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PA_Legam
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση κανονισμού σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
πρόκειται να αντικαταστήσει κατά βάση την οδηγία 91/414/ΕΟΚ. Αποσκοπεί στην 
καθιέρωση πανευρωπαϊκής έγκρισης (ή πανευρωπαϊκής απαγόρευσης στην περίπτωση των 
βοηθητικών) της δραστικής ουσίας και άλλων συστατικών (προστατευτικών (κατάλογος 
εγκεκριμένων ουσιών), συνεργιστικών (κατάλογος εγκεκριμένων ουσιών), βοηθητικών 
(κατάλογος εγκεκριμένων ουσιών)) των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, εθνικής έγκρισης 
των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που συνδυάζεται με ευκολότερη αμοιβαία αναγνώριση 
εντός νεοσυσταθεισών γεωγραφικών ζωνών, συγκριτικής αξιολόγησης φυτοπροστατευτικών 
ουσιών που περιέχουν ανησυχητικές ουσίες, νέων ρυθμίσεων για χρήσεις δευτερεύουσας 
σημασίας, νέες διατάξεις για την προστασία δεδομένων και του απορρήτου καθώς και νέες 
ρυθμίσεις για την τεκμηρίωση πωλήσεων και χρήσης. 

Αν και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην 
ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι απαραίτητα για να 
εξασφαλιστεί η παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων σε προσιτές τιμές. Είναι αναγκαίο 
να υπάρχει ευρύ φάσμα ασφαλών χημικών προϊόντων για αποτελεσματικό έλεγχο των 
επιβλαβών οργανισμών. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα παίζουν βασικό ρόλο σε κάθε 
κοινοτική στρατηγική που διασφαλίζει την υγεία των φυτών και την αποτελεσματική χρήση 
περιορισμένων πόρων όπως το έδαφος.  

Η γεωργία έχει όντως ανάγκη από διαδικασία έγκρισης που  

• είναι προβλέψιμη,

• παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, 

• δεν στερεί από ασφαλή προϊόντα την είσοδό τους στην αγορά απλώς και μόνο για 
διαδικαστικούς λόγους,

• οδηγεί σε μεγαλύτερη εναρμόνιση όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων,

• λαμβάνει υπόψη την ανάγκη για συγκεκριμένες ρυθμίσεις για τις χρήσεις 
δευτερεύουσας σημασίας,

• δημιουργεί ίσους όρους ανταγωνισμού για τους αγρότες εντός της Ευρώπης και 

• ελαχιστοποιεί έτσι τις επισήμως παράνομες πρακτικές (εμπορία και χρήση) εντός της 
Ευρώπης.

Ο εισηγητής στηρίζει τη γενική γραμμή προσέγγισης της Επιτροπής να διευκολυνθεί η 
αναγνώριση και η διαθεσιμότητα ελεγμένων, ασφαλών και φιλικότερων προς το περιβάλλον 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων εντός δεδομένης ζώνης, να εναρμονιστεί η έγκριση των μη 
δραστικών ουσιών για πρώτη φορά, να αναγνωριστεί η ανάγκη για συγκεκριμένες ρυθμίσεις 
σχετικά με τις χρήσεις δευτερεύουσας σημασίας και να καταστεί η διαδικασία έγκρισης 
περισσότερο ολοκληρωμένη.
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Ωστόσο ο εισηγητής προτείνει αλλαγές για να βελτιωθεί η διαδικασία έγκρισης με την 
περικοπή προθεσμιών καθαρά διαδικαστικού χαρακτήρα. Προτείνει επίσης, αντίθετα με την 
Επιτροπή, να διατηρηθούν οι ρυθμίσεις της οδηγίας 91/414/ΕΚ σχετικά με την προσωρινή 
έγκριση, ώστε να καταστούν ασφαλή και καινοτόμα προϊόντα διαθέσιμα για τους αγρότες το 
συντομότερο δυνατό καθώς και να θεσπιστούν ρυθμίσεις σχετικά με τις παράλληλες 
εισαγωγές για περαιτέρω εναρμόνιση της διαδικασίας έγκρισης. Ο εισηγητής προτείνει 
επίσης να διευκολυνθεί η διαζωνική αναγνώριση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ενώ 
θα επιτρέπεται στα κράτη μέλη να καθιερώσουν πρόσθετους όρους χρήσης σύμφωνα με τις 
διάφορες μορφές χρήσης κλπ.

Προτείνονται επίσης αλλαγές στην έγκριση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τις 
δευτερεύουσες χρήσεις, με σκοπό να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη, η Επιτροπή και οι 
εταιρείες να επενδύουν περισσότερο σ' αυτόν τον τομέα.

Η έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να βασίζεται σε προσέγγιση που εκτιμά 
δεόντως τους κινδύνους, καθώς οι κίνδυνοι που συνδέονται με συγκεκριμένη ουσία μπορεί να 
ποικίλλουν σημαντικά ανάλογα με τη δοσολογία, τα μέτρα καθορισμού ποσότητας και το 
φυσικό περιβάλλον. Η καθιέρωση περιοριστικών κριτηρίων πρέπει να γίνεται κατ' εξαίρεσιν. 
Ο εισηγητής ως εκ τούτου προτείνει να μεταβληθεί ο χαρακτήρας των περισσότερων 
περιοριστικών κριτηρίων, όπως προτείνει η Επιτροπή, και να ληφθούν ως βάση για την 
ταξινόμηση ορισμένων ουσιών ως "ουσιών που εγείρουν ανησυχίες", οι οποίες πρέπει να 
υποβληθούν σε συγκριτική αξιολόγηση. Η περίοδος ισχύος της έγκρισης για ουσίες που 
εγείρουν ανησυχίες πρέπει να είναι η ίδια όπως και για άλλες ουσίες, καθώς είναι 
υποχρεωτικός ο συγκεκριμένος έλεγχος και η έγκριση μπορεί να ανακληθεί σε οποιαδήποτε 
στιγμή.

Χρειάζονται νέα και καινοτόμα μέτρα για το βιώσιμο και αποτελεσματικό έλεγχο επιβλαβών 
οργανισμών. Νέα προϊόντα θα παράγονται μόνο αν η επιστημονική γνώση των εταιρειών που 
συμμετέχουν στην έρευνα προστατεύεται επαρκώς.

Απαλείφεται ο επιφανειακός ορισμός της καλής περιβαλλοντικής πρακτικής και η 
καθορισμένη προθεσμία για συμμόρφωση με τις ευμετάβλητες αρχές ολοκληρωμένης 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών.

Ο εισηγητής έχει προσπαθήσει να απαλύνει το γραφειοκρατικό φόρτο εις βάρος των 
αγροτών. Καθώς πολλά εκτελεστικά μέτρα αφήνονται στην επιτροπολογία, η ευθύνη για τη 
μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου των αγροτών, θα εναπόκειται κυρίως στα κράτη μέλη 
και στην Επιτροπή. Καθώς οι προτεινόμενες ρυθμίσεις επιτροπολογίας δεν συμμορφώνονται 
με τις τελευταίες συμφωνίες του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 
Επιτροπής, ο εισηγητής ζητεί από την αρμόδια επιτροπή να εξετάσει αυτή την παράμετρο σε 
μεγαλύτερο βάθος. Αποφάσεις νομοθετικού χαρακτήρα δεν πρέπει να αφήνονται μόνο στην 
Επιτροπή. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)

6α. Στην Κοινότητα διάφορα είδη φυτών 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον τόσο για τις 
μεγάλες όσο και για τις μικρότερες 
καλλιέργειες. Η ποικιλομορφία των ειδών 
αυτών καλλιέργειας πρέπει να 
προστατευθεί με τη χρήση ενός φάσματος 
προϊόντων φυτοπροστασίας.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 8

(8) Ο σκοπός του παρόντος κανονισμού 
είναι η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου 
προστασίας της υγείας τόσο των ανθρώπων 
όσο και των ζώων καθώς και του 
περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
δοθεί στην προστασία των ευπαθών ομάδων 
του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των 
εγκύων, των βρεφών και των παιδιών. Η 
αρχή της προφύλαξης πρέπει να 
εφαρμόζεται και, σύμφωνα με την ίδια αρχή, 
η βιομηχανία πρέπει να αποδεικνύει ότι οι 
ουσίες ή τα προϊόντα που παράγονται ή 
διατίθενται στην αγορά δεν επηρεάζουν 
αρνητικά την υγεία του ανθρώπου ή το 
περιβάλλον.

(8) Ο σκοπός του παρόντος κανονισμού 
είναι η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου 
προστασίας της υγείας τόσο των ανθρώπων 
όσο και των ζώων καθώς και του 
περιβάλλοντος, και παράλληλα η 
εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής γεωργίας. Ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να δοθεί στην προστασία των 
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, 
συμπεριλαμβανομένων των εγκύων, των 
βρεφών και των παιδιών. Η αρχή της 
προφύλαξης πρέπει να εφαρμόζεται και, 
σύμφωνα με την ίδια αρχή, η βιομηχανία 
πρέπει να αποδεικνύει ότι οι ουσίες ή τα 
προϊόντα που παράγονται ή διατίθενται στην 
αγορά δεν επηρεάζουν αρνητικά την υγεία 
του ανθρώπου ή το περιβάλλον.

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα και οι αποφάσεις που θα υιοθετηθούν δεν θα πρέπει να αποβούν εις βάρος της 
ανταγωνιστικότητας της κοινοτικής γεωργίας στην παγκόσμια αγορά.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 9

(9) Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (9) Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
  

1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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επιτρέπεται να περιέχουν ουσίες μόνον όταν 
έχει αποδειχθεί ότι αυτές ωφελούν σαφώς τη 
φυτική παραγωγή και δεν αναμένεται να 
έχουν επιβλαβείς συνέπειες στην υγεία των 
ανθρώπων ή των ζώων ή να έχουν 
απαράδεκτη επίδραση στο περιβάλλον. 
Προκειμένου να επιτευχθεί το ίδιο επίπεδο 
προστασίας σε όλα τα κράτη μέλη, η 
απόφαση για το αν οι ουσίες αυτές είναι 
αποδεκτές ή όχι πρέπει να λαμβάνεται σε 
κοινοτικό επίπεδο.

επιτρέπεται να περιέχουν ουσίες μόνον όταν 
έχει αποδειχθεί ότι αυτές ωφελούν σαφώς τη 
φυτική παραγωγή και αποκλείεται, τόσο οι 
ίδιες όσο και τα κατάλοιπά τους, να έχουν 
επιβλαβείς συνέπειες στην υγεία των 
ανθρώπων ή των ζώων ή να έχουν 
απαράδεκτη επίδραση στο περιβάλλον. 
Προκειμένου να επιτευχθεί το ίδιο επίπεδο 
προστασίας σε όλα τα κράτη μέλη, η 
απόφαση για το αν οι ουσίες αυτές είναι 
αποδεκτές ή όχι πρέπει να λαμβάνεται σε 
κοινοτικό επίπεδο.

Αιτιολόγηση

Συμβαίνει τα κατάλοιπα να έχουν πιο επιβλαβείς συνέπειες από ό,τι η ίδια η ουσία. Ως εκ 
τούτου, θα πρέπει να εξετάζονται οι επιπτώσεις των καταλοίπων στην υγεία των ανθρώπων και 
των ζώων, καθώς και στο περιβάλλον.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 13

Για λόγους ασφάλειας, η περίοδος της 
έγκρισης των δραστικών ουσιών πρέπει να 
περιορίζεται χρονικά. Η περίοδος της 
έγκρισης πρέπει να είναι ανάλογη με τυχόν 
εγγενείς κινδύνους που ενέχει η χρήση 
αυτών των ουσιών. Η πείρα που αποκτάται 
από τη χρήση στην πράξη των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία 
περιέχουν τις εν λόγω ουσίες καθώς και οι 
επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη λήψη 
της απόφασης ανανέωσης μιας έγκρισης. 
Ύστερα από την πρώτη ανανέωση, οι ουσίες 
αυτές πρέπει να επανεξετάζονται μόνον όταν 
υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν πληρούν πλέον 
τις απαιτήσεις του κανονισμού.

Για λόγους ασφάλειας, η περίοδος της 
έγκρισης των δραστικών ουσιών πρέπει να 
περιορίζεται χρονικά. Η πείρα που 
αποκτάται από τη χρήση στην πράξη των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία 
περιέχουν τις εν λόγω ουσίες καθώς και οι 
επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη λήψη 
της απόφασης ανανέωσης μιας έγκρισης. 
Ύστερα από την πρώτη ανανέωση, οι ουσίες 
αυτές πρέπει να επανεξετάζονται μόνον όταν 
υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν πληρούν πλέον 
τις απαιτήσεις του κανονισμού, θα πρέπει 
να καταρτισθεί πρόγραμμα για την τακτική 
ανανέωση των εν λόγω ουσιών.

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 21

(21) Οι διατάξεις που διέπουν τη διαδικασία 
χορήγησης της έγκρισης πρέπει να 
εξασφαλίζουν υψηλά επίπεδα προστασίας. 
Ειδικότερα, κατά τη χορήγηση των 
εγκρίσεων για φυτοπροστατευτικά προϊόντα, 

(21) Οι διατάξεις που διέπουν τη διαδικασία 
χορήγησης της έγκρισης πρέπει να 
εξασφαλίζουν υψηλά επίπεδα προστασίας. 
Ειδικότερα, κατά τη χορήγηση των 
εγκρίσεων για φυτοπροστατευτικά προϊόντα, 
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πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στο στόχο 
της προστασίας της υγείας του ανθρώπου 
και των ζώων και του περιβάλλοντος και όχι 
στο στόχο της βελτίωσης της φυτικής 
παραγωγής. Συνεπώς, πρέπει να 
αποδεικνύεται, πριν από τη διάθεση των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 
αγορά, ότι ωφελούν σαφώς τη φυτική 
παραγωγή και δεν έχουν βλαβερές 
συνέπειες στην υγεία των ανθρώπων ή των 
ζώων ή απαράδεκτη επίδραση στο 
περιβάλλον.

πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στο στόχο 
της προστασίας της υγείας του ανθρώπου 
και των ζώων και του περιβάλλοντος και όχι 
στο στόχο της βελτίωσης της φυτικής 
παραγωγής. Συνεπώς, πρέπει να 
αποδεικνύεται, πριν από τη διάθεση των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 
αγορά, ότι δεν έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις 
ούτε στην υγεία των ανθρώπων ή των 
ζώων ούτε στο περιβάλλον και ότι 
παρουσιάζουν όντως σαφές ενδιαφέρον για 
την φυτοπαραγωγή  στην ενεχόμενη 
γεωγραφική ζώνη.

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 22α (νέα)

(22α) Είναι αναγκαίο να είναι διαθέσιμα 
διαφορετικά και ασφαλή 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα για τη 
βέλτιστη διαχείριση επιβλαβών 
οργανισμών. Η διαδικασία έγκρισης πρέπει 
επομένως να είναι η ταχύτερη δυνατή. 
Πρέπει να διατηρηθεί η προσωρινή 
έγκριση και να εναρμονιστούν οι ρυθμίσεις 
για τις παράλληλες εισαγωγές.

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 24

(24) Προκειμένου να αποφευχθεί η 
αλληλεπικάλυψη των εργασιών, να μειωθεί 
ο διοικητικός φόρτος για τη βιομηχανία και 
για τα κράτη μέλη και να εξασφαλιστεί πιο 
εναρμονισμένη διαθεσιμότητα των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, οι 
εγκρίσεις που χορηγούνται από ένα κράτος 
μέλος πρέπει να γίνονται δεκτές από άλλα 
κράτη μέλη, όταν οι οικολογικές και 
κλιματολογικές συνθήκες είναι συγκρίσιμες. 
Επομένως, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
χωριστεί σε ζώνες εγκρίσεων στις οποίες 
επικρατούν συγκρίσιμες συνθήκες, 
προκειμένου να διευκολυνθεί αυτή η 
αμοιβαία αναγνώριση.

(24) Προκειμένου να αποφευχθεί η 
αλληλεπικάλυψη των εργασιών, να μειωθεί 
ο διοικητικός φόρτος για τη βιομηχανία και 
για τα κράτη μέλη και να εξασφαλιστεί πιο 
εναρμονισμένη διαθεσιμότητα των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, οι 
εγκρίσεις που χορηγούνται από ένα κράτος 
μέλος πρέπει να γίνονται δεκτές από άλλα 
κράτη μέλη, όταν οι οικολογικές και 
κλιματολογικές συνθήκες είναι συγκρίσιμες. 
Επομένως, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
χωριστεί σε ζώνες εγκρίσεων στις οποίες 
επικρατούν συγκρίσιμες συνθήκες, 
προκειμένου να επιτευχθεί μια πραγματική
αμοιβαία αναγνώριση.
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να υλοποιηθεί επιτέλους μια λειτουργική εσωτερική αγορά για τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, θα πρέπει να θεσπιστεί έγκριση σε επίπεδο ΕΕ. Στο πλαίσιο της 
διαδικασίας έγκρισης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη επίσης οι πρόσθετες απαιτήσεις και 
απαγορεύσεις χρήσης (π.χ. απαιτήσεις όσον αφορά τις αποστάσεις, προσωρινή απαγόρευση 
χρήσης κ.λπ.).

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 24α (νέα)

(24α) Η αμοιβαία αναγνώριση εντός της 
ίδιας ζώνης επιταχύνει και διευκολύνει τη 
διαδικασία έγκρισης για τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Επειδή οι 
μορφές χρήσης και οι φυσικές συνθήκες 
μπορεί να ποικίλουν εντός μίας ζώνης, τα 
κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να 
επιβάλλουν συγκεκριμένους όρους χρήσης. 
Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να 
υποχρεώνονται να αναγνωρίζουν την άρση 
αναγνώρισης εκ μέρους κράτους μέλους 
εντός της ίδιας ζώνης, αν μπορούν να 
αποδείξουν ότι οι συνθήκες στην 
επικράτειά τους επιτρέπουν την ασφαλή 
χρήση. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
συνεργάζονται σε όλες τις φάσεις των 
διαδικασιών για την έγκριση 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος.

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 24β (νέα)

24β. Ο διαχωρισμός των κρατών μελών σε 
ζώνες έγκρισης θεωρείται ως ένα πρώτο 
βήμα προς τη δημιουργία μιας ενιαίας 
εσωτερικής αγοράς για τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, όπου η 
έγκριση ενός φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος ισχύει για το σύνολο της ΕΕ. Η 
Επιτροπή εκπονεί σε τακτά χρονικά 
διαστήματα έκθεση σχετικά με την πρόοδο 
της υλοποίησης εσωτερικής αγοράς για τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Διατυπώνει 
προτάσεις μέτρων που καθιστούν δυνατή 
την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς το 
συντομότερο.
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να υλοποιηθεί επιτέλους μια λειτουργική εσωτερική αγορά για τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, θα πρέπει να θεσπιστεί έγκριση σε επίπεδο ΕΕ. Ένα πρώτο βήμα 
προς την κατεύθυνση αυτή μπορεί να είναι η έγκριση ανά ζώνη, όπου η έγκριση που χορηγείται 
για ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν σε ένα κράτος μέλος μιας ζώνης ισχύει για όλα τα κράτη 
μέλη της ίδιας ζώνης. Στόχος είναι η υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς για τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, πράγμα που σημαίνει ότι η έγκριση που χορηγείται για ένα 
φυτοπροστατευτικό προϊόν σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ ισοδυναμεί αυτομάτως με έγκριση για 
το σύνολο της ΕΕ.

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη 28

(28) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των 
ανθρώπων και του περιβάλλοντος, τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται σωστά λαμβάνοντας 
υπόψη τις αρχές της ολοκληρωμένης 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών. Το 
Συμβούλιο θα συμπεριλάβει τις αρχές της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών καθώς και την ορθή πρακτική 
φυτοπροστασίας και την ορθή 
περιβαλλοντική πρακτική στην 
κανονιστική απαίτηση διαχείρισης που 
αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.
Επομένως πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική 
περίοδος ώστε να έχουν τη δυνατότητα τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν τις αναγκαίες 
δομές που θα επιτρέψουν στους χρήστες 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων να 
εφαρμόσουν τις αρχές της ολοκληρωμένης 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών.

(28) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των 
ανθρώπων και του περιβάλλοντος, τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται σωστά λαμβάνοντας 
υπόψη τις αρχές της ολοκληρωμένης 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών.
Επομένως πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική 
περίοδος ώστε να έχουν τη δυνατότητα τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν τις αναγκαίες 
δομές που θα επιτρέψουν στους χρήστες 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων να 
εφαρμόσουν τις αρχές της ολοκληρωμένης 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να απορριφθεί η καθιέρωση νέων υποχρεώσεων σχετικά με τις σταυροειδείς 
υποχρεώσεις.

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη 37α (νέα)

(37a) Είναι ανάγκη να διαθέτουν όλοι οι 
φορείς τις ίδιες δυνατότητες πρόσβασης 
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στην αγορά και ειδικότερα να επιτραπεί η 
δραστηριοποίηση των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων προκειμένου να προωθηθεί η 
διανομή ασφαλών και αποτελεσματικών  
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στους 
παραγωγούς. 

Αιτιολόγηση

Η επί ίσοις όροις πρόσβαση  των διαφόρων φορέων στην αγορά προωθεί την καινοτομία  και  
την ανάπτυξη νέων προϊόντων καθώς και την  βελτίωση των ήδη υπαρχόντων, τον 
ανταγωνισμό στην αγορά και την προσφορά περισσότερων προϊόντων στους αγρότες. 

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη 38

(38) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη 
διενέργεια επισήμων ελέγχων της 
συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί 
ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους 
κανόνες για την υγεία και την καλή 
διαβίωση των ζώων προβλέπει μέτρα 
ελέγχου για τη χρήση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων σε κάθε στάδιο της παραγωγής 
τροφίμων καθώς και την τήρηση αρχείων 
για τη χρήση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων. Παρόμοιοι κανόνες πρέπει να 
εφαρμόζονται για την αποθήκευση και τη 
χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
που δεν καλύπτονται από τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 882/2004.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη 
διενέργεια επισήμων ελέγχων της 
συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί 
ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους 
κανόνες για την υγεία και την καλή 
διαβίωση των ζώων προβλέπει μέτρα 
ελέγχου για τη χρήση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων σε κάθε στάδιο της παραγωγής 
τροφίμων στο βαθμό που τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
χρησιμοποιούνται άμεσα στην παρασκευή 
τροφίμων, καθώς και την τήρηση αρχείων 
για τη χρήση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων. 

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 και των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη 38α (νέα)

(38α) Ο γραφειοκρατικός φόρτος επί των 
γεωργών πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 
πιο περιορισμένος.
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Τροπολογία 14
Άρθρο 1

Αντικείμενο Αντικείμενο και σκοπός
Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες 
για τη χορήγηση εγκρίσεων 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε 
εμπορική μορφή καθώς και για τη διάθεσή 
τους στην αγορά, τη χρήση τους και τον 
έλεγχό τους μέσα στην Κοινότητα.

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους 
κανόνες για τη χορήγηση εγκρίσεων 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε 
εμπορική μορφή καθώς και για τη διάθεσή 
τους στην αγορά, τη χρήση τους και τον 
έλεγχό τους μέσα στην Κοινότητα.

Ο παρών κανονισμός ορίζει τόσο τους 
κανόνες για την έγκριση των δραστικών 
ουσιών, των προστατευτικών και των 
συνεργιστικών που περιέχονται σε ή από τα 
οποία συνίστανται τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα, όσο και τους κανόνες για τα 
επικουρικά και τα βοηθητικά.

2. Ο παρών κανονισμός ορίζει τόσο τους 
κανόνες για την έγκριση των δραστικών 
ουσιών, των προστατευτικών και των 
συνεργιστικών που περιέχονται σε ή από τα 
οποία συνίστανται τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα, όσο και τους κανόνες για τα 
επικουρικά και τα βοηθητικά.

3. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι 
η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου 
προστασίας της υγείας τόσο των 
ανθρώπων όσο και των ζώων καθώς και 
του περιβάλλοντος.
4. Ο παρών κανονισμός βασίζεται στην 
αρχή της προφύλαξης , προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι οι ουσίες ή τα προϊόντα 
που διατίθενται στη αγορά δεν έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των 
ανθρώπων ή στο περιβάλλον.

Αιτιολόγηση

Στην παρούσα πρόταση, ο σκοπός του κανονισμού αναφέρεται μόνο στις αιτιολογικές σκέψεις. 
Πρέπει να εμφανίζεται στα πρώτα άρθρα. Η αρχή της προφύλαξης αναφέρεται μόνο στην 
αιτιολογική σκέψη 8 και στο άρθρο 13, παράγραφος 2. Είναι προτιμότερο να υπάρχει σχετική 
αναφορά στα πρώτα άρθρα του κανονισμού. 

Τροπολογία 15
Άρθρο 3, σημείο 9α (νέο)

9 α) "παράλληλο εμπόριο"
Εισαγωγή φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
από κράτος μέλος όπου το εν λόγω προϊόν 
έχει εγκριθεί σύμφωνα με τους όρους της 
91/414/ΕΟΚ ή από τον παρόντα κανονισμό 
ενόψει της διάθεσής του στην αγορά στο 
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κράτος μέλος εισαγωγής όπου το εν λόγω 
φυτοπροστατευτικό προϊόν ή ένα ίδιο 
προϊόν έχει εγκριθεί σύμφωνα με τους 
όρους που προβλέπει η οδηγία 91/414/ΕΟΚ 
ή ο παρών κανονισμός.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να δοθεί ένας σαφής ορισμός και να καθοριστεί ένα ελάχιστο σύνολο ενιαίων 
κοινοτικών αρχών που θα διέπουν τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
μέσω του παράλληλου εμπορίου.

Τροπολογία 16
Άρθρο 3, σημείο 9β (νέο)

9β. "ίδιο"
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
θεωρούνται ίδια εάν:
• έχουν κοινή προέλευση,
• έχουν παραχθεί από την ίδια εταιρία, από 
θυγατρική εταιρία ή στο πλαίσιο άδειας 
χρήσης ("παραγωγός"), ή εάν
• έχουν τουλάχιστον παρασκευασθεί 
σύμφωνα με τον ίδιο τύπο, από την ίδια 
ενεργό ουσία και η επίδρασή τους είναι η 
ίδια, λαμβανομένων υπόψη κυρίως των 
διαφορών που ενδέχεται να ανακύψουν 
ανάλογα με τις συνθήκες που σχετίζονται 
με τη γεωργία, την υγεία των φυτών και το 
περιβάλλον και ειδικότερα τις κλιματικές 
συνθήκες.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία σχετικά με το παράλληλο εμπόριο: η απλουστευμένη διαδικασία διάθεσης στην 
αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος από το παράλληλο εμπόριο θα πρέπει να εφαρμόζεται 
μόνο στις περιπτώσεις που το εισαγόμενο προϊόν είναι ίδιο με το εγκεκριμένο: θα πρέπει, ως εκ 
τούτου, να προσδιορισθεί ο όρος "ίδιο".

Τροπολογία 17
Άρθρο 3, σημείο 10

(10) "Έγκριση κυκλοφορίας 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος"

(10) "Έγκριση κυκλοφορίας 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος"

Διοικητική πράξη με την οποία η αρμόδια Διοικητική πράξη με την οποία η αρμόδια 
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αρχή ενός κράτους μέλους επιτρέπει τη 
διάθεση στην αγορά ενός 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος στην 
επικράτειά του.

αρχή ενός κράτους μέλους επιτρέπει τη 
διάθεση στην αγορά ενός 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος στη ζώνη.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να υλοποιηθεί επιτέλους μια λειτουργική εσωτερική αγορά για τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, θα πρέπει να θεσπιστεί έγκριση σε επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 18
Άρθρο 3, σημείο 18

Πρακτική κατά την οποία η αγωγή με 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα εφαρμόζεται 
σε συγκεκριμένη καλλιέργεια, σύμφωνα με 
τους όρους της εγκεκριμένης χρήσης, 
επιλέγεται, υπολογίζεται η δοσολογία και 
ορίζεται η διάρκεια και η συχνότητα της 
αγωγής, με τρόπο τέτοιο ώστε να 
εξασφαλίζεται άριστη αποτελεσματικότητα 
με την ελάχιστη αναγκαία ποσότητα, 
λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες 
και τις δυνατότητες για καλλιεργητικό και 
βιολογικό έλεγχο·

Πρακτική κατά την οποία η αγωγή με 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα εφαρμόζεται 
σε συγκεκριμένη καλλιέργεια, σύμφωνα με 
τους όρους της εγκεκριμένης χρήσης, 
επιλέγεται, υπολογίζεται η δοσολογία και 
ορίζεται η διάρκεια και η συχνότητα της 
αγωγής, με τρόπο τέτοιο ώστε να 
εξασφαλίζεται άριστη αποτελεσματικότητα 
με την ελάχιστη αναγκαία ποσότητα, 
λαμβάνοντας υπόψη τη διαχείριση της 
αντοχής τις τοπικές συνθήκες και τις 
δυνατότητες για καλλιεργητικό και 
βιολογικό έλεγχο·

Τροπολογία 19
Άρθρο 3, σημείο 19

(19). "Ορθή περιβαλλοντική πρακτική"
Πρακτική στη φυτοπροστασία που 
περιλαμβάνει τη μεταχείριση και την 
εφαρμογή των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων με τρόπο που να μην μολύνουν 
το περιβάλλον παρά μόνο με τη μικρότερη 
δυνατή ποσότητα·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της "Ορθής Περιβαλλοντικής Πρακτικής" είναι περιττός και προκαλεί άσκοπη 
σύγχυση. Η προστασία του περιβάλλοντος εντάσσεται στη διαδικασία έγκρισης. Η προστασία 
του περιβάλλοντος εντάσσεται επίσης στην "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Επιβλαβών 
Οργανισμών" και στην "Ορθή Πρακτική Φυτοπροστασίας".
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Τροπολογία 20
Άρθρο 3, σημείο 21

Μια έκθεση δοκιμής ή μελέτης καλύπτεται 
από την προστασία των δεδομένων 
σύμφωνα με την οποία ο ιδιοκτήτης της έχει 
το δικαίωμα να παρεμποδίσει τη χρήση της 
προς όφελος άλλου προσώπου.

Μια έκθεση δοκιμής ή μελέτης, 
συμπεριλαμβανομένης της περιλήψεως,
καλύπτεται από την προστασία των 
δεδομένων σύμφωνα με την οποία ο 
ιδιοκτήτης της έχει το δικαίωμα να 
παρεμποδίσει τη χρήση της προς όφελος 
άλλου προσώπου.

Τροπολογία 21
Άρθρο 3, σημείο 21α (νέο)

(21α) " Κράτος μέλος εισηγητής"
Είναι το κράτος μέλος που συμφωνεί να 
επιφορτιστεί με την αρμοδιότητα της 
αξιολόγησης των δραστικών ουσιών, ή των 
προστατευτικών, ή των συνεργιστικών. 
Έχει την υποχρέωση να διεξάγει την 
εργασία με τρόπο επαγγελματικό και 
δημοσιοποιεί έκθεση μελέτης επιπτώσεων, 
εντός ορισμένης προθεσμίας.

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να υπάρχει ένας ορισμός για το κράτος μέλος εισηγητή.

Τροπολογία 22
Άρθρο 3, παράγραφος 21 α (νέα)

21α) "απαράδεκτες συνέπειες για το 
περιβάλλον"
κάθε συνέπεια ικανή να οδηγήσει σε μη 
αντιστρέψιμη τροποποίηση της 
βιοποικιλότητας και των βιοτόπων, κυρίως 
μέσω της αισθητής διατάραξης ορισμένων 
ειδών με μακροπρόθεσμη συνέπεια την 
εξαφάνισή τους.

Αιτιολόγηση

Ο όρος "απαράδεκτη" ουδέποτε προσδιορίζεται με ακρίβεια.
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Τροπολογία 23
Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο (α)

α) δεν έχουν βλαβερές συνέπειες στην υγεία 
των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των 
ευπαθών ομάδων, ή στην υγεία των ζώων, 
λαμβάνοντας υπόψη γνωστές σωρευτικές 
και συνεργιστικές συνέπειες όταν 
διατίθενται οι μέθοδοι αξιολόγησης των 
συνεπειών αυτών, ή στα υπόγεια ύδατα·

α) δεν έχουν βλαβερές συνέπειες στην υγεία 
των ανθρώπων, ειδικότερα στην υγεία των 
χρηστών που έρχονται σε άμεση επαφή με 
τα προϊόντα και με ιδιαίτερη έμφαση στις 
ευπαθείς ομάδες, όπως οι γυναίκες σε 
ηλικία αναπαραγωγής, τα έμβρυα και τα 
παιδιά έως την εφηβεία ή στην υγεία των 
ζώων, λαμβάνοντας υπόψη τις σωρευτικές 
και συνεργιστικές συνέπειες, ή στα υπόγεια 
ύδατα

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης, οι ουσίες δεν πρέπει να έχουν καμία βλαβερή συνέπεια 
στην υγεία των ανθρώπων, ιδίως των ευπαθών ομάδων, και στο περιβάλλον, πράγμα που 
συνάδει με την αντίδραση του Κοινοβουλίου (ψήφισμα P5_TA(2002)0276) στην προηγούμενη 
ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας 91/414. Οι εργάτες και οι 
ιδιοκτήτες γεωργικών εκμεταλλεύσεων που έρχονται σε άμεση επαφή με τις ουσίες όταν 
γεμίζουν τους ψεκαστήρες ή που εκτίθενται στις ουσίες όταν εργάζονται στα χωράφια πρέπει 
επίσης να θεωρούνται ως ομάδα υψηλού κινδύνου.

Τροπολογία 24
Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο (γ)

γ) για τα υπολείμματα που είναι σημαντικά 
από τοξικολογική ή περιβαλλοντική 
άποψη, υπάρχουν μέθοδοι γενικής χρήσης 
για τη μέτρησή τους.

γ) υπάρχουν μέθοδοι γενικής χρήσης, οι 
οποίες είναι αρκετά ευαίσθητες ώστε να 
ανταποκρίνονται στο βαθμό ανησυχίας που 
εκφράζεται σε διάφορα μέσα ενημέρωσης 
στον τομέα του περιβάλλοντος και της 
βιολογίας και επιτρέπουν τη μέτρηση των 
καταλοίπων όλων των φυτοφαρμάκων.

Τροπολογία 25
Άρθρο 4, παράγραφος 3, εισαγωγικό μέρος

3. Η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 
εφόσον χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την 
ορθή πρακτική φυτοπροστασίας και σε 
συνήθεις συνθήκες χρήσης, πληροί τις 
ακόλουθες απαιτήσεις:

3. Η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 
εφόσον χρησιμοποιούνται καταλλήλως και 
σε ρεαλιστικές συνθήκες χρήσης, πληροί τις 
ακόλουθες απαιτήσεις:

Τροπολογία 26
Άρθρο 4, παράγραφος 3, στοιχείο (β)



AD\660810EL.doc 15/64 PE 382.298v03-00

EL

δεν έχει αμέσως ή μελλοντικά βλαβερή 
επίδραση στην υγεία των ανθρώπων ή των 
ζώων, άμεσα ή μέσω του πόσιμου νερού, 
των τροφίμων, των ζωοτροφών ή του αέρα, 
ή συνέπειες στο χώρο εργασίας ή άλλες 
έμμεσες επιδράσεις, λαμβάνοντας υπόψη 
γνωστές σωρευτικές και συνεργιστικές 
επιδράσεις όταν διατίθενται μέθοδοι 
αξιολόγησης των επιδράσεων αυτών· ή στα 
υπόγεια ύδατα·

β) δεν έχει αμέσως ή μελλοντικά βλαβερή 
επίδραση :

i) στην υγεία των ανθρώπων, με ιδιαίτερη 
έμφαση στις ευπαθείς ομάδες, όπως οι 
γυναίκες σε ηλικία αναπαραγωγής, τα 
έμβρυα και τα παιδιά έως την εφηβεία ·

ii) ή στην υγεία των ζώων, άμεσα ή μέσω 
του πόσιμου νερού, των τροφίμων, των 
ζωοτροφών ή του αέρα, 
συμπεριλαμβανόμενης της ρύπανση σε 
μεγάλη ακτίνα που αφορά λόγου χάριν την 
πολική περιοχή, ή συνέπειες στο χώρο 
εργασίας ή άλλες έμμεσες επιδράσεις, 
λαμβάνοντας υπόψη γνωστές σωρευτικές 
και συνεργιστικές επιδράσεις ή ακόμα στα 
υπόγεια ύδατα

Τροπολογία 27
Άρθρο 4, παράγραφος 3, στοιχείο ε), σημείο (ii)

ii) την επίδρασή της σε μη στοχευόμενα 
είδη·

ii) την επίδρασή της σε μη στοχευόμενα 
είδη, ειδικότερα δε στη συμπεριφορά των 
ειδών αυτών·

Αιτιολόγηση

Πολύ συχνά, οι μελέτες αφορούν μόνο τη θνησιμότητα και όχι τις επιπτώσεις στη συμπεριφορά. 
Ως εκ τούτου χρειάζεται διευκρίνιση.

Τροπολογία 28
Άρθρο 4, παράγραφος 3, στοιχείο ε), σημείο (iii) 

(iii) την επίδρασή της στη βιοποικιλότητα. διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Όλα τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα επιδρούν στην βιοποικιλότητα. Η βιοποικιλότητα είναι 
πολύ ευρεία έννοια και δεν περιορίζεται. Όπως προκύπτει από τη συζήτηση σχετικά με την 
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έγκριση για τους ΓΤΟ, δεν υπάρχει επιστημονικώς θεμελιωμένη διαδικασία για να εκτιμηθούν 
οι συνολικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα. Το προτεινόμενο κείμενο αντιστοιχεί στο κείμενο 
της οδηγίας για τα βιοκτόνα.

Τροπολογία 29
Άρθρο 8, παράγραφος 2

2. Ο πλήρης φάκελος περιλαμβάνει το 
πλήρες κείμενο των επιμέρους εκθέσεων 
δοκιμής και μελέτης για το σύνολο των 
πληροφοριών που αναφέρονται στα στοιχεία 
β) και γ) της παραγράφου 1. Δεν 
περιλαμβάνει εκθέσεις δοκιμών ή μελετών 
κατά τις οποίες χορηγήθηκε σκοπίμως η 
δραστική ουσία ή το φυτοπροστατευτικό 
προϊόν σε ανθρώπους.

2. Ο πλήρης φάκελος περιλαμβάνει το 
πλήρες κείμενο των επιμέρους εκθέσεων 
δοκιμής και μελέτης για το σύνολο των 
πληροφοριών που αναφέρονται στα στοιχεία 
β) και γ) της παραγράφου 1.

Αιτιολόγηση

Η απόρριψη ήδη διαθέσιμων, επιστημονικά αποδεδειγμένων και δεοντολογικά αποδεκτών 
στοιχείων που αφορούν τους ανθρώπους αντίκειται στις επιστημονικές αρχές και αλλοιώνει την 
ποιότητα των αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση των κινδύνων. 

Τροπολογία 30
Άρθρο 9, παράγραφος 2, εδάφιο 1

2. Όταν λείπει ένα ή περισσότερα στοιχεία 
που προβλέπονται στο άρθρο 8, το κράτος 
μέλος εισηγητής ενημερώνει τον αιτούντα 
ορίζοντας ταυτόχρονα την προθεσμία 
υποβολής τους. 

2. Όταν λείπει ένα ή περισσότερα στοιχεία 
που προβλέπονται στο άρθρο 8, το κράτος 
μέλος εισηγητής ενημερώνει τον αιτούντα 
ορίζοντας ταυτόχρονα την προθεσμία 
υποβολής τους, σε τρεις μήνες το μέγιστο. 
Εφαρμόζεται το άρθρο 7, παράγραφος 3.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποσαφηνιστεί η πρόσθετη περίοδος για τα στοιχεία που λείπουν.

Τα ενημερούμενα κράτη μέλη τηρούν την προστασία δεδομένων και το απόρρητο στον ίδιο 
βαθμό με το κράτος μέλος εισηγητή.

Τροπολογία 31
Άρθρο 9, παράγραφος 3, εδάφιο 1

3. Όταν οι φάκελοι που υποβάλλονται με 
την αίτηση περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία 
του άρθρου 8, το κράτος μέλος εισηγητής 
κοινοποιεί στον αιτούντα, στην Επιτροπή, 

3. Όταν οι φάκελοι που υποβάλλονται με 
την αίτηση περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία 
του άρθρου 8, το κράτος μέλος εισηγητής 
κοινοποιεί στον αιτούντα, στην Επιτροπή, 
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στα λοιπά κράτη μέλη και στην Αρχή ότι η 
αίτηση είναι αποδεκτή και αρχίζει την 
αξιολόγηση της δραστικής ουσίας. 

στα λοιπά κράτη μέλη και στην Αρχή ότι η 
αίτηση είναι αποδεκτή και αρχίζει την 
αξιολόγηση της δραστικής ουσίας. Το 
κράτος μέλος εισηγητής μπορεί να αρχίζει 
την αξιολόγηση της δραστικής ουσίας 
αμέσως μετά τη λήψη του φακέλου.

Αιτιολόγηση

Για να επιταχυνθεί η διαδικασία, θα επιτρέπεται στο κράτος μέλος εισηγητή να ξεκινά  αμέσως 
την αξιολόγηση της ουσίας.

Τροπολογία 32
Άρθρο 11, παράγραφος 1

1. Μέσα σε δώδεκα μήνες από την 
ημερομηνία κοινοποίησης που προβλέπεται 
στο άρθρο 9 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, 
το κράτος μέλος εισηγητής προετοιμάζει και 
υποβάλλει στην Αρχή έκθεση (στο εξής 
"σχέδιο της έκθεσης αξιολόγησης"), στην 
οποία εκτιμά αν μπορεί να αναμένεται ότι η 
δραστική ουσία πληροί τις απαιτήσεις του 
άρθρου 4.

1. Μέσα σε εννέα μήνες από την 
ημερομηνία κοινοποίησης που προβλέπεται 
στο άρθρο 9 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, 
το κράτος μέλος εισηγητής προετοιμάζει και 
υποβάλλει στην Αρχή έκθεση (στο εξής 
"σχέδιο της έκθεσης αξιολόγησης"), στην 
οποία εκτιμά αν μπορεί να αναμένεται ότι η 
δραστική ουσία πληροί τις απαιτήσεις του 
άρθρου 4.

Εάν το κράτος μέλος χρειάζεται πρόσθετες 
πληροφορίες, ορίζει στον αιτούντα 
προθεσμία για την προσκόμισή τους. Σε 
αυτήν την περίπτωση, η οκτάμηνη 
προθεσμία παρατείνεται κατά το επιπλέον 
χρονικό διάστημα που χορηγείται από το 
κράτος μέλος. Ενημερώνει την Επιτροπή και 
την Αρχή. 

Εάν το κράτος μέλος χρειάζεται πρόσθετες 
πληροφορίες, ορίζει στον αιτούντα λογική
προθεσμία για την προσκόμισή τους. Σε 
αυτήν την περίπτωση, η οκτάμηνη 
προθεσμία παρατείνεται κατά το επιπλέον 
χρονικό διάστημα που χορηγείται από το 
κράτος μέλος. Ενημερώνει την Επιτροπή και 
την Αρχή. 

Το κράτος μέλος μπορεί να συμβουλευτεί 
την Αρχή.

Το κράτος μέλος μπορεί να συμβουλευτεί 
την Αρχή.
Εφαρμόζεται το άρθρο 7, παράγραφος 3.

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενες αλλαγές προορίζονται να επιταχύνουν τη διαδικασία και να διασφαλίσουν την 
επαρκή προστασία δεδομένων.

Τροπολογία 33
Άρθρο 13, παράγραφος 1, εδάφιο 1

1. Μέσα σε έξι μήνες από την παραλαβή των 
συμπερασμάτων της Αρχής όπως 

1. Μέσα σε τρεις μήνες από την παραλαβή 
των συμπερασμάτων της Αρχής όπως 
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προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση (στο εξής 
"έκθεση ανασκόπησης") στην επιτροπή που 
αναφέρεται στο άρθρο 76 παράγραφος 1, 
λαμβάνοντας υπόψη το σχέδιο της έκθεσης 
αξιολόγησης του κράτους μέλους εισηγητή 
βάσει του άρθρου 11 και τα συμπεράσματα 
της Αρχής βάσει του άρθρου 12.

προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση (στο εξής 
"έκθεση ανασκόπησης") στην επιτροπή που 
αναφέρεται στο άρθρο 76 παράγραφος 1, 
λαμβάνοντας υπόψη το σχέδιο της έκθεσης 
αξιολόγησης του κράτους μέλους εισηγητή 
βάσει του άρθρου 11 και τα συμπεράσματα 
της Αρχής βάσει του άρθρου 12. 

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή δεν χρειάζεται ένα εξάμηνο για να συντάξει έκθεση για φάκελο πλήρως 
εξετασμένο. Η διαδικασία πρέπει να επιταχυνθεί.

Τροπολογία 34
Άρθρο 14, παράγραφος 2

2. Η ανανέωση ισχύει για απεριόριστο
χρονικό διάστημα.

2. Η έγκριση μπορεί να ανανεωθεί μία ή 
περισσότερες φορές για χρονική περίοδο 
που δεν υπερβαίνει τα 10 έτη.

Αιτιολόγηση

Η έγκριση δεν μπορεί να έχει απεριόριστη χρονική διάρκεια μετά την πρώτη ανανέωση. Η 
ουσία πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο αξιολόγησης και εξέτασης μετά από δέκα έτη χρήσης, 
έτσι ώστε οι αρμόδιες αρχές να μπορούν να αντιδράσουν σε ενδεχόμενες μακροπρόθεσμες 
συνέπειες. Οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται υπό το φως της επίκαιρης επιστημονικής και 
τεχνικής γνώσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 4, παράγραφος 1.

Τροπολογία 35
Άρθρο 24, παράγραφος 1

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 και το 
άρθρο 14 παράγραφος 2, μια δραστική 
ουσία που συμμορφώνεται με τα κριτήρια 
που προβλέπονται στο άρθρο 4 εγκρίνεται 
για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα επτά 
έτη, όταν άλλες ήδη εγκεκριμένες 
δραστικές ουσίες είναι σαφώς λιγότερο 
τοξικές για τους καταναλωτές ή τους 
χρήστες ή παρουσιάζουν σαφώς λιγότερους 
κινδύνους για το περιβάλλον. Η αξιολόγηση 
λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια που ορίζονται 
στο σημείο 4 του παραρτήματος ΙΙ.
Μια τέτοια ουσία αναφέρεται στο εξής ως 
"υποψήφια για υποκατάσταση".

1. Μια δραστική ουσία που συμμορφώνεται 
με τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 
4 και με ένα ή περισσότερα κριτήρια του 
σημείου 4 στο Παράρτημα ΙΙ
κατηγοριοποιείται και εγκρίνεται ως 
"υποψήφια για υποκατάσταση".
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Η περίοδος έγκρισης είναι 10 έτη. 
Εφαρμόζεται το άρθρο 14, παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Η περίοδος έγκρισης θα είναι 10 χρόνια για τις υποψήφιες για υποκατάσταση ουσίες. Κατά τη 
διαδικασία έγκρισης η υποψήφια για υποκατάσταση ουσία, οι επιπτώσεις της στην υγεία και στο 
περιβάλλον, εξετάζονται πλήρως. Η έγκριση για τη δραστική ουσία επανεξετάζεται τακτικά και 
η έγκριση μπορεί να αρθεί οποτεδήποτε, αν εγερθούν νέες ανησυχίες ή εμφανιστούν στην αγορά 
καλύτερα προϊόντα. Οι παραγωγοί και χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων χρειάζονται 
ασφαλή νομική βάση.

(Η τελευταία πρόταση της τροποποιημένης παραγράφου θα ισχύσει μόνο αν δεν εγκρίνει η 
αρμόδια επιτροπή την τροπολογία 34.)

Τροπολογία 36
Άρθρο 27, παράγραφος 2 α (νέα)

2α. Όταν χρησιμοποιείται βοηθητικό σε 
φυτοπροστατευτικό προϊόν που έχει 
εγκριθεί σύμφωνα με την οδηγία 
91/414/ΕΟΚ1 ή τον παρόντα κανονισμό, 
θεωρείται ότι έχει καταχωριστεί σύμφωνα 
με το άρθρο 15, παράγραφος 1, του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/20062 για τη 
συγκεκριμένη χρήση σε 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
1 οδηγία του Συμβουλίου 91/414/ΕΟΚ της 15ης 
Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΕΕ L 230, 
19.8.1991, σελ. 1),
2 κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης 
Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την 
αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους 
περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) 
και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Χημικών Προϊόντων καθώς και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/EΚ και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του 
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 
της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 
91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 
2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396, 30.12.2006, σελ. 1).

Αιτιολόγηση

Προς αποφυγή διπλών ρυθμίσεων βοηθητικών που χρησιμοποιούνται σε φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και του REACH.
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Τροπολογία 37
Άρθρο 28α (νέο)

Άρθρο 28α
Προσωρινές εγκρίσεις:

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 28, 
παράγραφος 1, ένα κράτος μέλος, για να 
είναι τα νέα παρασκευάσματα ευκολότερα 
διαθέσιμα προς χρήση στη γεωργία, μπορεί 
να εγκρίνει, με βάση το σχέδιο της έκθεσης 
αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 
11, για μια προσωρινή περίοδο που δεν 
ξεπερνά τα τρία χρόνια, τη διάθεση στην 
αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
που περιέχουν δραστική ουσία η οποία δεν 
έχει ακόμη εγκριθεί, εφόσον ο φάκελος 
σχετικά με τη δραστική ουσία πληροί τις 
προϋποθέσεις των άρθρων 4 και 8 και σε 
σχέση με τις προγραμματισμένες χρήσεις.  
Όπου απαιτείται, η έγκριση θα 
περιλαμβάνει προσωρινά ανώτατα όρια 
υπολειμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 15, 
παράγραφος 1, στοιχείο β, του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 396/2005.
2. Το κράτος μέλος ενημερώνει αμέσως τα 
άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για την 
αξιολόγησή του ως προς το φάκελο και για 
τους όρους της προσωρινής έγκρισης.
3. Μετά την αξιολόγηση του φακέλου  
μπορεί να αποφασισθεί, με τη διαδικασία 
του άρθρου 76, παράγραφος 3, ότι η 
δραστική ουσία δεν πληροί τις απαιτήσεις 
του άρθρου 4. Στις περιπτώσεις αυτές τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η προσωρινή 
έγκριση ανακαλείται. 
4. Αν, με τη λήξη της τριετούς περιόδου, 
έχει ληφθεί απόφαση σχετικά με την 
έγκριση δραστικής ουσίας, το κράτος 
μέλος εισηγητής μπορεί να επιτάξει 
επιπλέον προσωρινή έγκριση για περίοδο 
τριών ετών.
Εφαρμόζονται τα άρθρα 56 και 60.
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Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής προτείνει να διατηρηθεί το άρθρο 8 του κανονισμού ΕΚ αριθ. 91/414 σχετικά με 
την προσωρινή έγκριση.  Η πείρα μας δεν δικαιολογεί την απάλειψή του.  Δεν μας εγγυάται 
τίποτε ότι η έγκριση δεν θα διαρκέσει περισσότερο από δύο χρόνια - ή ενάμισι όπως προτείνει ο 
εισηγητής.  Οι αγρότες χρειάζονται ευρύ πεδίο προϊόντων για τον έλεγχο των επιβλαβών 
οργανισμών και την καταπολέμηση των αντοχών τους. Ο αδικαιολόγητος περιορισμός των 
επιλογών τους θα οδηγήσει σε προβλήματα από επιβλαβείς οργανισμούς  ή παράνομες χρήσεις. 
Μια χρήση πρέπει να καθίσταται διαθέσιμη αμέσως όταν η πρώτη ασφαλής χρήση της έχει 
εξακριβωθεί ότι παρέχει στους αγρότες νέα και καινοτόμα προϊόντα.

Τροπολογία 38
Άρθρο 29, παράγραφος 6, εδάφιο 1α (νέο)

Οι ενιαίες αρχές λαμβάνουν δεόντως 
υπόψη τη διάδραση μεταξύ της δραστικής 
ουσίας, των προστατευτικών, των 
συνεργιστικών και των βοηθητικών.

Αιτιολόγηση

Καθίσταται σαφές ότι η διάδραση μεταξύ διαφορετικών ουσιών λαμβάνεται υπόψη στη 
διαδικασία έγκρισης. Δεν αρκεί να εξετάζουμε τις εν λόγω ουσίες χωριστά. 

Η τροπολογία είναι διευκρινιστική. Έχει ήδη αναφερθεί εμμέσως στο άρθρο 25, παράγραφος 2, 
σε σχέση με το άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο α, το άρθρο 29, παράγραφος 4, και στις 
ενιαίες αρχές. 

Τροπολογία 39
Άρθρο 30, τίτλος και παράγραφος 1

Περιεχόμενα Περιεχόμενα έγκρισης
1. Στην έγκριση ορίζεται σε ποιες 
καλλιέργειες και για ποιους σκοπούς μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί το φυτοπροστατευτικό 
προϊόν. 

1. Στην έγκριση, η φόρμα της οποίας  θα 
πρέπει να έχει  καθορισμένη μορφή,
ορίζεται σε ποιες καλλιέργειες και για 
ποιους σκοπούς μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
το φυτοπροστατευτικό προϊόν.

Αιτιολόγηση

Ο τύπος της έγκρισης πρέπει να είναι συγκεκριμένος και ομοιόμορφος για τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 40
Άρθρο 30, παράγραφος 2

2. Στην έγκριση κυκλοφορίας ορίζονται οι 
απαιτήσεις που σχετίζονται με τη διάθεση 

2. Στην έγκριση κυκλοφορίας ορίζονται οι 
απαιτήσεις που σχετίζονται με τη διάθεση 
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στην αγορά και τη χρήση του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος. Οι 
απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνουν τους όρους 
χρήσης που είναι αναγκαίο να συμφωνούν 
με τους όρους και τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στον κανονισμό για την 
έγκριση των δραστικών ουσιών, των 
προστατευτικών και των συνεργιστικών. Η 
έγκριση κυκλοφορίας περιλαμβάνει 
ταξινόμηση του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος για τους σκοπούς της οδηγίας 
1999/45/ΕΚ.

στην αγορά και τη χρήση του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος. Οι 
απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνουν τους όρους 
χρήσης που είναι αναγκαίο να συμφωνούν 
με τους όρους και τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στον κανονισμό για την 
έγκριση των δραστικών ουσιών, των 
προστατευτικών και των συνεργιστικών.

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη η ταξινόμηση σύμφωνα με την οδηγία 1999/45/ΕΚ αφήνεται συχνά 
στον κάτοχο της έγκρισης. Για να επιτευχθεί η εναρμονισμένη επισήμανση, πρέπει να γίνεται σε 
κοινοτικό επίπεδο. Αρμόδιος για την ταξινόμηση πρέπει να είναι όποιος γνωστοποιεί και όχι το 
κράτος μέλος εισηγητής ανά ζώνη. Αν η αρμοδιότητα ανατεθεί στο κράτος μέλος ανά ζώνη, θα 
ανακύψουν σημαντικές καθυστερήσεις στη διαδικασία, με αποτέλεσμα διαφορετικές 
ταξινομήσεις σε κάθε ζώνη ή/ και σε κάθε κράτος μέλος.

Τροπολογία 41
Άρθρο 30, παράγραφος 3, στοιχείο (β)

β) υποχρέωση ενημέρωσης, πριν από τη 
χρήση του προϊόντος, τυχόν γειτόνων που 
ενδέχεται να εκτεθούν στο νέφος ψεκασμού 
και οι οποίοι έχουν ζητήσει να 
ενημερωθούν. 

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η ανάγκη να ενημερώνονται οι γείτονες είναι υπερβολικά γραφειοκρατική, καθώς η οδηγία 
σχετικά με τη βιώσιμη χρήση προβλέπει όλα τα αναγκαία μέτρα αποτροπής του κινδύνου.

Τροπολογία 42
Άρθρο 32, παράγραφος 1

1. Το πρόσωπο που επιθυμεί να διαθέσει ένα 
φυτοπροστατευτικό προϊόν στην αγορά 
υποβάλλει αίτηση έγκρισης, αυτοπροσώπως 
ή μέσω εκπροσώπου του, σε κάθε κράτος 
μέλος στην αγορά του οποίου πρόκειται να 
διατεθεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν. 

1. Το πρόσωπο που επιθυμεί να διαθέσει ένα 
φυτοπροστατευτικό προϊόν στην αγορά 
υποβάλλει αίτηση έγκρισης, αυτοπροσώπως 
ή μέσω εκπροσώπου του, σε ένα κράτος 
μέλος της ΕΕ, η οποία ισχύει για ολόκληρη 
τη ζώνη.
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να υλοποιηθεί επιτέλους μια λειτουργική εσωτερική αγορά για τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, θα πρέπει να θεσπιστεί έγκριση σε επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 43
Άρθρο 34

Η αίτηση εξετάζεται από το κράτος μέλος το 
οποίο προτείνει ο αιτών, εκτός εάν ένα 
άλλο κράτος μέλος της ίδιας ζώνης 
συμφωνήσει να την εξετάσει. Το κράτος 
μέλος που εξετάζει την αίτηση ενημερώνει 
τον αιτούντα.

Η αίτηση εξετάζεται από το κράτος μέλος 
αναφοράς, σε διαβούλευση με όλα τα 
κράτη μέλη μιας ζώνης. Όλα τα άλλα 
κράτη μέλη μιας ζώνης συμμετέχουν 
υποχρεωτικά στις εργασίες αυτές. Ο 
φόρτος εργασίας κατανέμεται βάσει 
πρότασης που υποβάλλει το κράτος μέλος 
που εξετάζει την αίτηση.

Κατόπιν αιτήματος του κράτους μέλους 
που εξετάζει την αίτηση, τα άλλα κράτη 
μέλη της ίδιας ζώνης στα οποία 
υποβλήθηκε αίτηση συνεργάζονται, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί δίκαιη 
κατανομή του φόρτου εργασίας.
Τα άλλα κράτη μέλη της ζώνης στα οποία 
υποβλήθηκε αίτηση απέχουν από την 
περαιτέρω διερεύνηση του φακέλου, εν 
αναμονή της αξιολόγησης από το κράτος 
μέλος που εξετάζει την αίτηση.

Τα κράτη μέλη της ζώνης, μετά από 
συνεννόηση με την Επιτροπή, μπορούν να 
υιοθετήσουν  λεπτομερείς κανόνες για την 
εφαρμογή της παραγράφου 1. 

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρξει ενοποίηση των προϋποθέσεων έγκρισης. Τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρούν 
το δικαίωμα μιας ευελιξίας, με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής.

Τροπολογία 44
Άρθρο 35, παράγραφος 2

2. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη χορηγούν 
ή αρνούνται να χορηγήσουν εγκρίσεις βάσει 
των συμπερασμάτων της αξιολόγησης του 
κράτους μέλους που εξέτασε την αίτηση, 
όπως προβλέπεται στα άρθρα 30 και 31. Τα
κράτη μέλη εγκρίνουν το εκάστοτε 

2. Όλα τα κράτη μέλη μιας ζώνης χορηγούν 
ή αρνούνται να χορηγήσουν εγκρίσεις βάσει 
των συμπερασμάτων της αξιολόγησης του 
κράτους μέλους που εξέτασε την αίτηση, 
όπως προβλέπεται στα άρθρα 30 και 31. 
Όλα τα κράτη μέλη μιας ζώνης εγκρίνουν 
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φυτοπροστατευτικό προϊόν με τους ίδιους 
όρους με το κράτος μέλος που εξετάζει την 
αίτηση, συμπεριλαμβανομένης της 
ταξινόμησης για τους σκοπούς της οδηγίας 
1999/45/ΕΚ.

το εκάστοτε φυτοπροστατευτικό προϊόν με 
τους ίδιους όρους.

Αιτιολόγηση

Ενοποίηση της έγκρισης

Τροπολογία 45
Άρθρο 35, παράγραφος 3

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 
και με την επιφύλαξη του κοινοτικού 
δικαίου, δύναται να επιβληθούν επιπλέον 
όροι όσον αφορά τις απαιτήσεις του άρθρου 
30 παράγραφος 3.

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 
και με την επιφύλαξη του κοινοτικού 
δικαίου, 
(α) τα κράτη μέλη μπορεί να εξαρτούν την 
έγκριση από συγκεκριμένες συνθήκες και 
περιορισμούς χρήσης, αν υπάρχουν  
βάσιμα, επιστημονικά στοιχεία κατά τα 
οποία λόγω συγκεκριμένων συνθηκών 
χρήσης, μορφών χρήσης, διαιτητικών 
συνηθειών ή άλλων σχετικών περιστάσεων, 
οι συνθήκες και οι περιορισμοί που 
προβλέπονται στην αρχική έγκριση δεν 
αρκούν.
(β) δύναται να επιβληθούν επιπλέον όροι 
όσον αφορά τις απαιτήσεις του άρθρου 30, 
παράγραφος 3

Αιτιολόγηση

Η χρήση και τα τυχόν προβλήματα χρήσης μπορεί να διαφέρουν ουσιαστικά μεταξύ των κρατών 
μελών, ακόμη και όσων ανήκουν στην ίδια ζώνη. Τα κράτη μέλη πρέπει επομένως να έχουν τη 
δυνατότητα να προβλέπουν πρόσθετες συνθήκες και περιορισμούς χρήσης.

Τροπολογία 46
Άρθρο 36, παράγραφος 1, εδάφιο 2

Εάν το κράτος μέλος χρειάζεται 
συμπληρωματικές πληροφορίες, ορίζει στον 
αιτούντα προθεσμία για την προσκόμισή 
τους. Σε αυτήν την περίπτωση, η 
δωδεκάμηνη προθεσμία παρατείνεται κατά 
το επιπλέον χρονικό διάστημα που 
χορηγείται από το κράτος μέλος.

Εάν το κράτος μέλος χρειάζεται 
συμπληρωματικές πληροφορίες, ορίζει στον 
αιτούντα προθεσμία για την προσκόμισή 
τους. Σε αυτήν την περίπτωση, η 
δωδεκάμηνη προθεσμία παρατείνεται κατά 
το επιπλέον χρονικό διάστημα που 
χορηγείται από το κράτος μέλος, το οποίο  
δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις 
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μήνες.

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός προθεσμιών είναι αναγκαίος για την οριοθέτηση των διαδικασιών.

Τροπολογία 47
Άρθρο 38, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Τα κράτη μέλη θέτουν πάραυτα στη 
διάθεση της Αρχής φάκελο που 
περιλαμβάνει τα έγγραφα που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1, στοιχεία 
α), β) και γ).  Η Αρχή τηρεί μητρώο στο 
οποίο καταχωρίζονται όλες οι εγκρίσεις 
στα διάφορα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Η Αρχή, κεντρικό όργανο, πρέπει να μπορεί να παρακολουθεί τις διάφορες εγκρίσεις που 
χορηγούνται για ουσίες στα διάφορα κράτη μέλη. 

Τροπολογία 48
Άρθρο 38, παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη, εφόσον τους ζητηθεί, 
θέτουν αμέσως στη διάθεση των άλλων 
κρατών μελών, της Αρχής και της 
Επιτροπής φάκελο που περιλαμβάνει τα 
έγγραφα που προβλέπονται στην παράγραφο 
1 στοιχεία α), β) και γ).

2. Τα κράτη μέλη, εφόσον τους ζητηθεί, 
θέτουν αμέσως στη διάθεση των άλλων 
κρατών μελών και της Επιτροπής φάκελο 
που περιλαμβάνει τα έγγραφα που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
α), β) και γ).

Αιτιολόγηση

(Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 38, παράγραφος 1 α (νέα)).

Τροπολογία 49
Άρθρο 39, παράγραφος 1, στοιχείο (β)

β) η έγκριση χορηγήθηκε από κράτος μέλος 
για χρήση σε θερμοκήπια ή ως 
μετασυλλεκτική επεξεργασία, ανεξάρτητα 
από τη ζώνη στην οποία ανήκει το κράτος 
μέλος αναφοράς.

β) η έγκριση χορηγήθηκε από κράτος μέλος 
για χρήση σε θερμοκήπια ή ως 
μετασυλλεκτική επεξεργασία ή επεξεργασία 
σπόρου, ανεξάρτητα από τη ζώνη στην 
οποία ανήκει το κράτος μέλος αναφοράς.
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Αιτιολόγηση

Η διαζωνική αμοιβαία αναγνώριση πρέπει να επεκτείνεται στην επεξεργασία σπόρου, για να 
διευκολυνθεί το εμπόριο σπόρου. Η επεξεργασία σπόρου είναι μια μικρή και καινοτόμα αγορά, 
η οποία κυριαρχείται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Αλλιώς, το υψηλό κόστος για την 
έγκριση και οι πολύπλοκες διαδικασίες θα οδηγούσαν εκτός αγοράς ορισμένες τεχνικές 
επεξεργασίας, οι οποίες χρησιμοποιούν συνήθως πολύ μικρότερες ποσότητες 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων από ό,τι συμβαίνει στην επί του αγρού επεξεργασία.

Τροπολογία 50
Άρθρο 39, παράγραφος 2

2. Η αμοιβαία αναγνώριση δεν 
εφαρμόζεται σε φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα που περιέχουν ουσία υποψήφια 
για υποκατάσταση.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Τα προϊόντα αξιολογούνται ενδελεχώς και εγκρίνονται υπό αυστηρούς όρους από το κράτος 
μέλος που εξετάζει την αίτηση.  Υψηλότατο ποσοστό ουσιών θα γίνεται δεκτό ως υποψήφιο για 
υποκατάσταση. Τούτο θα οδηγήσει στη δημιουργία δύο παράλληλων συστημάτων έγκρισης και 
σε άσκοπο διοικητικό φόρτο για τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 51
Άρθρο 39, παράγραφος 2 α (νέα)

2α. Τα κράτη μέλη που ανήκουν σε 
διαφορετικές ζώνες μπορούν να 
εφαρμόζουν τη διαδικασία αμοιβαίας 
αναγνώρισης σε εθελοντική βάση. Σε αυτή 
την περίπτωση η παράγραφος 1(α) δεν 
εφαρμόζεται.

Αιτιολόγηση

Σε εθελοντική βάση η αμοιβαία αναγνώριση πρέπει να είναι δυνατή μεταξύ κρατών μελών που 
δεν ανήκουν στην ίδια ζώνη. Σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται να επεκταθεί η αμοιβαία 
αναγνώριση σε ολόκληρη τη ζώνη.

Τροπολογία 52
Άρθρο 40, παράγραφος 1

1. 1. Τα κράτη μέλη στα οποία υποβάλλεται 1. Έγκριση που χορηγείται δυνάμει του 
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αίτηση δυνάμει του άρθρου 39 εγκρίνουν το 
εκάστοτε φυτοπροστατευτικό προϊόν με 
τους ίδιους όρους με το κράτος μέλος 
αναφοράς, συμπεριλαμβανομένης της 
ταξινόμησης για τους σκοπούς της οδηγίας 
1999/45/ΕΚ.

άρθρου 39 ισχύει σε ολόκληρη τη ζώνη.

Αιτιολόγηση

Μεσοπρόθεσμος και μακροπρόθεσμός στόχος πρέπει να είναι η καθιέρωση μιας πραγματικής 
έγκρισης της ΕΕ, δηλαδή μιας έγκρισης η οποία θα χορηγείται σε ένα κράτος μέλος και θα 
ισχύει σε όλα τα άλλα κράτη μέλη. Είναι ο μόνος τρόπος για να δημιουργηθεί μια λειτουργική 
εσωτερική αγορά για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

Τροπολογία 53
Άρθρο 40, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Τα κράτη μέλη στα οποία υποβάλλεται 
αίτηση δυνάμει του άρθρου 39 μπορούν να 
εγκρίνουν το εκάστοτε φυτοπροστατευτικό 
προϊόν με τους ίδιους όρους με το κράτος 
μέλος αναφοράς, συμπεριλαμβανομένης 
της ταξινόμησης για τους σκοπούς της 
οδηγίας 1999/45/ΕΚ, εφόσον το κράτος 
μέλος αναφοράς δεν ανήκει στην ίδια 
ζώνη. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος 
μέλος αξιολογεί κατά πόσον η διαδικασία 
έγκρισης στο κράτος μέλος αναφοράς ήταν 
συμβατή με τη διαδικασία έγκρισης στο 
κράτος μέλος της άλλης ζώνης. Κάθε 
τμήμα της διαδικασίας που δεν είναι 
συμβατό πρέπει να εκτελεσθεί εκ νέου.

Αιτιολόγηση

Σε εθελοντική βάση, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν αμοιβαία 
μια έγκριση που χορηγείται για μια ουσία σε κράτος μέλος το οποίο δεν ανήκει στην ίδια ζώνη.
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αξιολογούν ποια τμήματα της διαδικασίας έγκρισης μπορούν 
να αντιγραφούν από το κράτος μέλος αναφοράς στην άλλη ζώνη. Τα τμήματα της 
διαδικασίας που δεν καλύπτονται (επαρκώς) θα πρέπει ωστόσο να εκτελούνται, προτού υπάρξει 
η δυνατότητα χορήγησης της έγκρισης.

Τροπολογία 54
Άρθρο 40, παράγραφος 2

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 
και με την επιφύλαξη του κοινοτικού 

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 
και με την επιφύλαξη του κοινοτικού 
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δικαίου, δύναται να επιβληθούν επιπλέον 
όροι όσον αφορά τις απαιτήσεις του άρθρου 
30 παράγραφος 3.

δικαίου
(α) τα κράτη μέλη μπορεί να εξαρτούν την 
έγκριση από συγκεκριμένες συνθήκες και 
περιορισμούς χρήσης, αν υπάρχουν  
βάσιμα, επιστημονικά στοιχεία κατά τα 
οποία λόγω συγκεκριμένων συνθηκών 
χρήσης, μορφών χρήσης, διαιτητικών 
συνηθειών ή άλλων σχετικών περιστάσεων, 
οι συνθήκες και οι περιορισμοί που 
προβλέπονται στην αρχική έγκριση δεν 
αρκούν.
(β) δύναται να επιβληθούν επιπλέον όροι 
όσον αφορά τις απαιτήσεις του άρθρου 30, 
παράγραφος 3.

Αιτιολόγηση

Οι μορφές χρήσης καθώς και οι περιβαλλοντικές προτεραιότητες μπορεί να διαφέρουν 
σημαντικά μεταξύ κρατών μελών. Πρέπει επομένως να έχουν τη δυνατότητα να εξαρτούν την 
έγκριση από ορισμένες συνθήκες και περιορισμούς χρήσης. Η περίοδος έγκρισης δεν θα 
ξεπεράσει ωστόσο τις 90 ημέρες, για να αναγκαστούν τα κράτη μέλη να δράσουν γρήγορα και 
να αποφύγουν άσκοπους περιορισμούς και όρους.

Τροπολογία 55
Κεφάλαιο ΙΙΙ, Τμήμα 1, ενότητα 4, τίτλος

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΛΗΣΗ

Αιτιολόγηση

Αντικατοπτρίζει καλύτερα το περιεχόμενο της ενότητας.

Τροπολογία 56
Άρθρο 42, παράγραφος 3 α (νέα)

3α. Εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις που 
αφορούν το απόρρητο και την προστασία 
δεδομένων για την πρώτη έγκριση.

Αιτιολόγηση

Οι ρυθμίσεις για την προστασία δεδομένων και το απόρρητο πρέπει να ισχύουν για την 
ανανέωση και την αναθεώρηση έγκρισης. Η περίοδος προστασίας περιορίζεται στα πέντε 
χρόνια (βλ. άρθρο 56).
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Τροπολογία 57
Άρθρο 43, παράγραφος 2

2. Όταν το κράτος μέλος επιθυμεί να 
ανακαλέσει ή να τροποποιήσει την έγκριση, 
ενημερώνει τον κάτοχο έγκρισης και του 
παρέχει τη δυνατότητα να υποβάλλει 
σχόλια. 

2. Όταν το κράτος μέλος επιθυμεί να 
ανακαλέσει ή να τροποποιήσει την έγκριση, 
ενημερώνει τον κάτοχο έγκρισης και το 
άλλο κράτος μέλος, τους παρέχει δε τη 
δυνατότητα να υποβάλλουν σχόλια. 

Το κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει από τον 
κάτοχο άδειας να καταθέσει περαιτέρω 
πληροφορίες.

Το κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει από τον 
κάτοχο άδειας να καταθέσει περαιτέρω 
πληροφορίες.
Πριν να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει 
έγκριση, το κράτος μέλος που προέβη στην 
αναθεώρηση διαβιβάζει την εκτίμησή του 
στα άλλα κράτη μέλη της ίδιας ζώνης που 
ενέκριναν το ίδιο προϊόν ή όπου εκκρεμεί 
σχετική έγκριση. Τους εξασφαλίζει εύλογο 
χρονικό διάστημα για να υποβάλουν 
σχόλια.

Αιτιολόγηση

Επειδή η απόσυρση εκ μέρους ενός κράτους μέλους έχει σοβαρές συνέπειες σε ολόκληρη τη 
ζώνη, πρέπει να ενταχθούν και άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη στη διαδικασία απόσυρσης στο 
ίδιο επίπεδο όπως στη διαδικασία έγκρισης.

Τροπολογία 58
Άρθρο 43, παράγραφος 4

4. Όταν ένα κράτος μέλος ανακαλεί ή 
τροποποιεί μια έγκριση σύμφωνα με την 
παράγραφο 3, ενημερώνει αμέσως τον 
κάτοχο της έγκρισης, τα άλλα κράτη μέλη, 
την Αρχή και την Επιτροπή. Τα άλλα κράτη 
μέλη που ανήκουν στην ίδια ζώνη 
αποσύρουν ή τροποποιούν την έγκριση 
ανάλογα. Το άρθρο 45 εφαρμόζεται κατά 
περίπτωση.

4. Όταν ένα κράτος μέλος ανακαλεί ή 
τροποποιεί μια έγκριση σύμφωνα με την 
παράγραφο 3, ενημερώνει αμέσως τον 
κάτοχο της έγκρισης, τα άλλα κράτη μέλη, 
την Αρχή και την Επιτροπή. Τα άλλα κράτη 
μέλη που ανήκουν στην ίδια ζώνη 
αποσύρουν ή τροποποιούν την έγκριση 
ανάλογα. 
Αν η έγκριση ανακληθεί σύμφωνα με την 
παράγραφο 3(α), επειδή δεν τηρούνται 
πλέον οι απαιτήσεις του άρθρου 4, 
παράγραφος 3, άλλο κράτος μέλος έχει τη 
δυνατότητα να μην ανακαλέσει την 
έγκριση, αν υπάρχουν βάσιμα 
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επιστημονικά στοιχεία σύμφωνα με τα 
οποία, λόγω συγκεκριμένων συνθηκών 
χρήσης, μορφών χρήσης ή άλλων σχετικών 
περιστάσεων, εξακολουθούν να πληρούνται 
οι απαιτήσεις του άρθρου 29 και του 
άρθρου 4 στο άλλο κράτος μέλος. Το άρθρο 
45 εφαρμόζεται κατά περίπτωση.
Εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις που αφορούν 
το απόρρητο και την προστασία 
δεδομένων για την πρώτη έγκριση.

Αιτιολόγηση

Η ανάκληση έγκρισης δεν πρέπει να οδηγήσει σε αυτόματη ανάκληση σε ολόκληρη τη ζώνη.  
Δεν έχει προηγηθεί διαβούλευση με τα κράτη μέλη σχετικά με την απόφαση ανάκλησης. Οι 
συνθήκες χρήσης ή ο αριθμός των προϊόντων που είναι διαθέσιμα σε διάφορα κράτη μέλη της 
ίδιας ζώνης μπορεί να ποικίλουν σημαντικά.

Οι ρυθμίσεις που αφορούν την προστασία δεδομένων και το απόρρητο πρέπει επίσης να 
εφαρμόζονται.

Τροπολογία 59
Άρθρο 48, παράγραφος 1, στοιχείο (β)

β) το φυτοπροστατευτικό προϊόν ή η μη 
χημική μέθοδος καταπολέμησης ή πρόληψης 
που αναφέρονται στο στοιχείο α) δεν 
παρουσιάζουν σημαντικά οικονομικά ή 
πρακτικά μειονεκτήματα· 

β) το φυτοπροστατευτικό προϊόν ή η μη 
χημική μέθοδος καταπολέμησης ή πρόληψης 
που αναφέρονται στο στοιχείο (α) έχει 
ισοδύναμα αποτελέσματα επί των 
οργανισμών για τους οποίους προορίζεται 
και (β) δεν παρουσιάζουν σημαντικά 
οικονομικά ή πρακτικά μειονεκτήματα· 

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση των παραμέτρων που πρέπει να εξεταστούν κατά τη συγκριτική εκτίμηση.

Τροπολογία 60
Άρθρο 48, παράγραφος 1, στοιχείο γ)

γ) η χημική πολυμορφία των δραστικών 
ουσιών ενδείκνυται για την ελαχιστοποίηση 
της εμφάνισης ανθεκτικότητας στον 

γ) η πολυμορφία των δραστικών ουσιών και 
όλες οι άλλες μέθοδοι και πρακτικές 
διαχείρισης των καλλιεργειών και 



AD\660810EL.doc 31/64 PE 382.298v03-00

EL

οργανισμό-στόχο. πρόληψης των ασθενειών αρκούν για την 
ελαχιστοποίηση της εμφάνισης 
ανθεκτικότητας στον οργανισμό-στόχο. Η 
συγκριτική εκτίμηση λαμβάνει υπόψη 
εγκεκριμένες δευτερεύουσας σημασίας 
χρήσεις.

Αιτιολόγηση

Μερικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα που θα μπορούσαν να κριθούν ανασφαλή, όταν 
χρησιμοποιούνται σε ευρείες καλλιέργειες μπορεί να είναι αναγκαία και ασφαλή στην 
περίπτωση δευτερευουσών χρήσεων, συνήθως σε όχι ανεπτυγμένες καλλιέργειες με πολύ 
συγκεκριμένες ανάγκες.

Τροπολογία 61
Άρθρο 48, παράγραφος 3

3. Τα κράτη μέλη επαναλαμβάνουν την 
προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 
συγκριτική αξιολόγηση τακτικά και το 
αργότερο τέσσερα έτη μετά τη χορήγηση ή 
την ανανέωση της έγκρισης.

3. Το κράτος μέλος που εξέτασε την αρχική 
αίτηση επαναλαμβάνει την προβλεπόμενη 
στην παράγραφο 1 συγκριτική αξιολόγηση 
τακτικά και το αργότερο τέσσερα έτη μετά 
τη χορήγηση ή την ανανέωση της έγκρισης.

Βάσει των αποτελεσμάτων της εν λόγω 
συγκριτικής αξιολόγησης, τα κράτη μέλη 
διατηρούν, ανακαλούν ή τροποποιούν την 
έγκριση.

Βάσει των αποτελεσμάτων της εν λόγω 
συγκριτικής αξιολόγησης, το κράτος μέλος 
που εξέτασε την αρχική αίτηση διατηρεί, 
ανακαλεί ή τροποποιεί την έγκριση.

Αιτιολόγηση

Το κράτος μέλος στο οποίο έχει λήξει η διαδικασία έγκρισης πρέπει να παραμείνει αρμόδιο για 
την έγκριση. 

Τροπολογία 62
Άρθρο 48, παράγραφος 4

4. Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίζει να 
ανακαλέσει ή να τροποποιήσει μια έγκριση 
σύμφωνα με την παράγραφο 3, η εν λόγω 
ανάκληση ή τροποποίηση αρχίζει να ισχύει 
τέσσερα έτη μετά την απόφαση του κράτους 
μέλους ή κατά το πέρας της περιόδου 
έγκρισης της υποψήφιας για υποκατάσταση 
ουσίας, σε περίπτωση που αυτή η περίοδος 
λήγει νωρίτερα. 

4. Το κράτος μέλος που εξέτασε την αρχική 
αίτηση αποφασίζει να ανακαλέσει ή να 
τροποποιήσει μια έγκριση σύμφωνα με την 
παράγραφο 3, η εν λόγω ανάκληση ή 
τροποποίηση αρχίζει να ισχύει τέσσερα έτη 
μετά την απόφαση του κράτους μέλους ή 
κατά το πέρας της περιόδου έγκρισης της 
υποψήφιας για υποκατάσταση ουσίας, σε 
περίπτωση που αυτή η περίοδος λήγει 
νωρίτερα.
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Αιτιολόγηση

Το κράτος μέλος στο οποίο έχει λήξει η διαδικασία έγκρισης πρέπει να παραμείνει αρμόδιο για 
την έγκριση. 

Τροπολογία 63
Άρθρο 49, παράγραφος 1

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 
ως χρήση δευτερεύουσας σημασίας ενός 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε 
συγκεκριμένο κράτος μέλος νοείται η χρήση 
αυτού του προϊόντος σε καλλιέργεια που δεν 
καλλιεργείται ευρέως στο εν λόγω κράτος 
μέλος ή σε ευρέως καλλιεργούμενη 
καλλιέργεια με σκοπό την ικανοποίηση 
έκτακτων αναγκών. 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, χρήσεις δευτερεύουσας 
σημασίας φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε 
συγκεκριμένο κράτος μέλος είναι η χρήση 
αυτού του προϊόντος σε καλλιέργεια που δεν 
καλλιεργείται ευρέως στο εν λόγω κράτος 
μέλος ή σε ευρέως καλλιεργούμενη 
καλλιέργεια με σκοπό την ικανοποίηση 
περιορισμένων ή σποραδικών αναγκών ή 
ως επεξεργασία με περιορισμένο 
οικονομικό ενδιαφέρον για τον κάτοχο της 
έγκρισης, συμπεριλαμβανομένης της 
επεξεργασίας σπόρου.

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της έννοιας "χρήσεις δευτερεύουσας σημασίας".

Τροπολογία 64
Άρθρο 49, παράγραφος 2

2. Ο κάτοχος έγκρισης, επίσημοι ή 
επιστημονικοί φορείς που 
δραστηριοποιούνται στον γεωργικό τομέα ή 
επαγγελματικές αγροτικές οργανώσεις και 
επαγγελματίες χρήστες μπορούν να 
ζητήσουν την επέκταση της έγκρισης ήδη 
εγκεκριμένου φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος στο οικείο κράτος μέλος σε 
χρήσεις δευτερεύουσας σημασίας που δεν 
καλύπτονται ακόμα από την εν λόγω 
έγκριση.

2. Ο κάτοχος έγκρισης, επίσημοι ή 
επιστημονικοί φορείς που 
δραστηριοποιούνται στον γεωργικό τομέα ή 
έχουν χαρακτηριστεί ειδικά υπεύθυνοι εκ 
μέρους του κράτους μέλους, 
επαγγελματικές αγροτικές οργανώσεις και 
επαγγελματίες χρήστες μπορούν να 
ζητήσουν την επέκταση της έγκρισης ήδη 
εγκεκριμένου φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος στο οικείο κράτος μέλος σε 
χρήσεις δευτερεύουσας σημασίας που δεν 
καλύπτονται ακόμα από την εν λόγω 
έγκριση.

Αιτιολόγηση
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Διευκρίνιση.

Τροπολογία 65
Άρθρο 49, παράγραφος 2 α (νέα)

 2α. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν, 
μετά από έγκριση της Επιτροπής μέτρα 
που να διευκολύνουν την υποβολή 
αιτήσεων σχετικών με την επέκταση της 
έγκρισης για χρήσεις δευτερεύουσας 
σημασίας. 

Αιτιολόγηση

Η απλοποίηση της γραφειοκρατίας και η ενθάρρυνση των ενδιαφερομένων να ασχοληθούν με 
χρήσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων δευτερεύουσας σημασίας θεωρείται ότι θα λύσει πολλά 
προβλήματα σε συγκεκριμένες καλλιέργειες. Έχει παρατηρηθεί απροθυμία των κατόχων 
εγκρίσεων για επέκταση σε χρήσης δευτερεύουσας σημασίας για λόγους χαμηλού οικονομικού 
ενδιαφέροντος για τη βιομηχανία. Σε τρίτες χώρες εφαρμόζονται μέτρα, όπως π.χ. προστασία 
των δεδομένων για μεγαλύτερο διάστημα εφόσον η έγκριση έχει επεκταθεί σε μικρής σημασίας 
καλλιέργειες. Δυνατότητες ανάλογων κινήτρων πρέπει να προβλέπονται και για την ΕΕ, ώστε να 
αποφεύγεται η έλλειψη φυτοπροστατευτικών προϊόντων για αυτού του είδους τις καλλιέργειες.

Τροπολογία 66
Άρθρο 49, παράγραφος 3, στοιχείο (γ)

(γ) η επέκταση εξυπηρετεί το δημόσιο 
συμφέρον·

(γ) η επέκταση εξυπηρετεί το δημόσιο 
συμφέρον, συμπεριλαμβανομένων των 
περιπτώσεων που αφορούν  τη διαχείριση 
της ανθεκτικότητας και την ανάγκη να 
παρέχονται στους αγρότες αξιόπιστα και 
ασφαλή φυτοπροστατευτικά προϊόντα, που 
έχουν υποβληθεί σε ελέγχους· 

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση του όρου "δημόσιο συμφέρον".

Τροπολογία 67
Άρθρο 49, παράγραφος 3, στοιχείο (δ)

(δ) τα έγγραφα και τα στοιχεία που 
στηρίζουν την επέκταση της χρήσης έχουν 
υποβληθεί από πρόσωπα ή φορείς της 
παραγράφου 2.

(δ) τα έγγραφα και τα στοιχεία που 
στηρίζουν την επέκταση της χρήσης έχουν 
υποβληθεί από πρόσωπα ή φορείς της 
παραγράφου 2. Οι αναγκαίες μελέτες για 
τον καθορισμό των ανώτατων ορίων 
καταλοίπων μπορούν να 
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πραγματοποιούνται από επιστημονικά 
ιδρύματα ή επίσημους οργανισμούς.

Αιτιολόγηση

Το κόστος των επιστημονικών μελετών αποτελεί πολύ σημαντικό εμπόδιο για την ανάπτυξη  της 
χρήσης σε μικρή κλίμακα. Η τροπολογία επιδιώκει να προσφέρει λύσεις οικονομικώς πιο 
βιώσιμες .

Τροπολογία 68
Άρθρο 49, παράγραφος 3α (νέα)

3α Η έγκριση για  δευτερεύουσες χρήσεις 
λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων,  κριτήρια  
στηριζόμενα  σε παρεκβολές δεδομένων 
από άλλες καλλιέργειες που παρουσιάζουν 
σημαντικές βοτανικές και γεωπονικές 
ομοιότητες.

Αιτιολόγηση

Σε καλλιέργειες με σημαντικές ομοιότητες μεταξύ τους, όπως τα  κεράσια και τα τσάπουρνα,  θα 
πρέπει να γίνεται παρεκβολή στα δεδομένα της αρχικής  έγκρισης  ώστε να διευκολυνθεί η 
επέκταση  σε δευτερεύουσες χρήσεις.

Τροπολογία 69
Άρθρο 49, παράγραφος 4 α (νέα)

4α. Τα κράτη μέλη θέτουν σε εφαρμογή 
τους νόμους, τις ρυθμίσεις και τις 
διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για 
τη διευθέτηση οποιωνδήποτε νομικών και 
οικονομικών ζητημάτων μέχρις τις 
[ημερομηνία έναρξης εφαρμογής + 18 
μήνες] το αργότερο, συμπεριλαμβανομένης 
μιας δίκαιης και ακριβούς κατανομής 
κόστους, ευθυνών και λογοδοσίας μεταξύ 
του αρχικού κατόχου έγκρισης και των 
δημόσιων αρχών.
Τα κράτη μέλη μπορούν να ιδρύσουν
ταμείο χρηματοδοτούμενο από τα 
ενδιαφερόμενα μέρη ή/και δημόσιο ταμείο 
για τη χρηματοδότηση της έρευνας 
σχετικά με τις χρήσεις δευτερεύουσας
σημασίας ή/και για την κάλυψη της 
δαπάνης από την επέκταση της αρχικής 
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έγκρισης.  Κοινοποιούν αμέσως στην 
Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων καθώς και πίνακα συσχετισμού 
μεταξύ των διατάξεων αυτών και της 
παρούσας οδηγίας.
Η Αρχή, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
συνεργάζονται στενά και συντονίζουν το 
επιστημονικό τους έργο σε σχέση με τις 
χρήσεις δευτερεύουσας σημασίας. 

Αιτιολόγηση

Η έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων για χρήση δευτερεύουσας σημασίας πρέπει να 
απλοποιηθεί. Οι χρήστες τείνουν να χρησιμοποιούν μη εγκεκριμένα, μη ελεγμένα προϊόντα για 
να καταπολεμούν βλαβερούς οργανισμούς, τη στιγμή που για τους παραγωγούς οι χρήσεις 
δευτερεύουσας σημασίας παρουσιάζουν μικρό οικονομικό ενδιαφέρον. Είναι σημαντικό να 
συνεργάζονται στενά τα κράτη μέλη και η Επιτροπή, ιδίως στην έρευνα σχετικά με τις χρήσεις 
δευτερεύουσας σημασίας.

Τροπολογία 70
Άρθρο 49, παράγραφος 4 β (νέα)

4β. Βάσει της διαδικασίας που 
προβλέπεται στο άρθρο 76, παράγραφος 3, 
εγκρίνεται κανονισμός για να συσταθεί ένα 
ευρωπαϊκό ταμείο για την προώθηση της 
συνεργασίας μεταξύ των ερευνητικών 
οργανισμών στα κράτη μέλη, που θα 
μελετά τη χρήση των φυτών στις 
μικρότερες καλλιέργειες.

Αιτιολόγηση

Ένα ταμείο προοριζόμενο για τις μικρότερες καλλιέργειες, όπως αυτά που υπάρχουν σε αρκετά 
κράτη μέλη, θα μπορούσε να χρησιμεύσει σε μια διαρθρωτική προσέγγιση με στόχο την 
προαγωγή των βέλτιστων πρακτικών και την προώθηση των καλών φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων.

Τροπολογία 71
Άρθρο 49, παράγραφος 4 γ (νέα)

4γ. Σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 76, παράγραφος 3, 
εγκρίνεται κανονισμός που προβλέπει την
επέκταση της περιόδου προστασίας των 
δεδομένων στο πλαίσιο του άρθρου 56, 
παράγραφος 2, μέχρι πέντε χρόνια, 
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ανάλογα με τον αριθμό των επεκτάσεων 
που παραχωρήθηκαν για χρήση 
δευτερεύουσας σημασίας.

Αιτιολόγηση

Ένα κίνητρο για τους παραγωγούς, ώστε να στηρίζουν τις δευτερεύουσες χρήσεις, θα ήταν 
ενδεχομένως η επέκταση των περιόδων προστασίας των δεδομένων.

Τροπολογία 72
Άρθρο 49, παράγραφος 5

5. Όταν τα κράτη μέλη χορηγούν επέκταση 
έγκρισης για χρήση δευτερεύουσας 
σημασίας, ενημερώνουν τον κάτοχο της 
έγκρισης και του ζητούν να αλλάξει
ανάλογα την επισήμανση.

5. Όταν τα κράτη μέλη χορηγούν επέκταση 
έγκρισης για χρήση δευτερεύουσας 
σημασίας, ενημερώνουν τον κάτοχο της 
έγκρισης ο οποίος και αλλάζει ανάλογα την
επισήμανση.

Σε περίπτωση που ο κάτοχος της έγκρισης 
αρνηθεί, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
οι χρήστες είναι πλήρως και ειδικά 
ενήμεροι όσον αφορά τις οδηγίες χρήσης, 
μέσω επίσημης δημοσίευσης ή επίσημου 
δικτυακού τόπου.

Η επισήμανση δηλώνει ότι ο κάτοχος της 
έγκρισης δεν εγγυάται την ασφάλεια και 
την αποτελεσματικότητα της επεκταθείσας 
χρήσης.

Αιτιολόγηση

Η ορθή επισήμανση υπερτερεί στην ασφαλή χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Ο 
καλύτερος τρόπος για να ενημερωθεί ο χρήστης είναι να δηλώνονται οι χρήσεις δευτερεύουσας 
σημασίας στην επισήμανση και να δηλώνεται σαφώς ότι ο παραγωγός δεν αναλαμβάνει ευθύνη 
για τις αναγραφόμενες μορφές χρήσης. 

Τροπολογία 73
Άρθρο 49, παράγραφος 6

6. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
επικαιροποιούν τακτικά κατάλογο των 
χρήσεων δευτερεύουσας σημασίας.

6. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
επικαιροποιούν τακτικά κατάλογο των 
χρήσεων δευτερεύουσας σημασίας. Αυτός ο 
κατάλογος διατίθεται στο κοινό μέσω των 
επίσημων ιστοτόπων του κράτους μέλους 
και της Επιτροπής.
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Αιτιολόγηση

Για να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και να βελτιωθεί η πληροφόρηση του κοινού,  
τα κράτη μέλη και η Επιτροπή δημοσιοποιούν τον κατάλογο σε επίσημο ιστοτόπο.

Τροπολογία 74
Άρθρο 49α (νέο)

Άρθρο 49 α
Παράλληλες εισαγωγές

1. Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 28, παράγραφος 1, τα κράτη 
μέλη μπορούν να επιτρέψουν την εισαγωγή 
και εμπορία ενός φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος στο έδαφός τους μέσω του 
παραλλήλου εμπορίου μόνο μετά τη 
διενέργεια μιας διοικητικής διαδικασίας 
που θα ελέγχει κατά πόσον αυτό είναι 
ταυτόσημο με το ήδη εγκεκριμένο 
φυτοπροστατευτικό προϊόν 
(φυτοπροστατευτικό προϊόν αναφοράς). 
Υπό αυτή την προϋπόθεση το εισαγόμενο 
φυτοπροστατευτικό προϊόν λαμβάνει 
πιστοποιητικό ταυτοποίησης από τις 
αρμόδιες αρχές του συγκεκριμένου 
κράτους μέλους .
2. Ο εισαγωγέας ενός φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος υποβάλλει αίτηση στις αρμόδιες 
αρχές του συγκεκριμένου κράτους μέλους 
για να του χορηγηθεί πιστοποιητικό 
ταυτοποίησης για το φυτοπροστατευτικό 
προϊόν που επιθυμεί να εισαγάγει, πριν από 
την πρώτη εισαγωγή ή την πρώτη 
κυκλοφορία στο εμπόριο.
3. Οι αρμόδιες αρχές του συγκεκριμένου 
κράτους μέλους αποφασίζουν εντός 45 
ημερών κατά πόσον πληρούνται οι 
απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου. 
Εάν οι αρμόδιες αρχές βεβαιωθούν ότι 
πληρούνται οι απαιτήσεις αυτές , τότε ο 
εισαγωγέας λαμβάνει πιστοποιητικό 
ταυτοποίησης για το συγκεκριμένο προϊόν.
4. Ο εισαγωγέας απαλλάσσεται της 
υποχρέωσης να καταθέσει τις πληροφορίες 
και εκθέσεις περί δοκιμών και μελετών που 
είναι αναγκαίες για την έγκριση των 
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φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
5. Οι αρμόδιες αρχές που παραλαμβάνουν 
την αίτηση οφείλουν να ζητήσουν από τις 
αρμόδιες αρχές της χώρας καταγωγής :
(a) την ακριβή σύνθεση του προϊόντος για 
να εξακριβώσουν κατά πόσον είναι 
ταυτόσημη με του εγκεκριμένου στο δικό 
τους κράτος μέλος φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος αναφοράς, και
(β) να επαληθεύσουν ότι το προϊόν αυτό 
είναι εγκεκριμένο στο κράτος μέλος 
καταγωγής δυνάμει της διαδικασίας
έγκρισης που προβλέπεται στην Οδηγία 
91/414/ΕΟΚ ή στον παρόντα Κανονισμό.
6. Τα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο 
παράλληλης εισαγωγής δεν μπορούν να 
επανασυσκευασθούν.
7. Το πιστοποιητικό ταυτοποίησης εκπνέει 
τη στιγμή της εκπνοής της έγκρισης που 
αφορά το προϊόν αναφοράς ή τη στιγμή 
εκπνοής, στο κράτος μέλος καταγωγής, της 
έγκρισης που αφορά το εισαγόμενο προϊόν. 
Σε περίπτωση που η έγκριση του προϊόντος 
αναφοράς ανακληθεί για λόγους που δεν 
αφορούν την υγεία ή το περιβάλλον, ο 
εισαγωγέας μπορεί να συνεχίσει να πωλεί 
το εισαχθέν προϊόν επί ένα έτος από την 
ημερομηνία ανάκλησης.

Αιτιολόγηση

Έχει δίκιο ο εισηγητής που υποστηρίζει  την έκδοση σε κοινοτικό επίπεδο σαφών και αυστηρών 
κανόνων και προδιαγραφών που θα ρυθμίζουν το παράλληλο εμπόριο με σκοπό την επίτευξη 
ενός υψηλού επιπέδου εναρμόνισης, ασφάλειας και ελέγχου.  Όμως, για να διασφαλιστεί ότι τα 
εισαγόμενα προϊόντα είναι ταυτόσημα με τα προϊόντα αναφοράς, δεν πρέπει να επιτρέπεται η 
επανασυσκευασία. Αφετέρου, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εισαγωγής και όχι ο 
εισαγωγέας πρέπει να έχουν την ευθύνη  της διενέργειας ολόκληρης της διοικητικής διαδικασίας 
προκειμένου να επαληθεύσουν ότι πρόκειται για ταυτόσημο προϊόν και ότι έχει ήδη λάβει 
έγκριση στην χώρα καταγωγής.

Τροπολογία 75
Άρθρο 50, παράγραφος 4 α (νέα)

4α. Οι παράγραφοι 1 έως 3 και το άρθρο 49 
εφαρμόζονται και στα φυτοπροστατευτικά 
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προϊόντα που είναι αναγκαία για χρήσεις 
δευτερεύουσας σημασίας, αν δεν υπάρχει 
άλλος τρόπος να διασφαλιστεί η 
φυτοπροστασία με οικονομικά σταθερό 
τρόπο.  Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, η διάρκεια ισχύος της 
έγκρισης δεν ξεπερνά τα τρία χρόνια.

Αιτιολόγηση

Ίσως να χρειάζεται να χορηγηθεί έγκριση για περιορισμένη διάρκεια σε προϊόντα 
δευτερεύουσας χρήσης, ακόμη και αν η δραστική ουσία δεν έχει εγκριθεί ακόμη ή όπου το 
φυτοπροστατευτικό προϊόν έχει εγκριθεί σε άλλο κράτος μέλος αλλά ο παραγωγός δεν 
εκδηλώνει ενδιαφέρον να διαθέσει τα προϊόντα στο εν λόγω κράτος μέλος.  Φαίνεται η 
καλύτερη λύση, καθώς η επιλογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων για δευτερεύουσες χρήσεις 
είναι πολύ περιορισμένη και τα ποσά που χρησιμοποιούνται καθώς και οι κίνδυνοι είναι 
συγκριτικά μικροί. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με ελεγχόμενο τρόπο. 

Τροπολογία 76
Άρθρο 51, παράγραφος 1, εδάφιο 1

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 28, 
μπορούν να διενεργούνται πειράματα ή 
δοκιμές για ερευνητικούς ή αναπτυξιακούς 
σκοπούς που περιλαμβάνουν την 
ελευθέρωση μη εγκεκριμένου 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο 
περιβάλλον, εάν το κράτος μέλος στο 
έδαφος του οποίου πρόκειται να 
πραγματοποιηθεί το πείραμα ή η δοκιμή έχει 
αξιολογήσει τα διαθέσιμα δεδομένα και έχει 
χορηγήσει έγκριση με σκοπό τη διενέργεια 
δοκιμών. Η έγκριση ενδέχεται να περιορίσει 
τις ποσότητες που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν και τις περιοχές στις 
οποίες πρόκειται να εφαρμοστεί το 
φυτοπροστατευτικό προϊόν. Επιπλέον, 
μπορεί να επιβάλει πρόσθετους όρους 
προκειμένου να προληφθούν τυχόν 
βλαβερές συνέπειες στην υγεία των 
ανθρώπων ή των ζώων ή οποιαδήποτε μη 
αποδεκτή δυσμενής επίδραση στο 
περιβάλλον, όπως η είσοδος στην τροφική 
αλυσίδα ζωοτροφών και τροφίμων που 
περιέχουν υπολείμματα, εκτός εάν έχει ήδη 
θεσπιστεί σχετική διάταξη δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 28, 
μπορούν να διενεργούνται πειράματα ή 
δοκιμές για ερευνητικούς ή αναπτυξιακούς 
σκοπούς που περιλαμβάνουν την 
ελευθέρωση μη εγκεκριμένου 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο 
περιβάλλον, εάν το κράτος μέλος στο 
έδαφος του οποίου πρόκειται να 
πραγματοποιηθεί το πείραμα ή η δοκιμή έχει 
αξιολογήσει τα διαθέσιμα δεδομένα και έχει 
χορηγήσει άδεια με σκοπό τη διενέργεια 
δοκιμών. Η άδεια ενδέχεται να περιορίσει 
τις ποσότητες που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν και τις περιοχές στις 
οποίες πρόκειται να εφαρμοστεί το 
φυτοπροστατευτικό προϊόν. Επιπλέον, 
μπορεί να επιβάλει πρόσθετους όρους 
προκειμένου να προληφθούν τυχόν 
βλαβερές συνέπειες στην υγεία των 
ανθρώπων ή των ζώων ή οποιαδήποτε μη 
αποδεκτή δυσμενής επίδραση στο 
περιβάλλον, όπως η είσοδος στην τροφική 
αλυσίδα ζωοτροφών και τροφίμων που 
περιέχουν υπολείμματα, εκτός εάν έχει ήδη 
θεσπιστεί σχετική διάταξη δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.
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Αιτιολόγηση

Για τα πειράματα ή τις δοκιμές δεν είναι ανάγκη να χορηγείται έγκριση, αλλά απλώς άδεια.

Τροπολογία 77
Άρθρο 52

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται ορθά.

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται ορθά.

Η ορθή χρήση περιλαμβάνει την τήρηση των 
όρων που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 
30 και καθορίζονται στην επισήμανση, την 
εφαρμογή των αρχών ορθής πρακτικής 
φυτοπροστασίας, καθώς και, κατά 
περίπτωση, των αρχών της ολοκληρωμένης 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και 
ορθής περιβαλλοντικής πρακτικής.

Η σωστή χρησιμοποίηση περιλαμβάνει την 
τήρηση των όρων που ορίζονται σύμφωνα 
με το άρθρο 30 και εξειδικεύονται στην 
επισήμανση, την εφαρμογή των αρχών της 
ορθής πρακτικής φυτοϋγείας, καθώς και 
όποτε είναι δυνατό, των αρχών της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών .

Το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2014, 
η ορθή χρήση των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων συμμορφώνεται με τις αρχές 
της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της 
ορθής πρακτικής φυτοπροστασίας και της 
ορθής περιβαλλοντικής πρακτικής.
Αναλυτικοί κανόνες για την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων 
των ελάχιστων απαιτήσεων για τις εν λόγω 
αρχές, θεσπίζονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 76 παράγραφος 2.

Αναλυτικοί κανόνες για την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων 
των ελάχιστων απαιτήσεων για τις εν λόγω 
αρχές, θεσπίζονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 76 παράγραφος 3.
Η οδηγία 2004/35/ΕΚ δεν εφαρμόζεται, αν 
ο γεωργός μπορεί να τεκμηριώσει την ορθή 
χρήση φυτοπροστατευτικού προϊόντος, 
όπως αυτή ορίζεται στον παρόντα 
κανονισμό, σε άλλα νομοθετικά κείμενα 
της Κοινότητας και στη νομοθεσία του εν 
λόγω κράτους μέλους.

Αιτιολόγηση

Η "καλή περιβαλλοντική πρακτική" εντάσσεται στην "καλή φυτοπροστατευτική πρακτική" και 
στις "αρχές ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών". Οι αρχές της καλής 
φυτοπροστατευτικής πρακτικής πρέπει να εφαρμόζονται όπου αυτό είναι δυνατόν. Δεν 
χρειάζεται προθεσμία εφαρμογής τους. Η περιβαλλοντική λογοδοσία δεν πρέπει να εφαρμόζεται 
σε γεωργούς που ενεργούν τηρώντας όλους τους κανόνες που ισχύουν όσον αφορά τη χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν σφάλει ή ότι ενεργούν 
αμελώς σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο (β) της οδηγίας 2004/35/ΕΚ.
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Τροπολογία 78
Άρθρο 53, παράγραφος 1, εδάφιο 1

1. Ο κάτοχος έγκρισης φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος κοινοποιεί αμέσως στα κράτη 
μέλη που χορήγησαν έγκριση τυχόν νέες 
πληροφορίες σχετικά με το εκάστοτε 
φυτοπροστατευτικό προϊόν ή δραστική 
ουσία, προστατευτικό ή συνεργιστικό που 
περιέχεται στο φυτοπροστατευτικό προϊόν, 
σύμφωνα με τις οποίες το προϊόν αυτό έχει 
βλαβερές επιδράσεις οι οποίες ενδέχεται να 
ακυρώνουν τη συμμόρφωση του εν λόγω 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος ή της 
δραστικής ουσίας, του προστατευτικού ή 
του συνεργιστικού με τα κριτήρια που 
ορίζονται στα άρθρα 29 και 4 αντίστοιχα. 

1. Ο κάτοχος έγκρισης φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος κοινοποιεί αμέσως στα κράτη 
μέλη τυχόν νέες πληροφορίες σχετικά με το 
εκάστοτε φυτοπροστατευτικό προϊόν ή 
δραστική ουσία, προστατευτικό ή 
συνεργιστικό που περιέχεται στο 
φυτοπροστατευτικό προϊόν, σύμφωνα με τις 
οποίες το προϊόν αυτό έχει βλαβερές 
επιδράσεις οι οποίες ενδέχεται να 
ακυρώνουν τη συμμόρφωση του εν λόγω 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος ή της 
δραστικής ουσίας, του προστατευτικού ή 
του συνεργιστικού με τα κριτήρια που 
ορίζονται στα άρθρα 29 και 4 αντίστοιχα.

Αιτιολόγηση

Όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με τα
φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Τροπολογία 79
Άρθρο 53, παράγραφος 1, εδάφιο 3

Για το σκοπό αυτό, ο κάτοχος έγκρισης 
καταγράφει και γνωστοποιεί όλες τις 
πιθανές δυσμενείς αντιδράσεις στον 
άνθρωπο, οι οποίες σχετίζονται με τη χρήση 
του φυτοπροστατευτικού προϊόντος.

Για το σκοπό αυτό, ο κάτοχος έγκρισης 
καταγράφει και γνωστοποιεί όλες τις πιθανέ 
ς δυσμενείς αντιδράσεις στον άνθρωπο, τα 
ζώα και το περιβάλλον, οι οποίες 
σχετίζονται με τη χρήση του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος.

Αιτιολόγηση

Η ενημέρωση οφείλει να περιλαμβάνει τις πιθανές αρνητικές επιδράσεις τόσο για τον άνθρωπο, 
όσο και για τα ζώα και το περιβάλλον. Η τελευταία παράγραφος διαγράφεται, καθώς στις τρίτες 
χώρες υπάρχει άλλη νομοθεσία που καθιστά δύσκολη  την σύγκριση με τη χρήση των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων εντός της ΕΕ. 

Τροπολογία 80
Άρθρο 53, παράγραφος 1, εδάφιο 4

Η υποχρέωση γνωστοποίησης καλύπτει τις 
πληροφορίες που αφορούν αποφάσεις ή 
αξιολογήσεις από δημόσιους φορείς που 
εγκρίνουν φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή 

διαγράφεται
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δραστικές ουσίες σε τρίτες χώρες. 

Αιτιολόγηση

Η ενημέρωση οφείλει να περιλαμβάνει τις πιθανές αρνητικές επιδράσεις τόσο για τον άνθρωπο, 
όσο και για τα ζώα και το περιβάλλον. Η τελευταία παράγραφος διαγράφεται, καθώς στις τρίτες 
χώρες υπάρχει άλλη νομοθεσία που καθιστά δύσκολη την σύγκριση με τη χρήση των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων εντός της ΕΕ. 

Τροπολογία 81
Άρθρο 53, παράγραφος 4

4. Ο κάτοχος έγκρισης ενός 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος υποβάλλει 
ετησίως στην αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους που ενέκρινε το φυτοπροστατευτικό 
προϊόν τυχόν διαθέσιμα στοιχεία για την 
έλλειψη της προσδοκώμενης 
αποτελεσματικότητας, την ανάπτυξη 
ανθεκτικότητας και τυχόν απρόβλεπτες 
επιδράσεις στα φυτά, τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα ή το περιβάλλον.

4. Ο κάτοχος έγκρισης ενός 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος υποβάλλει 
ετησίως στις αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών τυχόν διαθέσιμα στοιχεία για την 
έλλειψη της προσδοκώμενης 
αποτελεσματικότητας, την ανάπτυξη 
ανθεκτικότητας και τυχόν απρόβλεπτες 
επιδράσεις στα φυτά, τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα ή το περιβάλλον.

Αιτιολόγηση

Όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Τροπολογία 82
Άρθρο 56, παράγραφος 1, εδάφιο 2, εισαγωγικό τμήμα

Η προστασία καλύπτει τις εκθέσεις δοκιμών 
και μελετών που υποβάλλονται σε ένα 
κράτος μέλος από αιτούντα έγκριση δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού (στο εξής 
καλούμενος "ο πρώτος αιτών"), με τον όρο 
ότι οι εν λόγω εκθέσεις δοκιμών και 
μελετών:

Η προστασία καλύπτει τις εκθέσεις δοκιμών 
και μελετών που υποβάλλονται σε ένα 
κράτος μέλος από αιτούντα έγκριση δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού (στο εξής 
καλούμενος "ο πρώτος αιτών"), 
συμπεριλαμβανομένων των περιλήψεων 
αυτών των εκθέσεων δοκιμών και μλετών, 
με τον όρο ότι οι εν λόγω εκθέσεις δοκιμών 
και μελετών:

Αιτιολόγηση

Η προστασία δεδομένων πρέπει επίσης να εξασφαλίζεται και στις πληροφορίες που συλλέγονται 
από αρχές κατά τις διαδικασίες ανανέωσης και επανεξέτασης. Η προστασία δεδομένων πρέπει 
να καλύπτει όλα τα σχετικά δεδομένα, όχι μόνο όσα παράγονται σύμφωνα με την ΟΕΠ και τη 
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ΔΟΕ.

Τροπολογία 83
Άρθρο 56, παράγραφος 1, εδάφιο 2, στοιχείο (α)

(α) ήταν απαραίτητες για την έγκριση ή την 
τροποποίηση έγκρισης, προκειμένου να 
καταστεί εφικτή η χρήση του προϊόντος σε 
άλλη καλλιέργεια, και.

(α) ήταν απαραίτητες για την έγκριση ή την 
τροποποίηση των προϋποθέσεων της
έγκρισης.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη  και  για  περιπτώσεις διαφορετικού πεδίου εφαρμογής, όπως 
είναι για παράδειγμα η επέκταση της  χρήσης από τον αγρό σε καλλιέργειες θερμοκηπίου, που 
απαιτεί την υποβολή επί πλέον στοιχείων.

Τροπολογία 84
Άρθρο 56, παράγραφος 1, εδάφιο 2, στοιχείο (β)

(β) είχε πιστοποιηθεί η συμμόρφωσή τους 
με τις αρχές ορθής εργαστηριακής 
πρακτικής ή ορθής πρακτικής για τη 
διενέργεια πειραμάτων, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις δεδομένων σχετικά με τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα οι οποίες 
αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 
στοιχείο γ).

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην τροπολογία 43 επί του άρθρου 56, παράγραφος 1, εδάφιο 2, εισαγωγή. 

Τροπολογία 85
Άρθρο 56, παράγραφος 1, εδάφιο 3

Όταν μια έκθεση προστατεύεται, δεν μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί από το κράτος μέλος που 
την παρέλαβε προς όφελος άλλων αιτούντων 
έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 
εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται 
στην παράγραφο 2, στο άρθρο 59 ή στο 
άρθρο 77. 

Όταν μια έκθεση ή περίληψή της
προστατεύεται, δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε κράτος 
μέλος που την παρέλαβε προς όφελος άλλων 
αιτούντων έγκριση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, εκτός από τις περιπτώσεις που 
προβλέπονται στην παράγραφο 2, στο άρθρο 
59 ή στο άρθρο 77. 
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Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην τροπολογία 43 επί του άρθρου 56, παράγραφος 1, εδάφιο 2, εισαγωγή. 

Τροπολογία 86
Άρθρο 56, παράγραφος 1, εδάφιο 5

Οι μελέτες δεν προστατεύονται, εάν ήταν 
απαραίτητες μόνο για την ανανέωση ή την 
επανεξέταση της έγκρισης.

Οι μελέτες και οι περιλήψεις τους 
προστατεύονται επίσης, εάν ήταν 
απαραίτητες μόνο για την ανανέωση ή την 
επανεξέταση της έγκρισης. Η περίοδος 
προστασίας των δεδομένων είναι πέντε 
χρόνια. Το πρώτο από τα τέσσερα εδάφια 
εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών.

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην τροπολογία 43 επί του άρθρου 56, παράγραφος 1, εδάφιο 2, εισαγωγή 

Τροπολογία 87
Άρθρο 56, παράγραφος 1, εδάφιο 1α (νέο)

Η προστασία δεδομένων δυνάμει της 
παραγράφου 1 ισχύει επίσης για τρίτα μέρη 
που υποβάλλουν εκθέσεις δοκιμών και 
μελετών για τους σκοπούς εγκρίσεων 
χρήσεων δευτερεύουσας σημασίας. Οι 
περίοδοι προστασίας δεδομένων μπορεί να 
επεκταθεί σύμφωνα με το άρθρο 49 (4γ).

Αιτιολόγηση

Τα δεδομένα που παρέχονται σε διαδικασίες χρήσεων δευτερεύουσας σημασίας πρέπει επίσης 
να προστατεύονται. 

Τροπολογία 88
Άρθρο 56, παράγραφος 3

3. Η προστασία δεδομένων που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 χορηγείται μόνον εάν ο 
πρώτος αιτών αξίωσε προστασία δεδομένων 
κατά την υποβολή του φακέλου και παρείχε 
στο οικείο κράτος μέλος, για κάθε έκθεση 
δοκιμών ή μελετών, τις ακόλουθες 

3. Η προστασία δεδομένων που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 χορηγείται μόνον εάν ο 
πρώτος αιτών αξίωσε προστασία δεδομένων 
κατά την υποβολή του φακέλου ή κατά την 
υποβολή πρόσθετων πληροφοριών, για 
παράδειγμα σχετικά με τα προστατευτικά 
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πληροφορίες: και τα συνεργιστικά, και παρείχε στο οικείο 
κράτος μέλος, για κάθε έκθεση δοκιμών ή 
μελετών, τις ακόλουθες πληροφορίες:

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας επί του άρθρου 56, παράγραφος 1.

Τροπολογία 89
Άρθρο 56, παράγραφος 3, στοιχείο (α)

(α) τους λόγους για τους οποίους οι εκθέσεις 
δοκιμών και μελετών που υποβάλλονται 
είναι απαραίτητες για τη χορήγηση της 
πρώτης έγκρισης ή για την τροποποίηση της 
έγκρισης ενός φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος· 

(α) τους λόγους για τους οποίους οι εκθέσεις 
δοκιμών και μελετών που υποβάλλονται 
είναι απαραίτητες για τη χορήγηση της 
πρώτης έγκρισης, ανανέωσης ή 
επανεξέτασης ή για την τροποποίηση της 
έγκρισης ενός φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος ή ως αποτέλεσμα νομοθετικών 
αλλαγών·

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί πολύ σημαντικό βήμα προόδου σε σχέση με 
την τρέχουσα κατάσταση, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων. Η τροπολογία επιδιώκει τη διασαφήνιση του κειμένου.

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας επί του άρθρου 56, παράγραφος 1.

Τροπολογία 90
Άρθρο 56, παράγραφος 3 α (νέα)

3a. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1, στην περίπτωση που οι δοκιμές και οι 
εκθέσεις μελετών έχουν ήδη  
χρησιμοποιηθεί για την χορήγηση έγκρισης 
σε άλλο προϊόν και  η περίοδος προστασίας 
δεν έχει λήξει ακόμη, αυτές οι μελέτες θα 
προστατεύονται για το υπολειπόμενο 
διάστημα.

Αιτιολόγηση

Κρίνεται απαραίτητη αυτή η αναφορά  για τις μελέτες που εξακολουθούν να  βρίσκονται σε 
περίοδο προστασίας. 

Τροπολογία 91
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Άρθρο 58, παράγραφος 1, εδάφιο 1

1. Κάθε πρόσωπο που προτίθεται να ζητήσει 
την έγκριση φυτοπροστατευτικού προϊόντος, 
πριν διενεργήσει δοκιμές ή μελέτες, 
πληροφορείται από την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους στο οποίο σκοπεύει να 
υποβάλει αίτηση κατά πόσον έχει ήδη 
χορηγηθεί έγκριση στο εν λόγω κράτος 
μέλος για φυτοπροστατευτικό προϊόν που 
περιέχει την ίδια δραστική ουσία, 
προστατευτικό ή συνεργιστικό. Στο πλαίσιο 
αυτής της πληροφόρησης συμβουλεύεται 
και τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα δυνάμει 
του άρθρου 54.

1. Κάθε πρόσωπο που προτίθεται να 
ζητήσει, να ανανεώσει ή να επανεξετάσει 
την έγκριση φυτοπροστατευτικού προϊόντος, 
πριν διενεργήσει δοκιμές ή μελέτες, 
πληροφορείται από την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους στο οποίο σκοπεύει να 
υποβάλει αίτηση κατά πόσον έχει ήδη 
χορηγηθεί έγκριση στο εν λόγω κράτος 
μέλος για φυτοπροστατευτικό προϊόν που 
περιέχει την ίδια δραστική ουσία, 
προστατευτικό ή συνεργιστικό. Στο πλαίσιο 
αυτής της πληροφόρησης συμβουλεύεται 
και τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα δυνάμει 
του άρθρου 54.

Αιτιολόγηση

Η προστασία δεδομένων πρέπει να επεκταθεί επίσης στα δεδομένα για ανανέωση και 
επανεξέταση έγκρισης για να προστατευθούν οι μικρομεσαίες εταιρείες και οι τομείς που 
βασίζονται στην έρευνα της βιομηχανίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Τροπολογία 92
Άρθρο 58, παράγραφος 1, εδάφιο 2

Ο μελλοντικός αιτών υποβάλλει όλα τα 
στοιχεία που αφορούν την ταυτότητα και 
τις προσμείξεις της δραστικής ουσίας την 
οποία προτίθεται να χρησιμοποιήσει. Η 
πληροφόρηση τεκμηριώνεται με στοιχεία 
που αποδεικνύουν ότι ο μελλοντικός αιτών 
σκοπεύει να υποβάλει αίτηση έγκρισης.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Δεν κρίνεται σκόπιμο να γίνεται οποιαδήποτε εξέταση αίτησης πριν αυτή να υποβληθεί επίσημα. 
Η πληροφόρηση του άρθρου 54 είναι ικανοποιητική. 

Τροπολογία 93
Άρθρο 58, παράγραφος 2

2. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, 
εφόσον πεισθεί ότι ο μελλοντικός αιτών 
σκοπεύει να υποβάλει αίτηση έγκρισης, του 
κοινοποιεί το όνομα και τη διεύθυνση του 
κατόχου ή των κατόχων των προηγούμενων 

2. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, 
εφόσον πεισθεί ότι ο μελλοντικός αιτών 
σκοπεύει να υποβάλει αίτηση έγκρισης, ή 
ανανέωσης ή επανεξέτασης της έγκρισης, 
του κοινοποιεί το όνομα και τη διεύθυνση 
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σχετικών εγκρίσεων και κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στους κατόχους των εγκρίσεων 
το όνομα και τη διεύθυνση του αιτούντος.

του κατόχου ή των κατόχων των 
προηγούμενων σχετικών εγκρίσεων και 
κοινοποιεί ταυτόχρονα στους κατόχους των 
εγκρίσεων το όνομα και τη διεύθυνση του 
αιτούντος.

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας επί του άρθρου 58, παράγραφος 1, εδάφιο 1.

Τροπολογία 94
Άρθρο 58, παράγραφος 3

3. Ο μελλοντικός αιτών και ο κάτοχος ή οι 
κάτοχοι των σχετικών εγκρίσεων λαμβάνουν 
όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να 
καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με την 
κοινοχρησία οποιωνδήποτε 
προστατευόμενων σύμφωνα με το άρθρο 56 
εκθέσεων δοκιμών και μελετών τις οποίες 
ζητεί ο αιτών για την έγκριση 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος.

3. Ο μελλοντικός αιτών έγκριση, ή ο αιτών 
ανανέωση ή επανεξέταση της έγκρισης, 
και ο κάτοχος ή οι κάτοχοι των σχετικών 
εγκρίσεων λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα 
μέτρα ώστε να καταλήξουν σε συμφωνία 
σχετικά με την κοινοχρησία οποιωνδήποτε 
προστατευόμενων σύμφωνα με το άρθρο 56 
εκθέσεων δοκιμών και μελετών τις οποίες 
ζητεί ο αιτών για την έγκριση 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος ή την 
ανανέωση ή την επανεξέταση της 
έγκρισης.

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας επί του άρθρου 58, παράγραφος 1, εδάφιο 1.

Τροπολογία 95
Άρθρο 58, παράγραφος 3α (νέα)

 3α. Σε περίπτωση που το κράτος μέλος 
θεωρήσει ότι μπορεί να δημιουργηθεί 
κατάσταση μονοπωλίου , εάν ο 
μελλοντικός αιτών και ο κάτοχος ή οι 
κάτοχοι των σχετικών εγκρίσεων για τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που 
περιέχουν την ίδια δραστική, 
προστατευτική ή συνεργιστική ουσία δεν 
μπορούν να συμφωνήσουν ως προς την 
κοινοχρησία των εκθέσεων δοκιμών και 
μελετών σε σπονδυλωτά, τότε ο 
μελλοντικός αιτών ενημερώνει σχετικά τις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους. 
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Πάντως, τα δυο μέρη θα συμφωνήσουν 
ποια δικαστήρια είναι αρμόδια για τους 
σκοπούς του δεύτερου εδαφίου.

Αιτιολόγηση

Ο νέος  κανονισμός θα πρέπει να έχει ειδικές διατάξεις για την αποτροπή καταστάσεων 
μονοπωλίου στην αγορά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Τροπολογία 96
Άρθρο 59, παράγραφος 2

2. Ο μελλοντικός αιτών και ο κάτοχος ή οι 
κάτοχοι των σχετικών εγκρίσεων 
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
να εξασφαλίσουν ότι χρησιμοποιούν από 
κοινού δοκιμές και μελέτες σε σπονδυλωτά. 
Το κόστος που συνεπάγεται η κοινοχρησία 
των εκθέσεων δοκιμών και μελετών 
καθορίζεται με δίκαιο και διαφανή τρόπο, ο 
οποίος δεν δημιουργεί διακρίσεις. Ο 
μελλοντικός αιτών καλείται να αναλάβει 
από κοινού μόνο το κόστος των 
πληροφοριών τις οποίες απαιτείται να 
υποβάλει, προκειμένου να ικανοποιήσει τις 
απαιτήσεις έγκρισης.

2. Ο μελλοντικός αιτών και ο κάτοχος ή οι 
κάτοχοι των σχετικών εγκρίσεων 
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
να εξασφαλίσουν ότι χρησιμοποιούν από 
κοινού δοκιμές και μελέτες σε σπονδυλωτά. 
Το κόστος που συνεπάγεται η κοινοχρησία 
των εκθέσεων δοκιμών και μελετών 
καθορίζεται με δίκαιο και διαφανή τρόπο, ο 
οποίος δεν δημιουργεί διακρίσεις. Ο 
μελλοντικός αιτών καλείται να αναλάβει 
από κοινού το πλήρες κόστος παραγωγής 
των από κοινού χρησιμοποιούμενων 
πληροφοριών. Εγκρίνεται κανονισμός 
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 76, παράγραφος 3, σχετικά με 
τις προς συνεκτίμηση δαπάνες.

Αιτιολόγηση

Αν η βάση υπολογισμού των από κοινού δαπανών στο πλαίσιο αυτής της διάταξης είναι πολύ 
περιορισμένη, θα αδικηθούν οι εταιρείες που επενδύουν πολλά στην έρευνα και στη δοκιμή, 
πράγμα που θα έπληττε τις πλέον καινοτόμες εταιρείες του τομέα.   Οι εταιρείες που θέλουν να 
χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα άλλων εταιρειών θα τεκμηριώνουν τουλάχιστον ότι προέβησαν 
σε ουσιαστική χρηματική προσφορά, πριν να τους επιτραπεί να χρησιμοποιήσουν τα εν λόγω 
δεδομένα.

Τροπολογία 97
Άρθρο 59, παράγραφος 3, εδάφιο 1

3. Εάν ο μελλοντικός αιτών και ο κάτοχος ή 
οι κάτοχοι των σχετικών εγκρίσεων 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 
περιέχουν την ίδια δραστική ουσία, 
προστατευτικό ή συνεργιστικό δεν μπορούν 

3. Εάν ο μελλοντικός αιτών και ο κάτοχος ή 
οι κάτοχοι των σχετικών εγκρίσεων 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 
περιέχουν την ίδια δραστική ουσία, 
προστατευτικό ή συνεργιστικό δεν μπορούν 



AD\660810EL.doc 49/64 PE 382.298v03-00

EL

να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με την 
κοινοχρησία των εκθέσεων δοκιμών και 
μελετών σε σπονδυλωτά, ο μελλοντικός 
αιτών ενημερώνει την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους. Ωστόσο, τα δύο μέρη 
καθορίζουν από κοινού τα αρμόδια για την 
εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου 
δικαστήρια.

να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με την 
κοινοχρησία των εκθέσεων δοκιμών και 
μελετών σε σπονδυλωτά, τότε εφαρμόζεται 
η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
58, παράγραφοι 3 και 3α νέο.

Αιτιολόγηση

Για την κοινοχρησία των δοκιμών και μελετών σε σπονδυλωτά, ορίζεται το καθεστώς 
διαπραγμάτευσης και το σύστημα δίκαιης αποζημίωσης που προβλέπεται στους γενικούς 
κανόνες προκειμένου να αποτραπεί η επανάληψη δοκιμών. Το καθεστώς αυτό προβλέπει επίσης 
μια λύση περιπτώσεις όπου τα μέρη δεν καταλήγουν σε συμφωνία.

Τροπολογία 98
Άρθρο 60, παράγραφος 2, εισαγωγικό τμήμα

2. Όσον αφορά τα εμπορικά συμφέροντα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
θεωρούνται εμπιστευτικά μόνο τα ακόλουθα 
στοιχεία:

2. Όσον αφορά τα εμπορικά συμφέροντα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
θεωρούνται πάντα εμπιστευτικά τα 
ακόλουθα στοιχεία:

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να αποκλειστεί ότι σχετικά δεδομένα άλλα από αυτά αναφέρονται στα σημεία α) - γ) 
θεωρούνται εμπιστευτικά.

Τροπολογία 99
Άρθρο 60, παράγραφος 2, σημείο (γ α) (νέο)

(γ α) Ονόματα και διευθύνσεις φορέων και 
προσώπων που συμμετέχουν στις δοκιμές 
σε σπονδυλωτά ζώα.

Αιτιολόγηση

Τα προσωπικά δεδομένα φορέων και προσώπων πρέπει να θεωρούνται εμπιστευτικά, διότι 
αποτελούν συχνά στόχο ριζοσπαστικών φιλοζωικών οργανώσεων.

Τροπολογία 100
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Άρθρο 60, παράγραφος 2 α (νέα)

2α. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
συμβουλευθούν τα δεδομένα δοκιμών, 
περιλαμβανομένων εκθέσεων μελετών, που 
έχουν υποβληθεί από έναν αιτούντα προς 
στήριξη απόφασης για έγκριση ή 
τροποποίηση φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, σε ειδικά μέρη που ορίζουν η 
Επιτροπή, η Αρχή ή τα κράτη μέλη. Τα 
δεδομένα αυτά δεν δημοσιοποιούνται διά 
της παροχής αντιγράφων ή διά οιουδήποτε 
άλλου μέσου δημοσίευσης 
(περιλαμβανομένης της ηλεκτρονικής 
δημοσίευσης).

Αιτιολόγηση

Το κοινό έχει νόμιμο συμφέρον στην πρόσβαση σε πληροφορίες που πρέπει να κατοχυρώνονται 
δυνάμει αυτού του Κανονισμού σύμφωνα με τη Σύμβαση Άαρχους. Η ενημέρωση όμως της 
κοινής γνώμης πρέπει να διενεργείται προλαμβάνοντας την κακή χρήση και τον αθέμιτο 
ανταγωνισμό. Ο προτεινόμενος χώρος όπου οι ενδιαφερόμενοι θα συμβουλεύονται τα δεδομένα 
αποτελεί καλή λύση καθώς τα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη έχουν πρόσβαση σε εμπιστευτικές 
πληροφορίες αλλά οι πιθανοί ανταγωνιστές δεν μπορούν να κάνουν κατάχρηση του συστήματος 
για να λάβουν ευαίσθητα εμπορικά δεδομένα.

Τροπολογία 101
Άρθρο 63, παράγραφος 2 α (νέα)

 2 a. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
απαγορεύουν ή να περιορίζουν τη 
διαφήμιση των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων σε ορισμένα μέσα επικοινωνίας. 

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να διατηρηθούν οι εθνικοί περιορισμοί που τυχόν υπάρχουν στον τομέα αυτό.

Τροπολογία 102
Άρθρο 64, παράγραφος 1, εδάφιο 1

1. Οι παραγωγοί, οι προμηθευτές, οι 
διανομείς και οι επαγγελματίες χρήστες 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων τηρούν 
αρχεία των φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

1. Οι παραγωγοί, οι προμηθευτές, οι 
διανομείς και οι επαγγελματίες χρήστες 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων τηρούν 
αρχεία των φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
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που παράγουν, αποθηκεύουν ή 
χρησιμοποιούν. 

που παράγουν, αποθηκεύουν ή 
χρησιμοποιούν. Η υποχρέωση να τηρούν οι 
επαγγελματίες χρήστες αρχεία δεν είναι 
περισσότερο αυστηρή από αυτήν που 
επιτάσσει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
852/2004.

Αιτιολόγηση

Ο γραφειοκρατικός φόρτος για την τήρηση αρχείων δεν ξεπερνά το φόρτο του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 852/2004.

Τροπολογία 103
Άρθρο 64, παράγραφος 1, εδάφιο 2

Καθιστούν τις σχετικές πληροφορίες που 
περιέχονται στα εν λόγω αρχεία διαθέσιμες 
στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος. 
Επιπλέον, θέτουν αυτές τις πληροφορίες 
στη διάθεση των γειτόνων ή της 
βιομηχανίας πόσιμου νερού που τις ζητούν.

Καθιστούν τις σχετικές πληροφορίες που 
περιέχονται στα εν λόγω αρχεία διαθέσιμες 
στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος. 

Αιτιολόγηση

Αρκεί να διατηρούνται οι πληροφορίες σχετικά με την προστασία φυτών για την Αρχή. Μια 
υποχρέωση που θα υπερβαίνει αυτή που υπάρχει ήδη σήμερα για την καταχώριση ενδείξεων 
αντίκειται στις προσπάθειες που καταβάλλονται για την ελάφρυνση της γραφειοκρατίας και τον 
περιορισμό του διοικητικού κόστους.

Τροπολογία 104
Άρθρο 73, παράγραφος 1, σημείο (i) α (νέο)

θ a) δαπάνες για διεξαγωγή πειραμάτων σε 
μικρής σημασίας καλλιέργειες.

Αιτιολόγηση

Έχει παρατηρηθεί απροθυμία των κατόχων εγκρίσεων για επέκταση σε χρήσεις δευτερεύουσας 
σημασίας για λόγους υψηλού κόστους. Απαιτούνται κίνητρα ώστε να αποφεύγεται η έλλειψη 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων για αυτού του είδους τις καλλιέργειες.

Τροπολογία 105
Άρθρο 74α (νέο)

Άρθρο 74α

Εντός των τριών ετών από την προθεσμία 
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που αναφέρεται στο άρθρο 80, παράγραφος 
1, η Επιτροπή συντάσσει έκθεση για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, 
στην οποία αναφέρει την εμπειρία που έχει 
αποκτηθεί με την αμοιβαία αναγνώριση 
απόφασης σχετικά με τις εγκρίσεις εντός 
μιας ζώνης και πέραν των ορίων των 
ζωνών και σε ποιο βαθμό, με βάση την 
εμπειρία αυτή, η έγκριση που χορηγείται με 
βάση τις ζώνες μπορεί να αντικατασταθεί 
από ένα, ευκταίο, σύστημα έγκρισης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην έκθεση 
επισυνάπτει, ενδεχομένως, τις σχετικές 
νομοθετικές προτάσεις.

Αιτιολόγηση

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η εναρμόνιση της έγκρισης φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων. Μια έκθεση την οποία θα συντάσσει σε τακτά χρονικά διαστήματα η Επιτροπή για 
το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνέβαλε στο στόχο αυτό.  

Τροπολογία 106
Άρθρο 74 β (νέο)

Άρθρο 74β
Η Επιτροπή ελέγχει την 
αποτελεσματικότητα και τη συμβατότητα 
του παρόντος κανονισμού με την 
εσωτερική αγορά και υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, 
το αργότερο τρία έτη μετά τη δημοσίευση 
του κανονισμού και εν συνεχεία ανά 
πενταετία, έκθεση στην οποία επισυνάπτει, 
ενδεχομένως, προτάσεις τροποποιήσεων.  
Ασχολείται ιδιαίτερα με το θέμα της 
εξακρίβωσης του βαθμού στον οποίο η 
εσωτερική αγορά έχει υλοποιηθεί στον 
τομέα των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να ελέγχει τη συμβατότητα του παρόντος κανονισμού με τις αρχές της 
εσωτερικής αγοράς και, σε περίπτωση ασυμβατότητας με αυτή, να προτείνει τροποποιήσεις, 
ώστε ο κανονισμός να είναι σύμφωνος με την εσωτερική αγορά.
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Τροπολογία 107
Άρθρο 77, παράγραφος 2, περίπτωση 3

για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία 
ανανέωσης της καταχώρισης ή ανανέωσης 
της έγκρισης, όσον αφορά τις δραστικές 
ουσίες που η καταχώρισή τους στο 
παράρτημα I της οδηγίας λήγει το αργότερο 
δύο έτη μετά την ημερομηνία δημοσίευσης 
του παρόντος κανονισμού. Η παρούσα 
διάταξη εφαρμόζεται μόνο για τα δεδομένα 
που είναι αναγκαία για την ανανέωση της 
έγκρισης και των οποίων είχε πιστοποιηθεί 
η συμμόρφωση με τις αρχές ορθής 
εργαστηριακής πρακτικής το αργότερο δύο 
έτη μετά τη δημοσίευση του κανονισμού.

για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία 
ανανέωσης της καταχώρισης ή ανανέωσης 
της έγκρισης, όσον αφορά τις δραστικές 
ουσίες που η καταχώρισή τους στο 
παράρτημα I της οδηγίας λήγει το αργότερο 
δύο έτη μετά την ημερομηνία δημοσίευσης 
του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Η προστασία δεδομένων και το απόρρητο πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα σχετικά δεδομένα, 
όχι μόνο σε αυτά που συμφωνούν με τον ΟΕΠ.

Τροπολογία 108
Άρθρο 77, παράγραφος 3

3. Σε περίπτωση που εφαρμόζεται το άρθρο 
13 της οδηγίας δυνάμει της παραγράφου 1 ή 
της παραγράφου 2, υπόκειται σε τυχόν 
ειδικούς κανόνες σχετικά με την οδηγία οι 
οποίοι ορίζονται στην πράξη προσχώρησης 
με την οποία ένα κράτος μέλος εισήλθε στην 
Κοινότητα.

3. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται από 
τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου
58. Σε περίπτωση που εφαρμόζεται το άρθρο 
13 της οδηγίας δυνάμει της παραγράφου 1 ή 
της παραγράφου 2, υπόκειται σε τυχόν 
ειδικούς κανόνες σχετικά με την οδηγία οι 
οποίοι ορίζονται στην πράξη προσχώρησης 
με την οποία ένα κράτος μέλος εισήλθε στην 
Κοινότητα.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αρθεί οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς το εφικτόν της εφαρμογής του καθεστώτος 
της υποχρεωτικής διαπραγμάτευσης και της δίκαιης αποζημίωσης που θεσπίζεται με τον 
παρόντα κανονισμό σε ό,τι αφορά τις δραστικές ουσίες και τα ήδη υπάρχοντα προϊόντα, δηλαδή 
εκείνα που ήδη κυκλοφορούσαν στην αγορά στις 26 Ιουλίου 1993 και που υπάγονται στο πεδίο 
εφαρμογής των μεταβατικών μέτρων Τυχόν παρεμπόδιση των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων να έχουν πρόσβαση -πάντοτε μετά από διαπραγμάτευση και καταβολή 
οικονομικής αποζημίωσης- στα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την διατήρηση των 
εγκρίσεων των σχετικών με προϊόντα που περιέχουν " ήδη υπάρχουσες δραστικές ουσίες" θα 
είχε σοβαρότατες επιπτώσεις ως προς την βιωσιμότητά τους, ενώ θα είχε επιπτώσεις και στη 
γεωργία, όπου θα προκαλούσε φυτοθεραπευτικά κενά, εξ αιτίας της ανάκλησης 
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φυτοπροστατευτικών ουσιών και προϊόντων απαραίτητων για την αντιμετώπιση των ασθενειών 
που πλήττουν τις σημαντικότερες καλλιέργειες.

Τροπολογία 109
Παράρτημα Ι

Το παράρτημα αυτό διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Αυτός ο τύπος ταξινόμησης κατά ζώνες φαίνεται ακατάλληλος, δεδομένου ότι δεν αντιστοιχεί σε 
αρκετά ομοιογενείς ζώνες.

Τροπολογία 110
Παράρτημα II, παράγραφος 3.6.1

3.6.1. Κατά περίπτωση, καθορίζονται η 
αποδεκτή ημερήσια πρόσληψη (ADI), το 
αποδεκτό επίπεδο έκθεσης του χρήστη 
(AOEL) και η δόση αναφοράς οξείας 
έκθεσης (ARfD). Κατά τον καθορισμό 
αυτών των τιμών εξασφαλίζεται επαρκές
περιθώριο ασφαλείας, λαμβάνοντας υπόψη 
τον τύπο και τη σοβαρότητα των 
επιδράσεων, καθώς και την ευπάθεια 
συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού.

3.6.1. Κατά περίπτωση, καθορίζονται η 
αποδεκτή ημερήσια πρόσληψη (ADI), το 
αποδεκτό επίπεδο έκθεσης του χρήστη 
(AOEL) και η δόση αναφοράς οξείας 
έκθεσης (ARfD). Κατά τον καθορισμό 
αυτών των τιμών εξασφαλίζεται το 
κατάλληλο περιθώριο ασφαλείας, 
λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο και τη 
σοβαρότητα των επιδράσεων, καθώς και την 
ευπάθεια συγκεκριμένων ομάδων του 
πληθυσμού, όπως οι γυναίκες σε ηλικία 
αναπαραγωγής, τα έμβρυα και τα παιδιά 
έως το τέλος της εφηβείας.

Τροπολογία 111
Παράρτημα II, παράγραφος 3.6.5

3.6.2. Οι δραστικές ουσίες εγκρίνονται μόνο 
εάν, με βάση την αξιολόγηση της δοκιμής 
γονιδιοτοξικότητας υψηλότερου επιπέδου η 
οποία διενεργήθηκε σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις δεδομένων σχετικά με τις 
δραστικές ουσίες και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα και με άλλα 
διαθέσιμα δεδομένα και στοιχεία, δεν 
καταχωρίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, ως 
μεταλλαξιογόνες κατηγορίας 1 ή 2, εκτός 
εάν η έκθεση των ανθρώπων σε αυτή τη 

3.6.2. Οι δραστικές ουσίες εγκρίνονται μόνο 
εάν η αξιολόγηση σύμφωνα με τις ενιαίες 
αρχές δείχνει, βάσει των συνιστώμενων 
προϋποθέσεων χρήσης, αποδεκτή 
προστασία χρηστών, εργαζομένων, 
παρευρισκομένων και καταναλωτών για 
τουλάχιστον μία αντιπροσωπευτική χρήση 
τουλάχιστον ενός φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος.



AD\660810EL.doc 55/64 PE 382.298v03-00

EL

δραστική ουσία που περιέχεται σε 
φυτοπροστατευτικό προϊόν είναι, σε 
ρεαλιστικές προτεινόμενες συνθήκες 
χρήσης, αμελητέα.
3.6.3. Οι δραστικές ουσίες εγκρίνονται 
μόνον εάν, με βάση την αξιολόγηση της 
δοκιμής καρκινογένεσης η οποία 
διενεργήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
δεδομένων σχετικά με τις δραστικές ουσίες 
και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και με 
άλλα διαθέσιμα δεδομένα και στοιχεία, δεν 
καταχωρίζονται ή δεν πρέπει να 
καταχωρίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, ως καρκινογόνοι 
ουσίες κατηγορίας 1 ή 2, εκτός εάν η 
έκθεση των ανθρώπων σε αυτή τη 
δραστική ουσία που περιέχεται σε 
φυτοπροστατευτικό προϊόν είναι, σε 
ρεαλιστικές προτεινόμενες συνθήκες 
χρήσης, αμελητέα.
3.6.4. Οι δραστικές ουσίες εγκρίνονται 
μόνον εάν, με βάση την αξιολόγηση της 
δοκιμής τοξικότητας για την αναπαραγωγή 
η οποία διενεργήθηκε σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις δεδομένων σχετικά με τις 
δραστικές ουσίες και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα και με άλλα 
διαθέσιμα δεδομένα και στοιχεία, δεν 
καταχωρίζονται ή δεν πρέπει να 
καταχωρίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, ως τοξικές για 
την αναπαραγωγή κατηγορίας 1 ή 2, εκτός 
εάν η έκθεση των ανθρώπων σε αυτή τη 
δραστική ουσία που περιέχεται σε 
φυτοπροστατευτικό προϊόν είναι, σε 
ρεαλιστικές προτεινόμενες συνθήκες 
χρήσης, αμελητέα.
3.6.5. Οι δραστικές ουσίες εγκρίνονται 
μόνον εάν, με βάση την αξιολόγηση 
κοινοτικών ή διεθνώς αποδεκτών 
κατευθυντήριων γραμμών για τις δοκιμές, 
δεν θεωρείται ότι διαθέτουν ιδιότητες 
ενδοκρινικής διαταραχής που μπορούν να 
έχουν τοξικολογική σημασία για τον 
άνθρωπο, εκτός εάν η έκθεση των 
ανθρώπων σε αυτή τη δραστική ουσία που 
περιέχεται σε φυτοπροστατευτικό προϊόν 
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είναι, σε ρεαλιστικές προτεινόμενες 
συνθήκες χρήσης, αμελητέα.

Αιτιολόγηση

Τα απορριπτικά κριτήρια περιορίζουν σημαντικά το εύρος των εγκεκριμένων προϊόντων. Μια 
διαδικασία έγκρισης που δεν λαμβάνει υπόψη πραγματικές χρήσεις και εκθέσεις υποβαθμίζει 
την αρχή να λαμβάνονται οι αποφάσεις με βάση τις εκτιμήσεις κινδύνου. Τούτο θα οδηγήσει στη 
σταδιακή κατάργηση πολλών ασφαλών προϊόντων/χρήσεων. Αυτά τα κριτήρια πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για να χαρακτηρίζονται οι ουσίες ως υποψήφιες για υποκατάσταση και όχι 
για να απορρίπτονται ουσίες χωρίς τη σωστή αξιολόγηση.

Τροπολογία 112
Παράρτημα II, σημείο 3.7.1, εδάφιο 2, στοιχείο (γ) (ii)

ii) Δεδομένα παρακολούθησης από τα οποία 
προκύπτει μεταφορά μέσω του αέρα, του 
νερού ή μεταναστευτικών ειδών σε μεγάλες 
αποστάσεις στο περιβάλλον, με τη 
δυνατότητα μεταφοράς σε περιβάλλον 
υποδοχής· ή

ii) Δεδομένα παρακολούθησης από τα οποία 
προκύπτει μεταφορά μέσω του αέρα, του 
νερού σε μεγάλες αποστάσεις στο 
περιβάλλον, με τη δυνατότητα μεταφοράς σε 
περιβάλλον υποδοχής· ή

Αιτιολόγηση

Δεν δικαιολογείται επιστημονικά η αναφορά στα μεταναστευτικά είδη.

Τροπολογία 113
Παράρτημα II, παράγραφος 3.7.3

3.7.2. Οι δραστικές ουσίες εγκρίνονται 
μόνον εάν δεν θεωρούνται ανθεκτικές, 
βιοσυσσωρευτικές και τοξικές (ΑΒΤ) 
ουσίες.
Η ουσία που πληροί και τα τρία κριτήρια 
των παρακάτω σημείων είναι ουσία PBT.
δραστικής ουσίας,
3.7.2.1. Ανθεκτικότητα
Μια δραστική ουσία πληροί το κριτήριο 
ανθεκτικότητας όταν:
- ο χρόνος ημιζωής στα θαλάσσια ύδατα 

υπερβαίνει τις 60 ημέρες, ή
- ο χρόνος ημιζωής στα γλυκά ύδατα και 

στα ύδατα των εκβολών ποταμών 
υπερβαίνει τις 40 ημέρες, ή

- ο χρόνος ημιζωής στα θαλάσσια ιζήματα 
υπερβαίνει τις 180 ημέρες, ή

- ο χρόνος ημιζωής στα ιζήματα γλυκών 

διαγράφεται



AD\660810EL.doc 57/64 PE 382.298v03-00

EL

υδάτων ή υδάτων των εκβολών ποταμών 
υπερβαίνει τις 120 ημέρες, ή

- ο χρόνος ημιζωής στο έδαφος υπερβαίνει 
τις 120 ημέρες.

Η αξιολόγηση της ανθεκτικότητας στο 
περιβάλλον βασίζεται στα διαθέσιμα 
στοιχεία για το χρόνο ημιζωής, τα οποία 
συλλέγονται υπό κατάλληλες συνθήκες που 
περιγράφονται από τον αιτούντα.
3.7.2.2. Βιοσυσσώρευση
Μια δραστική ουσία πληροί το κριτήριο 
της βιοσυσσώρευσης όταν ο συντελεστής 
βιοσυγκέντρωσης είναι μεγαλύτερος από 
2 000. Η αξιολόγηση της βιοσυσσώρευσης 
βασίζεται σε στοιχεία μετρήσεων για τη 
βιοσυγκέντρωση στα υδρόβια είδη. 
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία 
που αφορούν υδρόβια είδη τόσο των 
γλυκών όσο και των θαλάσσιων υδάτων.
3.7.2.3. Τοξικότητα
Μια δραστική ουσία πληροί το κριτήριο 
της τοξικότητας όταν:
- η συγκέντρωση στην οποία δεν 

παρατηρούνται μακροχρόνιες επιπτώσεις 
(NOEC) για τους οργανισμούς θαλάσσιων 
ή γλυκών υδάτων είναι μικρότερη από 
0,01 mg/l, ή

- η ουσία ταξινομείται ως καρκινογόνος 
(κατηγορία 1 ή 2), μεταλλαξιογόνος 
(κατηγορία 1 ή 2) ή τοξική για την 
αναπαραγωγή (κατηγορία 1, 2 ή 3), ή

- υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που 
μαρτυρούν χρόνια τοξικότητα, όπως 
ορίζεται στις ταξινομήσεις: T, R48, ή Xn, 
R48 σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ.

3.7.3. Μια δραστική ουσία δεν θεωρείται 
ότι συμμορφώνεται με το άρθρο 4, όταν 
είναι ιδιαίτερα ανθεκτική και ιδιαίτερα 
βιοσυσσωρευτική.
Μια ουσία που πληροί και τα δύο κριτήρια 
των παρακάτω σημείων είναι ουσία 
ιδιαίτερα ανθεκτική και ιδιαίτερα 
συσσωρευτική.
3.7.3.1. Ανθεκτικότητα
Μια δραστική ουσία πληροί το κριτήριο 
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της ιδιαίτερης ανθεκτικότητας όταν:
- ο χρόνος ημιζωής στα θαλάσσια και στα 

γλυκά ύδατα, καθώς και στα ύδατα των 
εκβολών ποταμών υπερβαίνει τις 60 
ημέρες, ή

- ο χρόνος ημιζωής στα ιζήματα 
θαλάσσιων και γλυκών υδάτων, καθώς 
και υδάτων των εκβολών ποταμών 
υπερβαίνει τις 180 ημέρες, ή

- ο χρόνος ημιζωής στο έδαφος υπερβαίνει 
τις 180 ημέρες.

Αιτιολόγηση

Η έγκριση πρέπει να βασίζεται σε εκτιμήσεις κινδύνου. Ο πραγματικός κίνδυνος για 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα καθώς και για οποιοδήποτε άλλο προϊόν βασίζονται στην 
πραγματική χρήση καθώς και στη δοσολογία και σε άλλους παράγοντες. Τα προτεινόμενα 
κριτήρια δεν αντανακλούν τους πραγματικούς περιβαλλοντικούς κινδύνους. Τούτο θα οδηγήσει 
στη σταδιακή κατάργηση πολλών ασφαλών προϊόντων/χρήσεων. Αυτά τα κριτήρια πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για να χαρακτηρίζονται οι ουσίες ως υποψήφιες για υποκατάσταση και όχι 
για να απορρίπτονται ουσίες χωρίς τη σωστή αξιολόγηση.

Τροπολογία 114
Παράρτημα II, παράγραφος 3.8.2

Μια δραστική ουσία θεωρείται ότι 
συμμορφώνεται με το άρθρο 4 μόνον εάν, 
με βάση την αξιολόγηση κοινοτικών ή 
διεθνώς αποδεκτών κατευθυντήριων 
γραμμών για τις δοκιμές, δεν θεωρείται ότι 
διαθέτει ιδιότητες ενδοκρινικής 
διαταραχής που μπορούν να έχουν 
τοξικολογική σημασία για οργανισμούς-μη 
στόχους, εκτός εάν η έκθεση οργανισμών-
μη στόχων σε αυτή τη δραστική ουσία που 
περιέχεται σε φυτοπροστατευτικό προϊόν 
είναι, σε ρεαλιστικές προτεινόμενες 
συνθήκες χρήσης, αμελητέα.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει επιστημονική βάση για να έχουν διαφορετική αντιμετώπιση τα αποτελέσματα 
ενδοκρινικής διαταραχής σε σχέση με άλλα τοξικολογικά αποτελέσματα. Οι τοξικές επιπτώσεις 
που προκαλούνται δια της ενδοκρινικής διαταραχής καλύπτονται ήδη από μέγιστα επίπεδα 
έκθεσης που έχουν καθορισθεί ως ασφαλή για τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Η 
ενδοκρινική διαταραχή δεν πρέπει να είναι αυθαίρετο κριτήριο για την απόρριψη δραστικών 
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ουσιών.

Τροπολογία 115
Παράρτημα ΙΙ 4

Μια δραστική ουσία εγκρίνεται ως 
υποψήφια για υποκατάσταση ουσία 
σύμφωνα με το άρθρο 24, όταν:
Άρθρο 24
- η ADI, η ARfD ή η AOEL της είναι 
αισθητά χαμηλότερη από την αντίστοιχη 
της πλειονότητας των εγκεκριμένων 
δραστικών ουσιών·
4."Δραστικές ουσίες"
- πληροί δύο από τα κριτήρια για το 
χαρακτηρισμό της ως ουσίας ΑΒΤ·

Μια δραστική ουσία ταξινομείται και 
εγκρίνεται ως υποψήφια για υποκατάσταση 
ουσία σύμφωνα με το άρθρο 24, όταν:

- υπάρχουν λόγοι ανησυχίας σχετικοί με τη 
φύση των κρίσιμων επιπτώσεων που, σε 
συνδυασμό με τους τρόπους 
χρήσης/έκθεσης, οδηγούν σε καταστάσεις 
χρήσης ικανές να εξακολουθήσουν να 
αποτελούν πηγή ανησυχίας, ακόμα και με τη 
λήψη πολύ περιοριστικών μέτρων 
διαχείρισης του κινδύνου (όπως ο ατομικός 
εξοπλισμός εκτεταμένης προστασίας ή οι 
πολύ ευρείες ζώνες προστασίας)·

- υπάρχουν λόγοι ανησυχίας σχετικοί με τη 
φύση των κρίσιμων επιπτώσεων που, σε 
συνδυασμό με τους τρόπους 
χρήσης/έκθεσης, οδηγούν σε καταστάσεις 
χρήσης ικανές να εξακολουθήσουν να 
αποτελούν πηγή ανησυχίας, ακόμα και με τη 
λήψη πολύ περιοριστικών μέτρων 
διαχείρισης του κινδύνου (όπως ο ατομικός 
εξοπλισμός εκτεταμένης προστασίας ή οι 
πολύ ευρείες ζώνες προστασίας)·

- περιέχει σημαντική αναλογία μη 
δραστικών ισομερών.

- με βάση την αξιολόγηση των δοκιμών 
γονιδιοτοξικότητας υψηλότερου επιπέδου 
οι οποίες διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις δεδομένων σχετικά με τις 
δραστικές ουσίες και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα και με άλλα 
διαθέσιμα δεδομένα και στοιχεία, 
καταχωρίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, ως 
μεταλλαξιογόνος κατηγορίας 1 ή 2, εκτός 
εάν η έκθεση των ανθρώπων σε αυτή τη 
δραστική ουσία που περιέχεται σε 
φυτοπροστατευτικό προϊόν είναι, σε 
ρεαλιστικές προτεινόμενες συνθήκες 
χρήσης, αμελητέα, ή
- με βάση την αξιολόγηση των δοκιμών 
ικανότητας καρκινογένεσης οι οποίες 
διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
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δεδομένων σχετικά με τις δραστικές ουσίες 
και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και με 
άλλα διαθέσιμα δεδομένα και στοιχεία, 
καταχωρίζεται ή πρέπει να καταχωρισθεί, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 
67/548/ΕΟΚ, ως καρκονογόνος κατηγορίας 
1 ή 2, εκτός εάν η έκθεση των ανθρώπων 
σε αυτή τη δραστική ουσία που περιέχεται 
σε φυτοπροστατευτικό προϊόν είναι, σε 
ρεαλιστικές προτεινόμενες συνθήκες 
χρήσης, αμελητέα, ή
- με βάση την αξιολόγηση των δοκιμών 
τοξικότητας για την αναπαραγωγή οι 
οποίες διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις δεδομένων σχετικά με τις 
δραστικές ουσίες και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα και με άλλα 
διαθέσιμα δεδομένα και στοιχεία, 
καταχωρίζεται ή πρέπει να καταχωρισθεί, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 
67/548/ΕΟΚ, ως τοξική για την 
αναπαραγωγή κατηγορίας 1 ή 2, εκτός εάν 
η έκθεση των ανθρώπων σε αυτή τη 
δραστική ουσία που περιέχεται σε 
φυτοπροστατευτικό προϊόν είναι, σε 
ρεαλιστικές προτεινόμενες συνθήκες 
χρήσης, αμελητέα, ή
- δεν θεωρείται ανθεκτική, 
βιοσυσσωρευτική και τοξική (PBT) ουσία.
Η ουσία που πληροί και τα τρία κριτήρια 
των παρακάτω σημείων είναι ουσία PBT.
Ανθεκτικότητα
Μια δραστική ουσία πληροί το κριτήριο 
ανθεκτικότητας όταν:
- ο χρόνος ημιζωής στα θαλάσσια ύδατα 
υπερβαίνει τις 60 ημέρες, ή
- ο χρόνος ημιζωής στα γλυκά ύδατα και 
στα ύδατα των εκβολών ποταμών 
υπερβαίνει τις 40 ημέρες,
ή
- ο χρόνος ημιζωής στα θαλάσσια ιζήματα 
υπερβαίνει τις 180 ημέρες, ή
- ο χρόνος ημιζωής στα ιζήματα γλυκών 
υδάτων ή υδάτων των εκβολών ποταμών 
υπερβαίνει τις 120 ημέρες, ή
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- ο χρόνος ημιζωής στα ιζήματα γλυκών 
υδάτων ή υδάτων των εκβολών ποταμών 
υπερβαίνει τις 120 ημέρες, ή
- ο χρόνος ημιζωής στο έδαφος υπερβαίνει 
τις 120 ημέρες.
Η αξιολόγηση της ανθεκτικότητας στο 
περιβάλλον βασίζεται στα διαθέσιμα 
στοιχεία για το χρόνο ημιζωής, τα οποία 
συλλέγονται υπό κατάλληλες συνθήκες που 
περιγράφονται από τον αιτούντα.
Βιοσυσσώρευση
Μια δραστική ουσία πληροί το κριτήριο 
της βιοσυσσώρευσης όταν ο συντελεστής 
βιοσυγκέντρωσης είναι μεγαλύτερος από 
2 000.
Η αξιολόγηση της βιοσυσσώρευσης 
βασίζεται σε στοιχεία μετρήσεων για τη 
βιοσυγκέντρωση στα υδρόβια είδη. 
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία 
που αφορούν υδρόβια είδη τόσο των 
γλυκών όσο και των θαλάσσιων υδάτων.
Τοξικότητα
Μια δραστική ουσία πληροί το κριτήριο 
της τοξικότητας όταν:
- η συγκέντρωση στην οποία δεν 
παρατηρούνται μακροχρόνιες επιπτώσεις 
(NOEC) για τους οργανισμούς θαλάσσιων 
ή γλυκών υδάτων είναι μικρότερη από 0,01 
mg/l, ή
- η ουσία ταξινομείται ως καρκινογόνος 
(κατηγορία 1 ή 2), μεταλλαξιογόνος 
(κατηγορία 1 ή 2) ή τοξική για την 
αναπαραγωγή (κατηγορία 1, 2 ή 3), ή
- υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που
μαρτυρούν χρόνια τοξικότητα, όπως 
ορίζεται στις ταξινομήσεις: T, R48, ή Xn, 
R48 σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ.
- ή είναι ιδιαίτερα ανθεκτική και ιδιαίτερα 
βιοσυσσωρευτική (vPvB).
Μια ουσία που πληροί και τα δύο κριτήρια 
των παρακάτω σημείων είναι ουσία
ιδιαίτερα ανθεκτική και ιδιαίτερα 
συσσωρευτική.
Ανθεκτικότητα
Μια δραστική ουσία πληροί το κριτήριο 
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της ιδιαίτερης ανθεκτικότητας όταν:
- ο χρόνος ημιζωής στα θαλάσσια και στα 
γλυκά ύδατα, καθώς και στα ύδατα των 
εκβολών ποταμών υπερβαίνει τις 60 
ημέρες, ή
- ο χρόνος ημιζωής στα ιζήματα 
θαλάσσιων και γλυκών υδάτων, καθώς και 
υδάτων των εκβολών ποταμών υπερβαίνει 
τις 180 ημέρες, ή
- ο χρόνος ημιζωής στο έδαφος υπερβαίνει 
τις 180 ημέρες.
Βιοσυσσώρευση
Μια δραστική ουσία πληροί το κριτήριο 
της ιδιαίτερης βιοσυσσώρευσης όταν ο 
συντελεστής βιοσυγκέντρωσης είναι 
μεγαλύτερος από 5000.

Αιτιολόγηση

Η υπαγωγή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε ρυθμιστικό πλαίσιο βάσει των ιδιοτήτων 
των δραστικών ουσιών τους χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι τελικές χρήσεις τους και η έκθεση 
σε αυτές υπονομεύει την αρχή των αποφάσεων που βασίζονται στις αξιολογήσεις κινδύνων. Θα 
οδηγήσει στη σταδιακή κατάργηση πολλών ασφαλών προϊόντων/χρήσεων. Αυτά τα κριτήρια 
πρέπει να χρησιμοποιούνται για να χαρακτηρίζονται οι ουσίες ως υποψήφιες για υποκατάσταση 
και όχι για να απορρίπτονται ουσίες χωρίς τη σωστή αξιολόγηση. Το κείμενο μεταφέρεται από 
το Παράρτημα II, Σημεία 3.6 και 3.7.
Τα κριτήρια για "υποψήφια προς υποκατάσταση ουσία" που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος 
στο σχέδιο κανονισμού συσχετίζονται πολύ λίγο ή καθόλου με τους πραγματικούς κινδύνους που 
απορρέουν από τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Τροπολογία 116
Παράρτημα IV, σημείο 3, εδάφιο 1

Τα σοβαρά πρακτικά ή οικονομικά 
μειονεκτήματα για το χρήστη ορίζονται ως 
σημαντική ποσοτικώς προσδιοριζόμενη 
διατάραξη των εργασιακών πρακτικών ή της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, που 
οδηγεί σε αδυναμία διατήρησης επαρκούς 
ελέγχου του οργανισμού-μη στόχου. Αυτή η 
σημαντική διατάραξη μπορεί να είναι, π.χ., 
απουσία τεχνικών μέσων για τη χρήση της 
εναλλακτικής ουσίας ή των εναλλακτικών 
ουσιών ή υπέρογκο κόστος για την 
απόκτησή της/τους.

Τα σοβαρά πρακτικά ή οικονομικά 
μειονεκτήματα για το χρήστη ορίζονται ως 
σημαντική ποσοτικώς προσδιοριζόμενη 
διατάραξη των εργασιακών πρακτικών ή της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, που 
οδηγεί σε αδυναμία διατήρησης επαρκούς 
ελέγχου του οργανισμού-μη στόχου ή 
διατάραξη της ανταγωνιστικότητας της 
γεωργικής  δραστηριότητας. Αυτή η 
σημαντική διατάραξη μπορεί να είναι, π.χ., 
απουσία τεχνικών μέσων για τη χρήση της 
εναλλακτικής ουσίας ή των εναλλακτικών 
ουσιών ή υπέρογκο κόστος για την 
απόκτησή της/τους.
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα της κοινοτικής γεωργίας.

Τροπολογία 117
Παράρτημα ΙV 3, εδάφιο 2 α (νέο)

Η συγκριτική αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη 
εγκεκριμένες χρήσεις δευτερεύουσας 
σημασίας.

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας επί του άρθρου 48, παράγραφος 1, στοιχείο (γ).
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