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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα είναι θεμελιώδη για τη γεωργία και την παραγωγή 
τροφίμων. Συγχρόνως, η χρήση τους συνιστά απειλή για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. 
Έτσι, το 1991, θεσπίστηκε εκτεταμένη νομοθεσία, που είχε ως αποτέλεσμα τη διερεύνηση 
όλων των αποθεμάτων τέτοιων προϊόντων σε όλη την ΕΕ. Εξαιτίας τούτου, ο αριθμός των 
ουσιών περιορίστηκε σημαντικά στην αγορά: από τις 969 ουσίες που εξετάστηκαν 
λεπτομερώς, μόνο 77 επιτρέπονται τώρα στην αγορά και για 420 δεν έχει ληφθεί ακόμα 
απόφαση. Αλλά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα εξακολουθούν να αποτελούν πρόβλημα για 
το περιβάλλον. Σχεδόν εξ ορισμού, οι ουσίες είναι επιβλαβείς για το έμβιο περιβάλλον και 
αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, επί παραδείγματι όταν πραγματοποιείται 
ράντισμα των καλλιεργειών. 

Κάθε χρόνο η βιομηχανία διαθέτει στην αγορά περίπου πέντε νέες δραστικές ουσίες. Αρκετά 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα παράγονται με βάση αυτές τις ουσίες. Η σχετική έρευνα είναι 
πολύπλοκη και δαπανηρή. Το κόστος της βιομηχανίας για κάθε δραστική ουσία ανέρχεται σε 
περίπου 200 εκατ. ευρώ το χρόνο. Εν μέρει λόγω του υψηλού ερευνητικού κόστους έχει 
επέλθε ουσιαστική συγκέντρωση της αγοράς τόσο στην Ευρώπη όσο και σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Λόγω του τεράστιου κόστους των νέων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τέτοια 
προϊόντα αναπτύσσονται κυρίως για τις σπουδαιότερες καλλιέργειες, κυρίως για αυτές που 
είναι γνωστές ως οι Μεγάλες Πέντε: ρύζι, σίτος, αραβόσιτος, σόγια και βαμβάκι. Τα προϊόντα 
για μικρότερες καλλιέργειες όπως οι πατάτες, οι ντομάτες και τα πράσα αναπτύσσονται 
συχνά από τις δραστικές ουσίες σε προϊόντα για τις Μεγάλες Πέντε καλλιέργειες.

Λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα κατάσταση, η Επιτροπή προτείνει ορισμένες σημαντικές 
αλλαγές:
§ Η έγκριση των ουσιών καθίσταται περισσότερο συγκεντρωτική και λαμβάνει χώρα σε

ευρωπαϊκό επίπεδο, δίνοντας αξιόλογο ρόλο στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια 
των Τροφίμων, ενώ η Επιτροπή θα εμπλέκεται περισσότερο άμεσα στη σχετική εποπτεία.

§ Σε τρεις ζώνες κρατών μελών (Βορράς, Κέντρο και Νότος) τα φυτοπροστατευικά 
προϊόντα θα εγκρίνονται με αμοιβαία αναγνώριση - υπό τον όρο ότι το προϊόν δεν θα 
περιέχει ουσίες που πρέπει να περιοριστούν.

§ Συμπεριλαμβάνονται κίνητρα για την ανάπτυξη λιγότερο βλαβερών προϊόντων: ουσίες με 
χαμηλότερο προφίλ κινδύνου θα έχουν μακρύτερη περίοδο προστασίας και μακρύτερη 
περίοδο αρχικής έγκρισης. 

§ Υπάρχει πρόβλεψη για μικρότερες καλλιέργειες: τα κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για σημαντικές καλλιέργειες, να 
χρησιμοποιηθούν για άλλες καλλιέργειες, εάν αυτό έχει σαφή αποτελέσματα.

§ Για να αποφευχθεί η επανάληψη δοκιμών σε ζώα, θα πρέπει να είναι κοινά τα 
αποτελέσματα των δοκιμών που λαμβάνονται από έρευνα σε σπονδυλωτά ζώα.

§ Συντομότερες διαδικασίες έγκρισης και χορήγησης αδείας: ενώ η έγκριση σύμφωνα με 
την παλιά νομοθεσία χρειάζεται τουλάχιστον 5 έτη, υπάρχει τώρα διάταξη για χρονική 
περίοδο 25 μηνών.

Η συντάκτρια κρίνει θετικά την πρόταση της Επιτροπής. Περιέχει σημαντικές βελτιώσεις σε
σύγκριση με την παρούσα κατάσταση. Επιθυμεί, όμως, να προβεί σε περαιτέρω βελτιώσεις: 
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§ Πρώτον, χρειάζεται να καθοριστούν σαφή και αντικειμενικά κριτήρια για να 
προσδιοριστεί ποιες ουσίες έχουν προφίλ χαμηλού κινδύνου. Για να ενθαρρυνθεί η
ανάπτυξη λιγότερο βλαβερών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τα προϊόντα με ουσίες 
που διαθέτουν προφίλ χαμηλού κινδύνου, μπορούν να διεκδικήσουν μακρύτερη 
περίοδο προστασίας δεδομένων και έτσι μακρύτερη περίοδο κάλυψης του κόστους. 
Επίσης, εισάγεται μια νέα κατηγορία "χαμηλού κινδύνου". 

§ Δεύτερον, χρειάζεται να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη προϊόντων για μικρότερες 
καλλιέργειες. Συνεπώς, η συντάκτρια προτείνει τρεις τροπολογίες: η διαδικασία 
έγκρισης μπορεί να πραγματοποιείται δωρεάν, οι αιτούντες μπορούν να αναμένουν 
επιμήκυνση της περιόδου προστασίας των δεδομένων και προτείνεται η σύσταση 
ευρωπαϊκού ταμείου προώθησης για εγκρίσεις μικρής κλίμακας.

§ Ένα τρίτο, αντιφατικό, σημείο αφορά την αμοιβαία αναγνώριση. Αυτό θα πρέπει
φυσικά να αποτελεί μέρος ενός συστήματος στο πλαίσιο του οποίου οι ουσίες 
εγκρίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο, μπορεί να μην είναι σκόπιμο να
αφαιρεθεί από τα κράτη μέλη η τελική απόφαση για τη σχετική έγκριση σε ό,τι αφορά 
την επικράτειά τους, επειδή οι φυσικές συνθήκες (το έδαφος, το νερό ή το κλίμα)
μπορεί να διαφέρουν σημαντικά, ακόμα και εντός της ίδιας ζώνης.

§ Τέταρτον, η συντάκτρια επιθυμεί να συμβάλει στον περαιτέρω περιορισμό της 
χρησιμοποίησης δοκιμών σε ζώα κατά την ανάπτυξη νέων φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων.

§ Τέλος, η συντάκτρια έχει εξετάσει τη θέση της βιομηχανίας - και περισσότερο 
συγκεκριμένα εκείνων που υποβάλλουν σχετική αίτηση. Βραχύτερες περίοδοι
έγκρισης και αδειοδότησης αποτελούν μεγάλο κέρδος για τη βιομηχανία. Αλλά σε
μερικές περιπτώσεις η περίοδος έγκρισης θα μπορούσε να επιταχυνθεί ακόμα 
περισσότερο, ενισχύοντας έτσι τη θέση των αιτούντων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)

(8 α) Για να αποφεύγονται οι δοκιμές σε
ζώα, για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού οι δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα 
πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο σε 
έσχατη ανάγκη. Τα υφιστάμενα

  
1 Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί σε ΕΕ.
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αποτελέσματα από δοκιμές σε σπονδυλωτά 
ζώα, κατά τη διαδικασία ανάπτυξης νέων 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, πρέπει να 
είναι κοινόχρηστα. Σύμφωνα με την οδηγία
του Συμβουλίου 86/609/ΕΟΚ της 24ης
Νοεμβρίου 1986 για την προσέγγιση των
νομοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών
σχετικά με την προστασία των ζώων που 
χρησιμοποιούνται για πειράματα και 
άλλους επιστημονικούς σκοπούς*, οι 
δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα πρέπει επίσης 
να αντικατασταθούν, να περιοριστούν ή να
εξευγενιστούν. Η εφαρμογή του παρόντος
κανονισμού πρέπει να βασίζεται, όπου αυτό 
είναι δυνατό, στη χρήση κατάλληλων 
εναλλακτικών μεθόδων δοκιμών. Το
αργότερο 7 έτη μετά τη θέση σε ισχύ του
κανονισμού, η Επιτροπή επανεξετάζει τους
κανόνες σχετικά με την προστασία 
δεδομένων για αποτελέσματα δοκιμών σε 
σπονδυλωτά ζώα και, αν καταστεί 
αναγκαίο, τροποποιεί τους εν λόγω 
κανόνες. 
____________
* ΕΕ L 358, της 18.12.1986, σελ. 1.οδηγία που 
τροποποιήθηκε από την οδηγία 2003/65/ΕΚ του ΕΚ 
και του Συμβουλίου (ΕΕ L 230, της 16.9.2003, σελ. 
32).

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα για την αποφυγή της επανάληψης δοκιμών σε ζώα πρέπει να καταστούν αυστηρότερα.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 15α (νέα)

(15α) Για να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, θα πρέπει
να υπάρξουν κίνητρα για τη διάθεση στην
αγορά προϊόντων με προφίλ χαμηλού 
κινδύνου ή προφίλ κινδύνου που είναι 
χαμηλότερο από εκείνο των προϊόντων που 
υπάρχουν ήδη στην αγορά. Θα πρέπει να
καθοριστούν σαφή και αντικειμενικά
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κριτήρια για να προσδιοριστεί ποια 
προϊόντα μπορούν να διαθέτουν ένα τέτοιο 
προφίλ.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση περιέχει κίνητρα για τη χρήση προϊόντων με προφίλ χαμηλού κινδύνου. Ωστόσο, ο
ορισμός δεν αναφέρει ποιες ουσίες μπορούν να πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. Το άρθρο
22 παρέχει έναν πολύ ευρύ ορισμό που μπορεί να ερμηνευτεί με διαφορετικούς τρόπους. Όμως, 
οι επιχειρηματίες χρειάζονται σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου, ιδιαίτερα όταν λαμβάνεται 
υπόψη η δαπανηρή επένδυση σε έρευνα που απαιτείται για την ανάπτυξη νέων ουσιών.

Τροπολογία 3
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, για την ενθάρρυνση της 
ανάπτυξης προϊόντων με λιγότερο 
επιζήμιες συνέπειες για το περιβάλλον και 
για τη χρήση τους και τον έλεγχό τους μέσα 
στην Κοινότητα. Ο κανονισμός στοχεύει 
επίσης στην ανάπτυξη προϊόντων για 
περιορισμένη χρήση. 

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 των ανθρώπων και 
των ζώων, καθώς και του περιβάλλοντος.

Αιτιολόγηση

Η ενθάρρυνση της ανάπτυξης περισσότερο λιγότερο βλαβερών φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
αποτελεί σπουδαίο στόχο και οφείλει να αποτελεί τμήμα του διαπραγματευτικού περιεχομένου 
του κανονισμού.
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Στην πρόταση, υπό τη μορφή που έχει σήμερα, ο σκοπός του κανονισμού αναφέρεται μόνο στις 
αιτιολογικές σκέψεις. Ο σκοπός πρέπει να επισημαίνεται στα πρώτα άρθρα.

Τροπολογία 4
Άρθρο 3, σημείο 9 α (νέο)

(9α) " Παράλληλο εμπόριο"
Η εισαγωγή φυτοπροστατευτικού
προϊόντος από κράτος μέλος όπου έχει 
δοθεί έγκριση για το προϊόν σύμφωνα με 
τις διατάξεις της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ ή 
του παρόντος κανονισμού, με στόχο την 
διάθεσή του στην αγορά του εισάγοντος 
κράτους μέλους όπου το εν λόγω ή ένα 
άλλο ταυτόσημο προϊόν έχει εγκριθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 
91/414/ΕΟΚ ή του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 5
Άρθρο 3, σημείο 9 β (νέο)

(9β) "ταυτόσημα"

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
θεωρούνται ταυτόσημα όταν: 
. έχουν κοινή προέλευση
· έχουν κατασκευαστεί από την ίδια 

εταιρεία ή από συνεργαζόμενη 
επιχείρηση ή με τη χορήγηση αδείας, 
και 

· έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με την 
ίδια τουλάχιστον τυποποίηση, 
χρησιμοποιώντας το  ίδιο ενεργό 
συστατικό, και έχουν τα ίδια 
αποτελέσματα σε ό,τι αφορά, 
ιδιαίτερα, τις διαφορές που, 
ενδεχομένως, υφίστανται σε συνθήκες  
που έχουν σχέση με τη γεωργία, την 
υγεία των φυτών και το περιβάλλον, 
ειδικότερα με τις κλιματικές συνθήκες· 

Τροπολογία 6
Άρθρο 3, στοιχείο 20 α (νέο)
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(20α) "Ορθή πρακτική για τη διενέργεια 
πειραμάτων"
Πρακτική όπως ορίζεται στην οδηγία 
2004/10/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Ορισμός της έννοιας που χρησιμοποιείται στο κεφάλαιο V.

Τροπολογία 7
Άρθρο 3, στοιχείο 21 α (νέο)

(21α) "Ορθή γεωργική πρακτική"
Οι εγκεκριμένες σε εθνικό επίπεδο 
ασφαλείς χρήσεις φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, υπό πραγματικές συνθήκες, 
που είναι απαραίτητες για την 
αποτελεσματική καταπολέμηση επιβλαβών 
οργανισμών. Η πρακτική αυτή εμπεριέχει 
διαβάθμιση στη χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων μέχρι τον 
υψηλότερο επιτρεπόμενο βαθμό χρήσης 
κατά τρόπον ώστε τα υπολείμματα να είναι 
στη μικρότερη δυνατή ποσότητα.
Οι εγκεκριμένες ασφαλείς χρήσεις 
καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο και 
περιλαμβάνουν καταχωρισμένες ή 
συνιστώμενες σε εθνικό επίπεδο χρήσεις 
που λαμβάνουν υπόψη τη δημόσια υγεία, 
την προστασία της υγείας στο χώρο 
εργασίας και την προστασία του 
περιβάλλοντος.
Στις πραγματικές συνθήκες 
περιλαμβάνονται όλα τα στάδια της 
παραγωγής, της αποθήκευσης, της 
μεταφοράς και της διανομής τροφίμων και 
ζωοτροφών.

Αιτιολόγηση

Στον κανονισμό πρέπει να συμπεριληφθεί ο ορισμός του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων 
για την "ορθή γεωργική πρακτική".
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Τροπολογία 8
Άρθρο 3, στοιχείο 21 β (νέο)

(21β) "Χρήσεις δευτερεύουσας σημασίας"
Η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
σε περιορισμένης έκτασης καλλιέργεια σε 
κράτος μέλος ή σε ευρείας έκτασης 
καλλιέργεια με σκοπό την ικανοποίηση 
περιορισμένων ή σποραδικών και 
έκτακτων αναγκών ή σε σπόρο. 

Αιτιολόγηση

Ορισμός της έννοιας "Χρήσεις δευτερεύουσας σημασίας", η οποία χρησιμοποιείται στο άρθρο 
49 (Χρήσεις δευτερεύουσας σημασίας).

Τροπολογία 9
Άρθρο 4, παράγραφος 1

1. Μια δραστική ουσία εγκρίνεται σύμφωνα 
με το παράρτημα ΙΙ όταν είναι δυνατόν να
αναμένεται, σύμφωνα με τις σύγχρονες 
επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, ότι, με 
βάση τα κριτήρια για την έγκριση που 
ορίζονται στα σημεία 2 και 3 του ίδιου 
παραρτήματος, τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα που περιέχουν την εν λόγω 
δραστική ουσία πληρούν τους όρους που 
ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3.

1. Μια δραστική ουσία εγκρίνεται σύμφωνα 
με το παράρτημα ΙΙ όταν είναι δυνατόν να 
αναμένεται, σύμφωνα με τις σύγχρονες 
επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, ότι, με 
βάση τα κριτήρια για την έγκριση που 
ορίζονται στα σημεία 2 και 3 του ίδιου 
παραρτήματος, τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα που περιέχουν την εν λόγω 
δραστική ουσία πληρούν τους όρους που 
ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3. Οι όροι 
αυτοί χρησιμοποιούνται ως απορριπτικό 
κριτήριο. 

Αιτιολόγηση

Όλες οι ουσίες οι οποίες έχουν ή υπάρχουν υποψίες ότι έχουν καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες, 
τοξικές για την αναπαραγωγή, ευαισθητοποιητικές ιδιότητες, καθώς και ιδιότητες ενδοκρινικής 
διαταραχής, και ουσίες οι οποίες είναι ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες ή τοξικές ή η χρήση τους 
προκαλεί άλλες ανησυχίες δεν πρέπει να εγκρίνονται.      

Τροπολογία 10
Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο (α)

(α) δεν έχουν βλαβερές συνέπειες στην 
υγεία των ανθρώπων, 

(α) δεν έχουν βλαβερές συνέπειες στην 
υγεία των ανθρώπων, ιδιαιτέρως των 
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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· 

ευπαθών ομάδων, όπως είναι οι έγκυοι, τα 
έμβρυα και τα παιδιά ή στην υγεία των 
ζώων, λαμβάνοντας υπόψη γνωστές 
σωρευτικές και συνεργιστικές συνέπειες, ή 
στα υπόγεια ύδατα·

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης οι ουσίες δεν πρέπει να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην 
υγεία του ανθρώπου, ιδιαιτέρως σε ευπαθείς ομάδες όπως είναι τα έμβρυα και  τα παιδιά. 
Τούτο συμφωνεί με τη θέση που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου P5_TA(2002)0276) σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Επιτροπής 
σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

Τροπολογία 11
Άρθρο 7, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Η αξιολόγηση της αίτησης μπορεί να 
διενεργείται από περισσότερα του ενός 
κράτη μέλη τα οποία λειτουργούν ως 
κράτη εισηγητές στο πλαίσιο της 
διαδικασίας συνεισήγησης.  

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και στην αξιολόγηση αιτήσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με την 
οδηγία 91/414/ΕΟΚ και έχει μεγάλη σημασία για την ποσότητα και την ποιότητα της έκθεσης 
αξιολόγησης των δραστικών ουσιών. 

Τροπολογία 12
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 δέκα 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 

Εάν το κράτος μέλος χρειάζεται πρόσθετες 
πληροφορίες, ορίζει στον αιτούντα λογική 
προθεσμία για την προσκόμισή τους. Σε 
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αυτήν την περίπτωση, η δωδεκάμηνη
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.

αυτήν την περίπτωση, η δεκάμηνη
προθεσμία παρατείνεται κατά το επιπλέον
χρονικό διάστημα που χορηγείται από το 
κράτος μέλος. Ενημερώνει την Επιτροπή και 
την Αρχή, καθώς και τα άλλα κράτη μέλη. 
Το κράτος μέλος μπορεί να συμβουλευτεί 
την Αρχή.

Το κράτος μέλος μπορεί να συμβουλευτεί 
την Αρχή.

Το κράτος μέλος μπορεί να συμβουλευτεί 
την Αρχή.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να επιταχυνθεί η πρόσβαση νέων, καινοτόμων προϊόντων στην αγορά. Η
συντάκτρια υποστηρίζει ότι τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να αρχίσουν ήδη την αξιολόγηση 
διαθέσιμων πληροφοριών πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 9, παράγραφος 3. Κατά συνέπεια η δεκάμηνη προθεσμία φαίνεται λογική και σκόπιμη. 

Τροπολογία 13
Άρθρο 14, παράγραφος 2

2. Η ανανέωση ισχύει για απεριόριστο
χρονικό διάστημα.

2. Η ανανέωση ισχύει για περίοδο που δεν 
υπερβαίνει τα δέκα έτη. Η έγκριση μπορεί 
να ανανεώνεται περισσότερες από μια 
φορές. 

Αιτιολόγηση

Η έγκριση, μετά την πρώτη ανανέωση, δεν πρέπει να ισχύει για απεριόριστο χρονικό διάστημα. 
Τούτο θα ήταν αντίθετο προς την αρχή της προφύλαξης. Οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται 
σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, όπως ορίζεται στο άρθρο 4, 
παράγραφος 1. 

Τροπολογία 14
Άρθρο 15, παράγραφος 1

1. Η αίτηση που προβλέπεται στο άρθρο 14 
υποβάλλεται από τον παραγωγό της 
δραστικής ουσίας σε ένα κράτος μέλος, με 
αντίγραφο στα λοιπά κράτη μέλη, στην 
Επιτροπή και στην Αρχή, το αργότερο τρία 
χρόνια πριν από τη λήξη της πρώτης 
έγκρισης.

1. Η αίτηση που προβλέπεται στο άρθρο 14 
υποβάλλεται από τον παραγωγό της 
δραστικής ουσίας στο ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος, με αντίγραφο στα λοιπά 
κράτη μέλη, στην Επιτροπή και στην Αρχή, 
το αργότερο τρία χρόνια πριν από τη λήξη 
της πρώτης έγκρισης.
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Τροπολογία 15
Άρθρο 22, παράγραφος 1

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5, μια 
δραστική ουσία που συμμορφώνεται με τα 
κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 4 
εγκρίνεται για περίοδο που δεν υπερβαίνει 
τα 15 έτη, όταν μπορεί να αναμένεται ότι τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν 
την εν λόγω ουσία παρουσιάζουν μόνο 
χαμηλό κίνδυνο για την υγεία των 
ανθρώπων και των ζώων και του 
περιβάλλοντος, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 46 παράγραφος 1.

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5, μια 
δραστική ουσία που συμμορφώνεται με τα 
κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 4 
εγκρίνεται για περίοδο που δεν υπερβαίνει 
τα 15 έτη, όταν μπορεί να αναμένεται ότι τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν 
την εν λόγω ουσία παρουσιάζουν μόνο 
χαμηλό κίνδυνο για την υγεία των 
ανθρώπων και των ζώων και του 
περιβάλλοντος.

Η παρούσα παρέκκλιση δεν εφαρμόζεται 
σε καμία δραστική ουσία που ταξινομείται 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ ως:
- καρκινογόνος,
- μεταλλαξιογόνος,
- τοξική για την αναπαραγωγή,
- ευαισθητοποιητική,
ή σε ουσίες που ταξινομούνται ως:
- ανθεκτικές με χρόνο ημιζωής άνω των 60 
ημερών,
- ουσίες με ιδιότητες ενδοκρινικής 
διαταραχής που περιλαμβάνονται στον 
κοινοτικό κατάλογο ουσιών που υπάρχει 
υποψία ότι διαθέτουν ιδιότητες 
ενδοκρινικής διαταραχής,
- ουσίες χαμηλής τοξικότητας,
- βιοσυσσωρεύσιμες και όχι εύκολα 
βιοαποικοδομήσιμες. 
Το αργότερο στις ....*, η Επιτροπή 
επανεξετάζει και, εάν κριθεί απαραίτητο, 
προσδιορίζει τα κριτήρια για την κατάταξη 
μιας δραστικής ουσίας ως ουσίας χαμηλού 
κινδύνου και, εάν είναι απαραίτητο, 
υποβάλλει προτάσεις.
___________________

* Ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.
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Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να καθοριστούν σαφή και αντικειμενικά κριτήρια για να προσδιοριστούν ποιες 
ουσίες μπορούν να θεωρούνται ως ουσίες χαμηλού κινδύνου. Η πρόταση δεν περιέχει ορισμό 
της έννοιας αυτής. Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η έρευνα για ουσίες και προϊόντα λιγότερο 
βλαβερά είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις να υπάρχει σαφήνεια και ασφάλεια του δικαίου 
σχετικά με το τι σημαίνει ουσία ή προϊόν χαμηλού κινδύνου. Τα κριτήρια που απαριθμούνται 
εδώ έχουν ληφθεί από την οδηγία 98/8/ΕΚ για τα βιοκτόνα. Σύμφωνα με τα κριτήρια αυτά, 25 
έως 30 % των δραστικών ουσιών ταξινομούνται ως ουσίες χαμηλού κινδύνου.

Τροπολογία 16
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. 

1. Μια δραστική ουσία που συμμορφώνεται 
με τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 
4 και στο σημείο 4 του παραρτήματος ΙΙ 
ταξινομείται και εγκρίνεται ως «υποψήφια 
για υποκατάσταση».

Μια τέτοια ουσία αναφέρεται στο εξής ως 
«υποψήφια για υποκατάσταση».

Η διάρκεια ισχύος της έγκρισης είναι 10 
έτη. Η διάταξη του άρθρου 14, 
παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται.

Αιτιολόγηση

Κατά την ταξινόμηση ουσιών ως «υποψηφίων για υποκατάσταση» είναι σημαντικό να 
πληρούνται τα κριτήρια που ορίζονται στην πρόταση κανονισμού. 

Τροπολογία 17
Άρθρο 32, παράγραφος 5 α (νέα)

5α. Σε όλα τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούνται ενιαία έντυπα αίτησης.

Τροπολογία 18
Άρθρο 36, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο
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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. Η
παράταση της προθεσμίας βασίζεται στο
χρόνο που χρειάζεται ο αιτών για να 
εξασφαλίσει τις συμπληρωματικές 
πληροφορίες.

Αιτιολόγηση

Οι αιτούντες πρέπει να έχουν επαρκή χρόνο για να εξασφαλίσουν επιπλέον πληροφορίες.

Τροπολογία 19
Άρθρο 40, πρώτο εδάφιο

1. Τα κράτη μέλη στα οποία υποβάλλεται 
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.

1. Τα κράτη μέλη στα οποία υποβάλλεται 
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, εκτός εάν τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποδείξουν ότι η χρήση ενός 
φυτοφαρμακευτικού προϊόντος έχει 
διαφορετική επίδραση στο περιβάλλον της 
επικράτειάς τους σε σύγκριση με το κράτος 
μέλος αναφοράς.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν την τελευταία λέξη για την έγκριση φυτοφαρμακευτικών
προϊόντων, εφόσον οι φυσικές συνθήκες (έδαφος, νερό και κλίμα) μπορούν να διαφέρουν 
σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών, ακόμα και εντός μιας δεδομένης ζώνης. Ωστόσο, ένα
κράτος μέλος, μπορεί να αρνηθεί την αμοιβαία αναγνώριση μόνο για περιβαλλοντικούς λόγους.

Τροπολογία 20
Άρθρο 46α (νέα)

Άρθρο 46α
Διάθεση στην αγορά και χρήση
φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
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μειωμένου κινδύνου
1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 29, ένα 
φυτοπροστατευτικό προϊόν εγκρίνεται ως 
φυτοπροστατευτικό προϊόν μειωμένου 
κινδύνου, αν ικανοποιεί τις ακόλουθες 
απαιτήσεις: 
a) τουλάχιστον μία από τις δραστικές
ουσίες που περιέχει είναι ουσία κατά την 
έννοια του άρθρου 22 ("δραστικές ουσίες 
χαμηλού κινδύνου")·
β) όλες οι δραστικές ουσίες, οι
προστατευτικές ουσίες και τα συνεργιστικά 
προϊόντα χαμηλού κινδύνου που περιέχει, 
έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το κεφάλαιο II·
γ) συνεπάγεται, υπό το φως των
επιστημονικών ή τεχνικών γνώσεων, 
σημαντικά λιγότερους κινδύνους για την 
υγεία των ανθρώπων και των ζώων ή για 
το περιβάλλον από ένα ανάλογο 
φυτοπροστατευτικό προϊόν που έχει ήδη 
εγκριθεί·
δ) είναι επαρκώς δραστικό·
ε) συμμορφώνεται με  το άρθρο 29, 
παράγραφος 1, στοιχεία β), γ) και ε) έως η).
2. Οι αιτούντες έγκριση για 
φυτοπροστατευτικό προϊόν μειωμένου 
κινδύνου πρέπει να αποδείξουν ότι 
ικανοποιούνται οι όροι της παραγράφου 1 
και συνοδεύουν την αίτηση με πλήρη και 
συνοπτικό φάκελο για κάθε σημείο των 
λεπτομερειών που απαιτούνται σχετικά με 
τη δραστική ουσία και το 
φυτοπροστατευτικό προϊόν.
3. Το κράτος μέλος αποφασίζει εντός 120 
ημερών την έγκριση ή μη μιας αίτησης 
έγκρισης φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
μειωμένου κινδύνου. 
Η περίοδος ορίζεται σε 90 ημέρες, εάν έχει
ήδη χορηγηθεί έγκριση για το ίδιο 
φυτοπροστατευτικό προϊόν μειωμένου 
κινδύνου από άλλο κράτος μέλος που 
βρίσκεται στην ήδη ζώνη. 
Εάν το κράτος μέλος χρειάζεται
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συμπληρωματικές πληροφορίες, ορίζει 
στον αιτούντα προθεσμία για την 
προσκόμισή τους. Σε αυτή την περίπτωση, 
η προθεσμία των 120 ημερών παρατείνεται 
κατά το επιπλέον χρονικό διάστημα που 
χορηγείται από το κράτος μέλος.
4. Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά, 
εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού που αφορούν τις 
εγκρίσεις. 

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη λιγότερο βλαβερών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 
αυτή η τροπολογία εισάγει νέα κατηγορία φυτοπροστατευτικών προϊόντων χαμηλού κινδύνου 
που παρουσιάζουν χαμηλότερο κίνδυνο από τα διαθέσιμα προϊόντα στην αγορά και περιέχουν 
τουλάχιστον μία δραστική ουσία χαμηλού κινδύνου. Αυτή η κατηγορία φυτοπροστατευτικών
προϊόντων παρουσιάζει ορισμένα πλεονεκτήματα, όπως μακρύτερη χρονική περίοδο 
προστασίας δεδομένων και φορολογικών απαλλαγών.

Τροπολογία 21
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 απαραίτητες μελέτες για 
τον καθορισμό των ανωτάτων ορίων 
υπολειμμάτων μπορούν να διενεργούνται 
από επιστημονικούς οργανισμούς ή 
δημόσιους φορείς.  

Αιτιολόγηση

Το κόστος των επιστημονικών μελετών αποτελεί ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο για την ανάπτυξη 
των χρήσεων δευτερεύουσας σημασίας.  Σκοπός αυτής της τροπολογίας είναι να εξευρεθούν 
οικονομικότερες λύσεις.

Τροπολογία 22
Άρθρο 49, παράγραφος 3 α (νέα)

3α. Κατά την έγκριση για χρήσεις 
δευτερεύουσας σημασίας λαμβάνονται 
υπόψη, μεταξύ άλλων, κριτήρια 
παρέκτασης βάσει των δεδομένων που 
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αφορούν άλλες καλλιέργειες, με τις οποίες 
υφίστανται μεγάλες ομοιότητες στους 
τομείς της βοτανικής και της 
καλλιεργητικής τεχνικής.   

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση καλλιεργειών με μεγάλες ομοιότητες, όπως για παράδειγμα της κερασιάς και 
της προύμνης, πρέπει να χρησιμοποιούνται δια της παρέκτασης τα δεδομένα της αρχικής 
έγκρισης, προκειμένου να διευκολύνεται η εφαρμογή σε χρήσεις δευτερεύουσας σημασίας.  

Τροπολογία 23
Άρθρο 49, παράγραφος 6α (νέα)

6 α) Το αργότερο στις (....)* η Επιτροπή
υποβάλλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για τη 
σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Προώθησης για ήσσονος σημασίας 
χρήσεις. Το Ταμείο μπορεί να
χρηματοδοτείται από τα φορολογικά έσοδα
προϊόντων που ελέγχονται για πανώλη. Το
Ταμείο εξουσιοδοτείται επίσης να
χρηματοδοτεί συμπληρωματικές δοκιμές 
καταλοίπων για ήσσονος σημασίας 
χρήσεις.
* Ένα έτος μετά τη θέση σε ισχύ του 
παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να παραμείνει διαθέσιμος, για περιορισμένη εφαρμογή, ικανοποιητικός 
αριθμός φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Προώθησης θα μπορούσε να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προκειμένη περίπτωση.

Τροπολογία 24
Άρθρο 49 α (νέο)

Άρθρο 49 α
Παράλληλες εισαγωγές

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 28, 
παράγραφος 1, τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν την εισαγωγή 
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φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο 
έδαφός τους και την διάθεσή του στην 
αγορά μέσω παράλληλου εμπορίου μόνον 
αφού προηγηθεί διοικητική διαδικασία με 
την οποία εξετάζεται κατά πόσον το εν 
λόγω προϊόν είναι ταυτόσημο με το 
φυτοπροστατευτικό προϊόν για το οποίο 
έχει χορηγηθεί ήδη έγκριση 
(φυτοπροστατευτικό προϊόν αναφοράς). 
Εάν είναι ταυτόσημο, το εισαγόμενο 
φυτοπροστατευτικό προϊόν λαμβάνει 
πιστοποιητικό ταυτότητας από την 
αρμόδια αρχή του συγκεκριμένου κράτους 
μέλους.
2. Οι εισαγωγείς φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή 
του εν λόγω κράτους μέλους, πριν από την 
πρώτη εισαγωγή και την πρώτη διάθεση 
στην αγορά, αίτηση για τη χορήγηση 
πιστοποιητικού ταυτότητας για το 
φυτοπροστατευτικό προϊόν το οποίο 
επιθυμούν να εισαγάγουν.
3. Η αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους 
μέλους αποφασίζει εντός προθεσμίας 45 
ημερών εάν πληρούνται οι απαιτήσεις του 
παρόντος άρθρου. Εάν η αρχή βεβαιώσει 
ότι πληρούνται οι απαιτήσεις αυτές, 
χορηγείται στον εισαγωγέα πιστοποιητικό 
ταυτότητας για το υπό εξέταση 
φυτοπροστατευτικό προϊόν. 
4. Ο αιτών εξαιρείται από την υποχρέωση 
υποβολής των πληροφοριών και των 
εκθέσεων δοκιμών και μελετών που είναι 
απαραίτητες για τη χορήγηση της έγκρισης 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων.  
5. Η αρμόδια αρχή, αφού παραλάβει την 
αίτηση, ζητεί από την αρμόδια αρχή της 
χώρας προέλευσης: 
α) να προσδιορίσει την ακριβή σύνθεση 
του προϊόντος, και να εξετάσει εάν το εν 
λόγω προϊόν είναι ταυτόσημο με το 
φυτοπροστατευτικό προϊόν αναφοράς το 
οποίο έχει εγκριθεί στο κράτος μέλος, και  
β) να εξετάσει εάν το προϊόν έχει εγκριθεί 
στο συγκεκριμένο κράτος μέλος σύμφωνα 
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με τη διαδικασία έγκρισης που 
προβλέπεται στην οδηγία 91/414/ΕΟΚ ή 
στον παρόντα κανονισμό.
6. Προϊόντα που είναι αντικείμενο 
παράλληλων εισαγωγών δεν 
επανασυσκευάζονται. 
7. Το πιστοποιητικό ταυτότητας παύει να 
ισχύει με τη λήξη της ισχύος της έγκρισης 
του προϊόντος αναφοράς ή με τη λήξη της 
ισχύος της έγκρισης του εισαχθέντος 
προϊόντος στο κράτος μέλος από το οποίο 
εισήχθη. Εάν η έγκριση ανακληθεί για 
λόγους που δεν αφορούν την προστασία 
της υγείας ή του περιβάλλοντος, ο 
εισαγωγέας μπορεί να συνεχίσει να πωλεί 
το εισαχθέν προϊόν για ένα έτος από την 
ημερομηνία ανάκλησης της έγκρισης. 

Τροπολογία 25
Άρθρο 56, παράγραφος 1, τέταρτο εδάφιο

Η περίοδος προστασίας των δεδομένων είναι 
δεκαετής και αρχίζει να υπολογίζεται από 
την ημερομηνία της πρώτης έγκρισης στο εν 
λόγω κράτος μέλος, εκτός από τις 
περιπτώσεις που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2, στο άρθρο 59 ή στο άρθρο 77. 
Η περίοδος αυτή παρατείνεται στα 12 έτη 
για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που 
καλύπτονται από το άρθρο 46.

Η περίοδος προστασίας των δεδομένων είναι 
δεκαετής και αρχίζει να υπολογίζεται από 
την ημερομηνία της πρώτης έγκρισης στο εν 
λόγω κράτος μέλος, εκτός από τις 
περιπτώσεις που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2, στο άρθρο 59 ή στο άρθρο 77. 
Η περίοδος αυτή παρατείνεται στα 15 έτη
για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που 
καλύπτονται από το άρθρο 46 και στα 12 
έτη για εκείνα που καλύπτονται από το 
άρθρο 46α.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η έρευνα για λιγότερο βλαβερές ουσίες και προϊόντα, είναι
σημαντικό για την προστασία δεδομένων και, ως εκ τούτου, για την απόδοση της επένδυσης, να 
επεκταθεί η χρήση προϊόντων με προφίλ χαμηλού ή χαμηλότερου κινδύνου.

Τροπολογία 26
Άρθρο 56, παράγραφος 1, εδάφιο 5

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

επανεξέταση ή την ανανέωση έγκρισης, δεν 
προστατεύονται, εκτός εάν είναι 
απαραίτητες για λόγους τροποποίησης της 
νομοθεσίας. 

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής αντιπροσωπεύει μια πολύ σημαντική πρόοδο σε σχέση με την 
επικρατούσα σήμερα κατάσταση, προκειμένου να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα των μικρών και 
μεσαίων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Με την παρούσα τροπολογία το κείμενο της πρότασης της 
Επιτροπής καθίσταται σαφέστερο. 

Τροπολογία 27
Άρθρο 56, παράγραφος 1α (νέα)

1 α. Η περίοδος προστασίας των
δεδομένων για το οικείο προϊόν 
παρατείνεται αν ο πρώτος αιτών υποβάλει 
αίτηση για έγκριση δευτερογενών 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων για 
περιορισμένες χρήσεις, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 49, παράγραφος 1. Η περίοδος
προστασίας δεδομένων παρατείνεται κατά
3 μήνες για κάθε νέο προϊόν περιορισμένης 
χρήσης. Η περίοδος προστασίας
δεδομένων μπορεί να παραταθεί σε 3 έτη 
κατ' ανώτατο όριο.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη (δευτερογενών) φυτοπροστατευτικών προϊόντων
ειδικά για δευτερεύουσες καλλιέργειες, είναι σημαντικό να παραταθεί η προστασία των 
δεδομένων και, κατά συνέπεια, η απόδοση της επένδυσης.

Τροπολογία 28
Άρθρο 56, παράγραφος 2, στοιχείο (βα) (νέο)

βα) σε περίπτωση που δημιουργηθεί 
κατάσταση μονοπωλίου.

Αιτιολόγηση

Ο νέος κανονισμός πρέπει να περιέχει ειδικές διατάξεις, προκειμένου να αποτρέπονται 
καταστάσεις μονοπωλίου στην αγορά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
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Τροπολογία 29
Άρθρο 56, παράγραφος 3 (α) (νέα)

3α. Όταν κράτος μέλος θεωρεί ότι μπορεί 
να δημιουργηθεί κατάσταση μονοπωλίου, 
και ο μελλοντικός αιτών και ο κάτοχος ή οι 
κάτοχοι των σχετικών εγκρίσεων 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 
περιέχουν την ίδια δραστική ουσία, το ίδιο 
προστατευτικό ή συνεργιστικό δεν μπορούν 
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. Τα δύο μέρη καθορίζουν,
ωστόσο, από κοινού ποιά δικαστήρια είναι
αρμόδια για την εφαρμογή του δεύτερου 
εδαφίου του άρθρου 59, παράγραφος 3.

Αιτιολόγηση

Ο νέος κανονισμός πρέπει να περιέχει ειδικές διατάξεις, προκειμένου να αποφεύγεται η 
δημιουργία καταστάσεων μονοπωλίου στην αγορά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Τροπολογία 30
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 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. Μια τέτοια
συμφωνία μπορεί να αντικατασταθεί από
υποβολή του θέματος σε διαιτητικό όργανο 
και αποδοχή της διαιτητικής εντολής. Σε
μια προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι το
κόστος της κοινοχρησίας των
πληροφοριών καθορίζεται με δίκαιο και 
διαφανή τρόπο, μην προκαλώντας 
διακρίσεις, η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα 
με τη διαδικασία που αναφέρεται στο 
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άρθρο 76, παράγραφος 3, να εγκρίνει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον 
επιμερισμό του κόστους, με βάση τις εν 
λόγω αρχές.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η περιττή επανάληψη δοκιμών, είναι ανάγκη να θεσπιστούν
μηχανισμοί διαιτησίας και επιμερισμού του κόστους, που θα μπορούσαν να βοηθήσουν 
αιτούντες και κατόχους έγκρισης να καταλήξουν σε συμφωνία. Οι εν λόγω διατάξεις έχουν 
επίσης εισαχθεί στην οδηγία REACH. 

Τροπολογία 31
Άρθρο 59, παράγραφος 3α (νέα)

3 α. Το αργότερο στις (....)* η Επιτροπή 
προβαίνει σε επανεξέταση των διατάξεων 
του παρόντος κανονισμού σχετικά με την 
προστασία δεδομένων για δοκιμές και 
μελέτες σε σπονδυλωτά ζώα. Η Επιτροπή
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
στο Συμβούλιο αυτή την αξιολόγηση, 
καθώς και τυχόν προτεινόμενες 
τροπολογίες για περιορισμό της 
προστασίας δεδομένων σε ό,τι αφορά 
πειράματα με ζώα.
______________________
* Επτά έτη μετά τη θέση σε ισχύ του 
παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της παρούσας πρότασης τα αποτελέσματα δοκιμών σε σπονδυλωτά ζώα απολαύουν 
της προστασίας δεδομένων, αλλά αυτά τα δεδομένα πρέπει να είναι κοινόχρηστα. Προς το
παρόν, αυτός ο συμβιβασμός είναι απαραίτητος για πρακτικούς λόγους (διαφορετικά πολλά νέα 
προϊόντα δεν θα μπορούσαν να διατεθούν στην αγορά), αλλά θα πρέπει να αξιολογηθεί εν 
ευθέτω χρόνω. Ένα λιγότερο αυστηρό καθεστώς προστασίας δεδομένων θα εξακολουθεί να 
περιορίζει τον αριθμό των δοκιμών σε σπονδυλωτά ζώα.

Τροπολογία 32
Άρθρο 60, παράγραφος 1 α (νέα)

1a. Αφού δώσει στο πρόσωπο που ζητεί να 
τηρηθούν εμπιστευτικές οι πληροφορίες 



AD\661411EL.doc 23/24 PE 382.540v02-00

EL

που παρέχει μια ευκαιρία να εκθέσει τις 
απόψεις του, η αρμόδια αρχή εγκρίνει 
απόφαση σχετικά με την εμπιστευτικότητα 
των πληροφοριών, η οποία περιλαμβάνει 
ικανοποιητική παράθεση των λόγων επί 
των οποίων βασίζεται. Η αρμόδια αρχή 
κοινοποιεί την απόφαση στο εν λόγω 
πρόσωπο.

Αιτιολόγηση

Η αποκάλυψη πληροφοριών μπορεί να επηρεάζει σημαντικά εμπορικά συμφέροντα. Κατά
συνέπεια, στους κατόχους πληροφοριών θα πρέπει να δίδεται η ευκαιρία να εκφράζουν τις 
απόψεις τους σχετικά με την αποκάλυψη.

Τροπολογία 33
Άρθρο 60, παράγραφος 2, εδάφιο γα) (νέο) και γβ) (νέο)

γα) τα ονόματα και τα προσωπικά στοιχεία
επιστημόνων και βοηθών εργαστηρίων που
είναι υπεύθυνοι για τη διενέργεια δοκιμών 
και μελετών, στις οποίες έχουν 
χρησιμοποιηθεί σπονδυλωτά ζώα·
γβ) πληροφορίες για τρέχοντα πειράματα ή
δοκιμές που διενεργούνται για 
ερευνητικούς ή αναπτυξιακούς σκοπούς, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 51.

Αιτιολόγηση

Η εμπιστευτικότητα πληροφοριών για την προστασία εμπορικών συμφερόντων πρέπει να 
εξετάζεται κατά περίπτωση και υπό το φως των επιχειρημάτων που παραθέτει ο 
ενδιαφερόμενος που έχει υποβάλει την αίτηση. Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες στον τομέα
της έρευνας και της ανάπτυξης έχουν συχνά πολύ ευαίσθητο χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, κατά 
κανόνα πρέπει να είναι εμπιστευτικές.

Οι βοηθοί εργαστηρίων που διενεργούν δοκιμές με ζώα αποτελούν συχνά το στόχο επιθέσεων
και, επομένως, τα στοιχεία τους πρέπει να τυγχάνουν προστασίας.
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