρκεια αυτής της διαδικασίας. 

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. 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. 

6. Εάν ο Οργανισμός θεωρήσει την αίτηση 
ελλιπή, ενημερώνει τον αιτούντα σχετικά 
με τις συμπληρωματικές πληροφορίες που 
απαιτούνται για την επικύρωση της
αίτησης και ορίζει προθεσμία το πολύ δύο 
μηνών για την υποβολή των πληροφοριών 
αυτών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ορίζεται συγκεκριμένη προθεσμία για την παροχή πληροφοριών που πρέπει να είναι 
όσο το δυνατόν πιο σύντομη για να προχωρεί γρήγορα η αξιολόγηση.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν η αρμόδια αρχή που διενήργησε την 
αρχική αξιολόγηση της αίτησης για 
κοινοτική άδεια αποφασίσει ότι δεν 
χρειάζεται πλήρης αξιολόγηση της 
αίτησης, συντάσσει και υποβάλλει στον 
Οργανισμό, εντός δώδεκα μηνών από την 
επικύρωση, σύσταση για την ανανέωση 
της άδειας.

2. Εάν η αρμόδια αρχή που διενήργησε την 
αρχική αξιολόγηση της αίτησης για 
κοινοτική άδεια αποφασίσει ότι δεν 
χρειάζεται πλήρης αξιολόγηση της 
αίτησης, συντάσσει και υποβάλλει στον 
Οργανισμό, εντός έξι μηνών από την 
επικύρωση, σύσταση για την ανανέωση 
της άδειας.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Στο άρθρο 12.2 για την ανανέωση της καταχώρισης της δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι, 
όταν δεν χρειάζεται πλήρης αξιολόγηση της αίτησης ζητείται από την αρχή αξιολόγησης να 
εκδώσει σύσταση για ανανέωση σε 6 μήνες όχι σε 12. 

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τροποποίηση σε υφισταμένη άδεια, 
σύμφωνα με το άρθρο 3, αποτελεί είτε:
α) διοικητική αλλαγή·
β) ελάσσων αλλαγή· ή
γ) μείζων αλλαγή

Or. en

Αιτιολόγηση

Το νομοθετικό κείμενο πρέπει να εκθέτει με σαφήνεια τις κύριες αρχές που εφαρμόζονται κατά 
την τροποποίηση των αδειών μολονότι οι λεπτομέρειες των διαδικασιών μπορούν να 
καθορίζονται στα εκτελεστικά μέτρα. Ειδικότερα πρέπει να καθορίζονται οι τύποι αλλαγών που 
μπορούν να επέρχονται σε υφιστάμενες άδειες προϊόντων.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κριτήρια και οι διαδικασίες που 
εμφαίνονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου βασίζονται, αλλά δεν 
περιορίζονται, στις ακόλουθες αρχές:
α) η απλοποιημένη διαδικασία 
κοινοποίησης εφαρμόζεται για 
διοικητικές αλλαγές στην άδεια·
β) η συντομότερη περίοδος αξιολόγησης 
καθιερώνεται για ελάσσονες αλλαγές στην 
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άδεια·
γ) στην περίπτωση μειζόνων αλλαγών, η 
περίοδος αξιολόγησης πρέπει να είναι 
ανάλογη προς την έκταση της 
προτεινόμενης αλλαγής. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το νομοθετικό κείμενο πρέπει να εκθέτει με σαφήνεια τις κύριες αρχές που εφαρμόζονται κατά 
την τροποποίηση των αδειών μολονότι οι λεπτομέρειες μπορούν να καθορίζονται στα 
εκτελεστικά μέτρα. Ειδικότερα είναι απαραίτητο να καθορίζεται ότι διάφοροι τύποι 
διαδικασιών τροποποίησης πρέπει να εφαρμόζονται ανάλογα με τον βαθμό και τη σημασία των 
προβλεπόμενων αλλαγών (μείζονες ή ελάσσονες) στο βιοκτόνο προϊόν (σε σύγκριση με την 
αρχική άδεια). Η απλοποιημένη διαδικασία κοινοποίησης πρέπει να εφαρμόζεται για ελάσσονες 
αλλαγές που δεν επηρεάζουν αρνητικά τον βαθμό επικινδυνότητας ή την αποτελεσματικότητα
του προϊόντος.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Ένα βιοκτόνο θεωρείται ουσιαστικά 
πανομοιότυπο με το προϊόν αναφοράς εάν:

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

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

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 μη δραστικές ουσίες που περιέχει και 
τον τύπο του σκευάσματος· και

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, όσον 
αφορά τις πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις 
στην ασφάλεια του προϊόντος για την υγεία 
του ανθρώπου ή των ζώων ή για το 
περιβάλλον.

Or. en
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Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Όταν πρόκειται για επιστημονική έρευνα 
και ανάπτυξη, περιλαμβανομένης της 
έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων και 
διεργασιών, 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την πρόταση, προκειμένου να διεξαχθεί ένα πείραμα ή μια δοκιμή για σκοπούς 
Ε&Α, ένα μη επιτρεπόμενο βιοκτόνο προϊόν που ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την 
ελευθέρωση του προϊόντος στο περιβάλλον απαιτεί εθνική άδεια πριν από τη διενέργεια της 
δοκιμής/πειράματος. Τούτο σαφώς συνιστά σημαντικό εμπόδιο για την καινοτομία, καθώς 
συνεπάγεται πολύ μακρά περίοδο αναμονής πριν καταστεί δυνατή η διεξαγωγή της δοκιμής. 
Επομένως ενώ παραμένει αναγκαία η προηγούμενη αξιολόγηση από την αρμόδια αρχή, πρέπει 
να ορισθεί περίοδος 30 ημερών για να εξετάζεται εάν η προτεινόμενη δοκιμή/πείραμα 
δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. 
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Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την πρόταση, προκειμένου να διεξαχθεί ένα πείραμα ή μια δοκιμή για σκοπούς 
Ε&Α, ένα μη επιτρεπόμενο βιοκτόνο προϊόν που ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την 
ελευθέρωση του προϊόντος στο περιβάλλον απαιτεί εθνική άδεια πριν από τη διενέργεια της 
δοκιμής/πειράματος. Τούτο σαφώς συνιστά σημαντικό εμπόδιο για την καινοτομία, καθώς 
συνεπάγεται πολύ μακρά περίοδο αναμονής πριν καταστεί δυνατή η διεξαγωγή της δοκιμής. 
Επομένως ενώ παραμένει αναγκαία η προηγούμενη αξιολόγηση από την αρμόδια αρχή, πρέπει 
να ορισθεί περίοδος 30 ημερών για να εξετάζεται εάν η προτεινόμενη δοκιμή/πείραμα 
δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. 

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μη επιτρεπόμενα βιοκτόνα ή δραστικές 
ουσίες που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως 
συστατικά βιοκτόνων δεν διατίθενται στην 
αγορά για πειράματα ή δοκιμές που 
ενδέχεται να περιλαμβάνουν ή να έχουν ως 
αποτέλεσμα την ελευθέρωση του 
βιοκτόνου στο περιβάλλον, εκτός εάν η 
αρμόδια αρχή έχει αξιολογήσει τα στοιχεία 

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

που υπέβαλε ο ενδιαφερόμενος για τη 
διάθεση του εκάστοτε προϊόντος στην 
αγορά και έχει χορηγήσει προς τούτο 
θετική γνώμη, η οποία ενδεχομένως, 
επιβάλλει περαιτέρω όρους. Ελλείψει
γνώμης από την αρμόδια αρχή εντός 30 
ημερών από την κοινοποίηση των 
πληροφοριών που απαιτεί η παράγραφος 
1, το βιοκτόνο προϊόν ή η δραστική ουσία 
μπορεί να διατεθεί στην αγορά για το 
σκοπό του κοινοποιηθέντος πειράματος ή 
της δοκιμής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την πρόταση, προκειμένου να διεξαχθεί ένα πείραμα ή μια δοκιμή για σκοπούς 
Ε&Α, ένα μη επιτρεπόμενο βιοκτόνο προϊόν που ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την 
ελευθέρωση του προϊόντος στο περιβάλλον απαιτεί εθνική άδεια πριν από τη διενέργεια της 
δοκιμής/πειράματος. Τούτο σαφώς συνιστά σημαντικό εμπόδιο για την καινοτομία, καθώς 
συνεπάγεται πολύ μακρά περίοδο αναμονής πριν καταστεί δυνατή η διεξαγωγή της δοκιμής. 
Επομένως ενώ παραμένει αναγκαία η προηγούμενη αξιολόγηση από την αρμόδια αρχή, πρέπει 
να ορισθεί περίοδος 30 ημερών για να εξετάζεται εάν η προτεινόμενη δοκιμή/πείραμα 
δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. 

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Εάν το πείραμα ή η δοκιμή διεξάγεται 
σε διαφορετικό κράτος μέλος από εκείνο 
στου οποίου την αγορά διατίθεται το 
βιοκτόνο, ο αιτών κοινοποιεί την αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους στου οποίου την 
επικράτεια πρόκειται να διεξαχθεί το 
πείραμα ή η δοκιμή. Ο αιτών 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 
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υγεία του ανθρώπου ή των ζώων ή τις 
επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ο αιτών 
παρέχει τις πληροφορίες αυτές στην 
αρμόδια αρχή, εάν του ζητηθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες για τη διενέργεια δοκιμών/πειραμάτων στην επικράτεια ενός κράτους μέλους 
διαφορετικού από εκείνο στου οποίου την αγορά διατίθεται το βιοκτόνο, πρέπει να είναι οι ίδιοι 
με εκείνους που εμφαίνονται στην πρώτη παράγραφο του ιδίου άρθρου.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

α) οι ονομασίες, 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, 
εκτός εάν υπάρχουν ήδη απαιτήσεις 
επισήμανσης δυνάμει υφισταμένης 
τομεακής νομοθεσίας·

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

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

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

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

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
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Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις επισήμανσης για κατεργασμένα υλικά ή αντικείμενα δεν πρέπει να επικαλύπτονται 
με τις υφιστάμενες διατάξεις δυνάμει τομεακής νομοθεσίας. 

Τροπολογία 37

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 σε μία από τις εθνικές 
γλώσσες του κράτους μέλους στην αγορά 
του οποίου διατίθεται 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 του κράτους μέλους στου οποίου την 
αγορά διατίθενται.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2016, η 
Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
και, ειδικότερα, με τη λειτουργία της 
διαδικασίας χορήγησης κοινοτικής άδειας 
και της αμοιβαίας αναγνώρισης. Η έκθεση 
αυτή υποβάλλεται από την Επιτροπή στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

Or. en
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Τροπολογία 39

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 σε μία από τις εθνικές τους 
γλώσσες, σε περίπτωση που υπάρχουν 
πλείονες γλώσσες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προϊόντα εν γένει πρέπει πάντα να επισημαίνονται στην εθνική γλώσσα του κράτους μέλους 
στου οποίου την αγορά διατίθεται το προϊόν.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) παροχή συμβουλών και αρωγής σε 
όσους υποβάλλουν αιτήσεις καταχώρισης 
δραστικής ουσίας στο παράρτημα I ή 
χορήγησης κοινοτικής άδειας·

δ) παροχή συμβουλών και αρωγής σε 
όσους υποβάλλουν αιτήσεις καταχώρισης 
δραστικής ουσίας στο παράρτημα I ή 
χορήγησης κοινοτικής άδειας, και 
ιδιαίτερα σε ΜΜΕ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ΜΜΕ θα βρίσκονται πιο συχνά σε θέση να ζητούν βοήθεια κατά την 
υποβολή της αίτησής τους, η οποία πρέπει να τους παρέχεται οσάκις είναι δυνατόν από την 
Επιτροπή, τον Οργανισμό και τα κράτη μέλη.
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Τροπολογία 41

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 
ΜΜΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμός για τις ΜΜΕ δόθηκε χωριστά σε νέα τροπολογία επί του άρθρου 3 για τους ορισμούς.

Τροπολογία 42

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·  
και

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι το ετήσιο τέλος θα συμβάλλει στην αδιάλειπτη χρηματοδότηση του ECHA, οι ΜΜΕ 
πρέπει να εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή για να μην επιβαρύνονται ασκόπως.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 75 α 
Συγκρότηση εθνικών γραφείων 
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υποστήριξης στα κράτη μέλη
Τα κράτη μέλη συγκροτούν γραφεία 
υποστήριξης για να παρέχουν συμβουλές 
στους αιτούντες, ιδιαίτερα στις ΜΜΕ, 
και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο σχετικά 
με τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις τους 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού πέραν 
της αρωγής που παρέχει ο Οργανισμός 
δυνάμει του άρθρου 66, παράγραφος 2, 
στοιχείο δ).

Or. en


