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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Με την παρούσα πρόταση κανονισμού αντικαθίσταται η Οδηγία 91/414/ΕΟΚ σχετικά με τη 
διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων και καταργείται η Οδηγία 79/117/ΕΟΚ 
σχετικά με την απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά και της χρήσης φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων.

Η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων επιδρά στα γεωργικά οικοσυστήματα, μπορεί να 
αποβεί επικίνδυνη για την υγεία του χρήστη, να θέσει σε κίνδυνο την ποιότητα των τροφίμων 
και να επιδράσει αρνητικά στην υγεία των καταναλωτών, όταν παραμένουν βλαπτικά 
υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα τρόφιμα. Από την άλλη πλευρά η χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων συμβάλλει στην προστασία και στη διαφύλαξη της υγείας 
των φυτοκαλλιεργειών, επιτρέπει δε στους γεωργούς να διπλασιάσουν τα κέρδη τους καθώς 
και να έχουν πιο ευέλικτες καλλιέργειες. Τούτο διασφαλίζει την αξιόπιστη παραγωγή και 
διάθεση εντόπιων αγροτικών προϊόντων σε συμφέρουσες τιμές, περιορίζει την ανάγκη σε 
καλλιεργήσιμες επιφάνειες για την παραγωγή τροφίμων και εγγυάται στις ευρωπαϊκές χώρες 
υψηλότερο βαθμό ανεξαρτησίας από εισαγωγές αγροτικών προϊόντων. 

Βασικός στόχος της πρότασης είναι να εναρμονιστεί πανευρωπαϊκά και σε μεγαλύτερο βαθμό 
η έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και να ενισχυθεί έτσι περισσότερο η εσωτερική 
αγορά. Η συντάκτρια της γνωμοδότησης στηρίζει την προσέγγιση κατά την οποία παράλληλα 
με την προβλεπόμενη διαδικασία χορήγησης έγκρισης στα κράτη μέλη θεσπίζεται μια 
διαδικασία υποχρεωτικής αμοιβαίας αναγνώρισης των εγκρίσεων στα κράτη μέλη της ίδιας 
ζώνης, διότι κάτι τέτοιο θα αποσοβήσει άσκοπη διπλή εργασία στα κράτη μέλη και θα έχει 
σαν αποτέλεσμα την γρηγορότερη διάθεση στην αγορά καινοτόμων και φιλικότερων για το 
περιβάλλον φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Επιπλέον προτείνει να είναι δυνατή υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις και η αμοιβαία αναγνώριση εγκρίσεων σε  διαζωνικό επίπεδο. Από 
την άλλη πλευρά πρέπει να διασφαλισθεί ότι οι αγροτικές και κλιματικές διαφορές των 
κρατών μελών μίας ζώνης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά περίπτωση στο πλαίσιο της 
χορήγησης έγκρισης. 

Στον τομέα της προστασίας δεδομένων μελετών οι οποίες πρέπει να συντάσσονται για την 
έγκριση φυτοπροστατευτικών μέσων, η συντάκτρια της γνωμοδότησης προτείνει μία ρύθμιση 
η οποία διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και την ικανότητα 
για καινοτομία των ερευνητών στον τομέα της παραγωγής φυτών, ταυτόχρονα δε διευκολύνει 
την πρόσβαση στην αγορά για λογαριασμό των παραγωγών φυτοφαρμάκων κοινής 
ονομασίας. Σε αυτό το πλαίσιο λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη οι ιδιαιτερότητες κατά την 
έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και των ουσιών που εμπεριέχονται σε αυτά, και 
συγκεκριμένα η αυτόματη λήξη της ισχύος της πρώτης έγκρισης στα δέκα χρόνια.

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης θεωρεί αναγκαία τη νομική ρύθμιση σε κοινοτικό επίπεδο 
στον τομέα της παράλληλης εισαγωγής φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Επί του παρόντος 
επικρατεί μεγάλη νομική αβεβαιότητα λόγω των δικαστικών αποφάσεων που αποκλίνουν 
μεταξύ τους και των μεγάλων διαφορών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την 
αντιμετώπιση των εισαγωγών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
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Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 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 Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 1

έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο 37 παράγραφος 2 και το άρθρο 152 
παράγραφος 4 στοιχείο β),

έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο 37 παράγραφος 2 και το άρθρο 152 
παράγραφος 4 στοιχείο β) καθώς και το 
άρθρο 95 παράγραφος 1,,

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός έχει στόχο να διασφαλίσει την ελεύθερη διακίνηση αγαθών στην ενιαία 
εσωτερική αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων μέσω εναρμονισμένων διατάξεων για τη 
διακίνηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (πβ. αιτιολογική σκέψη (7) και κεφάλαιο ΙΙΙ). 
Γι’ αυτό το λόγο θα έπρεπε ο κανονισμός να έχει ως νομική του βάση και το άρθρο 95 
παράγραφος 1 ΕΟΚ.

Τροπολογία 2
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. Ο σκοπός του παρόντος κανονισμού 
είναι να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο 
προστασίας της υγείας τόσο των
ανθρώπων όσο και των ζώων καθώς και 
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του περιβάλλοντος.
4. Ο σκοπός του παρόντος κανονισμού 
είναι επιπλέον να εναρμονίσει τις διατάξεις 
σχετικά με τη διάθεση στην αγορά 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ώστε να 
εναρμονιστεί η διαθεσιμότητα των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων μεταξύ 
των αγροτών στα διάφορα κράτη μέλη.  

Τροπολογία 3
Άρθρο 3, παράγραφος 18

(18) «Ορθή πρακτική φυτοπροστασίας» (18) «Ορθή πρακτική φυτοπροστασίας»

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 τις τοπικές συνθήκες, 
την ανάγκη για πρόληψη της συσσώρευσης 
αντίστασης και τις δυνατότητες για 
καλλιεργητικό και βιολογικό έλεγχο·

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί άριστη φυτοπροστασία με το μέγιστο βαθμό μείωσης των κινδύνων για την 
υγεία των ανθρώπων και των ζώων, καθώς και του περιβάλλοντος, βασική σημασία έχει να 
αποφευχθεί η συσσώρευση αντίστασης. Αν συμβεί αντίσταση, αυτό μπορεί να δημιουργήσει την 
ανάγκη για τη χρησιμοποίηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων με μεγαλύτερες επιπτώσεις στην 
υγεία των ανθρώπων και των ζώων, καθώς και στο περιβάλλον. Κατά συνέπεια, η πρόληψη της 
συσσώρευσης αντίστασης χρειάζεται να συμπεριληφθεί στον ορισμό της ορθής πρακτικής 
φυτοπροστασίας.

Τροπολογία 4
Άρθρο 3, παράγραφος 19

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

Αιτιολόγηση

Ο νέος αυτός ορισμός περιττεύει και στην πράξη θα επιφέρει εκνευρισμούς και ερμηνευτικές 
δυσκολίες, διότι η απαίτηση να χρησιμοποιηθούν φυτοπροστατευτικά προϊόντα με τρόπο που 
«να μην μολύνουν το περιβάλλον παρά μόνο με τη μικρότερη δυνατή ποσότητα» εντάσσεται έτσι 
κι αλλιώς στον πυρήνα των βασικών στόχων της καλής πρακτικής στον τομέα των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Πέραν τούτου ο νέος αυτός ορισμός είναι πολύ ασαφής.

Τροπολογία 5
Άρθρο 3, σημείο 22 (νέο)

 (22) "Ορθή εργαστηριακή πρακτική"
η πρακτική όπως ορίζεται με την οδηγία 
2004/10/ΕΚ για την προσέγγιση των 
νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων σχετικά με την 
εφαρμογή των αρχών ορθής 
εργαστηριακής πρακτικής και τον έλεγχο 
της εφαρμογής τους κατά τις δοκιμές των 
χημικών ουσιών1

Αιτιολόγηση

Ορισμός της έννοιας που χρησιμοποιείται στο κεφάλαιο V.

Τροπολογία 6
Άρθρο 3, σημείο 23 (νέο)

(23) "Δοκιμές ή μελέτες"
Έρευνα ή πείραμα σκοπός του οποίου 
είναι να καθοριστούν οι ιδιότητες ή 
συμπεριφορά μιας δραστικής ουσίας ή 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, να 
προβλέπεται η έκθεση σε δραστικές
ουσίες ή/και των σχετικών μεταβολιτών 
τους, να καθορίζονται ασφαλή επίπεδα 
έκθεσης και να θεσπίζονται όροι για την 
ασφαλή χρήση των προϊόντων
φυτοπροστασίας. 

  
1 ΕΕ L 50, 20.2.2004, σελ. 44.
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Αιτιολόγηση

Η ορολογία εκθέσεων δοκιμών και μελετών χρησιμοποιείται επανειλημμένως σε ολόκληρο τον 
παρόντα κανονισμό. Υπάρχει η ανάγκη να προστεθεί ένας ορισμός που θα καλύπτει όχι μόνο τις 
εκθέσεις μελέτης αλλά και άλλες πληροφορίες που συνδέονται με την εκτίμηση κινδύνου. 

Τροπολογία 7
Άρθρο 3, σημείο 24 (νέο)

 (24) "Ορθή αγροτική πρακτική"
Η ορθή αγροτική πρακτική στη χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
περιλαμβάνει εγκεκριμένες από τις εθνικές 
αρχές ασφαλείς χρήσεις 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, οι οποίες 
είναι αναγκαίες υπό τις παρούσες συνθήκες 
για αποτελεσματική καταπολέμηση των 
επιβλαβών οργανισμών. Εμπεριέχει 
διαβάθμιση στη χρήση των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων μέχρι το 
υψηλότερο επιτρεπόμενο βαθμό χρήσης, 
κατά την οποία τα υπολείμματα είναι στη 
μικρότερη δυνατή ποσότητα.
Οι εγκεκριμένες ασφαλείς χρήσεις 
καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο και 
περιλαμβάνουν χρήσεις που έχουν 
καταχωριστεί σε εθνικά μητρώα ή 
συνιστώνται, λαμβάνουν υπόψη τη 
δημόσια και επαγγελματική υγεία καθώς 
και προβληματισμούς περιβαλλοντικής 
ασφάλειας. 

Στις παρούσες συνθήκες εντάσσεται 
οποιαδήποτε φάση κατά την παραγωγή, 
αποθήκευση, μεταφορά, διανομή ζωικών 
προϊόντων και ζωοτροφών. 

Αιτιολόγηση

Στον κανονισμό πρέπει να συμπεριληφθεί ο ορισμός του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων 
για την ορθή αγροτική πρακτική. 

Τροπολογία 8
Άρθρο 3, σημείο 25 (νέο)
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 (25) "Χρήσεις δευτερεύουσας σημασίας"
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 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

[Η τροπολογία δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.]

Τροπολογία 10
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 των 
ευπαθών ομάδων όπως είναι οι έγκυοι, τα 
έμβρυα, τα βρέφη και τα παιδιά, ή στην 
υγεία των ζώων, λαμβάνοντας υπόψη 
γνωστές σωρευτικές και συνεργιστικές 
συνέπειες όταν διατίθενται οι μέθοδοι 
αξιολόγησης των συνεπειών αυτών, ή στα 
υπόγεια ύδατα·

Τροπολογία 11
Άρθρο 10

Άρθρο 10 διαγράφεται
Πρόσβαση στο συνοπτικό φάκελο

Η Αρχή δημοσιεύει αμελλητί το συνοπτικό 
φάκελο που αναφέρεται στο άρθρο 8 
παράγραφος 1, χωρίς τις πληροφορίες που 
έχουν χαρακτηριστεί εμπιστευτικές 
σύμφωνα με το άρθρο 60.
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Αιτιολόγηση

Ο προκαταρκτικός χαρακτήρας αυτής της ενημέρωσης σε πρόωρο στάδιο δεν είναι κατάλληλος 
για τη δημοσιοποίηση του συνοπτικού φακέλου. Η δημοσίευση της σχετικής έκθεσης εκ μέρους 
των αρχών είναι περισσότερο κατάλληλη όταν η εν λόγω έκθεση έχει επισήμως επιβεβαιωθεί.

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. Το κράτος μέλος εισηγητής μπορεί να 
ξεκινά την αξιολόγηση των εκθέσεων 
δοκιμών και μελετών τη στιγμή που αυτές 
υποβάλλονται από τον αιτούντα ή και πριν 
από την ημερομηνία κοινοποίησης που 
προβλέπεται στην πρώτη υποπαράγραφο 
του άρθρου 9, παράγραφος 3. Μέσα σε 
οκτώ 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 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.  

Εάν το κράτος μέλος χρειάζεται πρόσθετες 
πληροφορίες, ορίζει στον αιτούντα μια 
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. Όταν παρέχει πρόσθετες 
πληροφορίες, ο αιτών υποβάλλει 
ταυτόχρονα οποιαδήποτε αξίωση για 
προστασία δεδομένων σύμφωνα με το 
άρθρο 56. Το κράτος μέλος μπορεί να 
συμβουλευτεί την Αρχή.

Αιτιολόγηση

Αν η αξιολόγηση των διαθέσιμων πληροφοριών ξεκινά πριν να ολοκληρωθεί ο φάκελος, θα 
επιταχυνθεί η πρόσβαση νέων, καινοτόμων προϊόντων στην αγορά. Επομένως δεν θα χρειαστεί 
το κράτος μέλος εισηγητής περισσότερο από οκτώ μήνες για να εκδώσει την έκθεσή του, αφής 
στιγμής έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των υφιστάμενων δραστικών ουσιών σύμφωνα με την 
οδηγία 91/414/ΕΟΚ. 
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Είναι αναγκαίο να υπάρξει μηχανισμός με τον οποίο θα αξιώνεται η προστασία δεδομένων για 
πρόσθετες πληροφορίες.

Οι ορισμοί ζωνών και η αμοιβαία αναγνώριση εντός των ζωνών είναι νέα στοιχεία στον τομέα 
της έγκρισης φυτοπροστατευτικών προϊόντων και θα πρέπει να αναθεωρούνται μετά την 
παρέλευση πενταετίας με στόχο είτε τη θέσπιση μιας και μόνο έγκρισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
είτε την αλλαγή του αριθμού και του ορισμού των διαφόρων ζωνών.

Τροπολογία 13
Άρθρο 11, παράγραφος 1 α (νέα)

 1α. Το κράτος μέλος εισηγητής 
παρουσιάζει στην Επιτροπή και στην Αρχή 
έκθεση με όλες τις χρήσεις που έχουν 
αξιολογηθεί και είναι αποδεκτές για 
έγκριση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
άρθρου 29. 

Αιτιολόγηση

Μια ουσία πρέπει να εγκρίνεται αφής στιγμής έχουν αναγνωριστεί οι πρώτες ασφαλείς χρήσεις. 
Έτσι οι αγρότες θα έχουν στη διάθεσή τους τα νέα, καινοτόμα προϊόντα νωρίτερα. 

Τροπολογία 14
Άρθρο 12, παράγραφοι 1 έως 3

1. Η Αρχή διανέμει το σχέδιο της έκθεσης 
αξιολόγησης που έλαβε από το κράτος 
μέλος εισηγητή στον αιτούντα, στα λοιπά 
κράτη μέλη και στην Επιτροπή.

1. Η Αρχή διανέμει το σχέδιο της έκθεσης 
αξιολόγησης που έλαβε από το κράτος 
μέλος εισηγητή στον αιτούντα, στα λοιπά 
κράτη μέλη και στην Επιτροπή.

Η Αρχή δημοσιεύει το σχέδιο αφού 
παραχωρήσει στον αιτούντα διάστημα δύο 
εβδομάδων κατά το οποίο ο αιτών μπορεί να 
ζητήσει, σύμφωνα με το άρθρο 60, να 
τηρηθούν εμπιστευτικά ορισμένα μέρη του 
σχεδίου της έκθεσης αξιολόγησης.

Η Αρχή δημοσιεύει το σχέδιο αφού 
παραχωρήσει στον αιτούντα διάστημα δύο 
εβδομάδων κατά το οποίο ο αιτών μπορεί να 
ζητήσει, σύμφωνα με το άρθρο 60, να 
τηρηθούν εμπιστευτικά ορισμένα μέρη του 
σχεδίου της έκθεσης αξιολόγησης.

Η Αρχή προβλέπει περίοδο ενενήντα 
ημερών για την υποβολή γραπτών 
παρατηρήσεων.

Η Αρχή προβλέπει περίοδο εξήντα ημερών
για την υποβολή γραπτών παρατηρήσεων.

Η Αρχή, κατά περίπτωση, διοργανώνει 
διαβούλευση με εμπειρογνώμονες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εμπειρογνωμόνων από το κράτος μέλος-
εισηγητή.

Η Αρχή, κατά περίπτωση, διοργανώνει 
διαβούλευση με εμπειρογνώμονες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εμπειρογνωμόνων από το κράτος μέλος-
εισηγητή.

2. Η Αρχή καταλήγει σε συμπεράσματα 2. Η Αρχή καταλήγει σε συμπεράσματα 
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σχετικά με το αν η δραστική ουσία μπορεί 
να αναμένεται ότι πληροί τις απαιτήσεις του 
άρθρου 4 μέσα σε ενενήντα ημέρες από το 
τέλος της περιόδου που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και 
κοινοποιεί τα συμπεράσματα στον αιτούντα, 
στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή.

σχετικά με το αν η δραστική ουσία μπορεί 
να αναμένεται ότι πληροί τις απαιτήσεις του 
άρθρου 4 μέσα σε εξήντα ημέρες από το 
τέλος της περιόδου που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και 
κοινοποιεί τα συμπεράσματα στον αιτούντα, 
στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή.

Η Αρχή, κατά περίπτωση, αναφέρει στα 
συμπεράσματά της τα μέτρα άμβλυνσης του 
κινδύνου που περιέχονται στο σχέδιο της 
έκθεσης αξιολόγησης.

Η Αρχή, κατά περίπτωση, αναφέρει στα 
συμπεράσματά της τα μέτρα άμβλυνσης του 
κινδύνου που περιέχονται στο σχέδιο της 
έκθεσης αξιολόγησης.

3. Εάν η Αρχή χρειάζεται συμπληρωματικές 
πληροφορίες, ορίζει στον αιτούντα 
προθεσμία για την προσκόμισή τους. Σε 
αυτή την περίπτωση, η περίοδος των 
ενενήντα ημερών που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2 παρατείνεται έως τη λήξη της 
συμπληρωματικής περιόδου που 
παραχωρείται από την Αρχή. Ενημερώνει 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη.

3. Εάν η Αρχή χρειάζεται συμπληρωματικές 
πληροφορίες, ορίζει στον αιτούντα 
προθεσμία για την προσκόμισή τους. Σε 
αυτή την περίπτωση, η περίοδος των εξήντα 
ημερών που προβλέπεται στην παράγραφο 2 
παρατείνεται έως τη λήξη της 
συμπληρωματικής περιόδου που 
παραχωρείται από την Αρχή. Ενημερώνει 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη.

Η Αρχή μπορεί να ζητήσει από την 
Επιτροπή να απευθυνθεί σε ένα κοινοτικό 
εργαστήριο αναφοράς, το οποίο έχει οριστεί 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 882/2004, για να επαληθεύσει αν η 
αναλυτική μέθοδος για τον καθορισμό των 
υπολειμμάτων που προτείνει ο αιτών είναι 
ικανοποιητική και αν πληροί τις απαιτήσεις 
του άρθρου 29 παράγραφος 1 στοιχείο στ) 
του κανονισμού. Ο αιτών, αν το ζητήσει το 
κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς, παρέχει 
δείγματα και αναλυτικά πρότυπα.

Η Αρχή μπορεί να ζητήσει από την 
Επιτροπή να απευθυνθεί σε ένα κοινοτικό 
εργαστήριο αναφοράς, το οποίο έχει οριστεί 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 882/2004, για να επαληθεύσει αν η 
αναλυτική μέθοδος για τον καθορισμό των 
υπολειμμάτων που προτείνει ο αιτών είναι 
ικανοποιητική και αν πληροί τις απαιτήσεις 
του άρθρου 29 παράγραφος 1 στοιχείο στ) 
του κανονισμού. Ο αιτών, αν το ζητήσει το 
κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς, παρέχει 
δείγματα και αναλυτικά πρότυπα.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων και του 
περιβάλλοντος συνιστάται να περιορίζεται όσο το δυνατό περισσότερο η διάρκεια της 
διαδικασίας έγκρισης νέων δραστικών ουσιών, ουσιών προστασίας, συνεργετικών μέσων και
πρόσθετων ουσιών, χωρίς βεβαίως να παραβλάπτονται τα κριτήρια αξιολόγησης. Με αυτό τον 
τρόπο θα καταστεί δυνατό να χρησιμοποιούνται γρηγορότερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με 
λιγότερες επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων και των ζώων, καθώς και το περιβάλλον.

Τροπολογία 15
Άρθρο 13, παράγραφος 1, εδάφιο 1

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

παραλαβή των συμπερασμάτων της Αρχής 
όπως 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.

Ο αιτών έχει τη δυνατότητα να υποβάλει 
παρατηρήσεις σχετικά με την έκθεση 
ανασκόπησης.

Ο αιτών έχει την ευκαιρία να υποβάλει 
παρατηρήσεις σχετικά με την έκθεση 
ανασκόπησης.

Αιτιολόγηση

Η μείωση της προθεσμίας για ολοκλήρωση αυτού του σταδίου αξιολόγησης εξασφαλίζει για 
τους αγρότες έγκαιρη πρόσβαση σε νέα καινοτόμα προϊόντα.

Προκειμένου να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων και του 
περιβάλλοντος συνιστάται να περιορίζεται όσο το δυνατό περισσότερο η διάρκεια της 
διαδικασίας έγκρισης νέων δραστικών ουσιών, ουσιών προστασίας, συνεργετικών μέσων και 
πρόσθετων ουσιών, χωρίς βεβαίως να παραβλάπτονται τα κριτήρια αξιολόγησης. Με αυτό τον 
τρόπο θα καταστεί δυνατό να χρησιμοποιούνται γρηγορότερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με 
λιγότερες επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων και των ζώων, καθώς και το περιβάλλον.

Τροπολογία 16
Άρθρο 13 α (νέο)

Άρθρο 13α
 Εντός τριών μηνών από την παραλαβή της 

έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 11, 
παράγραφος 1, η Επιτροπή παρουσιάζει 
πρόταση για περιορισμένη έγκριση της 
δραστικής ουσίας, στην οποία ορίζονται:
- οι χρήσεις που μπορεί να επιτρέπονται
- η προθεσμία για την έγκριση, η οποία δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα 5 χρόνια.

Αιτιολόγηση

Αν επιταχυνθεί η έγκριση χρήσεων για νέες ουσίες, οι αγρότες θα μπορούν να έχουν νωρίτερα
πρόσβαση στα νέα και καινοτόμα προϊόντα. 
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Τροπολογία 17
Άρθρο 22, παράγραφος 2

2. Εφαρμόζεται το άρθρο 4 παράγραφος 4 
και τα άρθρα 6 έως 21.

2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5, 
εγκρίνονται δραστικές ουσίες επί τη βάσει 
βιολογικών μέσων ελέγχου που 
συμμορφώνονται με τα κριτήρια του 
άρθρου 4 για περίοδο που δεν υπερβαίνει 
τα 15 έτη, όταν αναμένεται ότι 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα τα οποία 
περιέχουν τέτοια βιολογικά μέσα ελέγχου 
συνεπάγονται χαμηλό κίνδυνο για την υγεία 
των ανθρώπων και των ζώων, καθώς και 
για το περιβάλλον, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 46, παράγραφος 1. 
3. Εφαρμόζεται το άρθρο 4 παράγραφος 4 
και τα άρθρα 6 έως 21.

Αιτιολόγηση

Η χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών που έχουν ως βάση βιολογικά μέσα ελέγχου προσφέρει 
άριστες προοπτικές για την προστασία της υγείας των ανθρώπων και των ζώων, καθώς και του 
περιβάλλοντος, και θα πρέπει να υποστηρίζεται ανεπιφύλακτα. Ο χαμηλού κινδύνου 
χαρακτήρας τέτοιων βιολογικών μέσων ελέγχου προσφέρει μεγάλα εν δυνάμει πλεονεκτήματα. 
Επειδή η φυτοπροστασία που βασίζεται σε βιολογικά μέσα ελέγχου έχει συχνά ένα σχετικά 
μικρό τομέα εφαρμογής, η 15ετής περίοδος έγκρισης είναι απαραίτητη για να προαχθεί η έρευνα 
και η ανάπτυξη για τέτοια φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Τροπολογία 18
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 του άρθρου 
4 και με ένα ή περισσότερα κριτήρια του 
σημείου 4 στο Παράρτημα ΙΙ εγκρίνεται ως 
«υποψήφια για υποκατάσταση».  
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Αιτιολόγηση

Αφού οι υποψήφιες για υποκατάσταση ουσίες περνούν όλες τις απαιτήσεις ασφάλειας που έχουν 
οριστεί στο άρθρο 4, δεν υπάρχουν λόγοι να περιοριστεί η περίοδος έγκρισής της από τα 10 στα 
7 χρόνια. Όπως και άλλες ουσίες η έγκριση μπορεί να αναθεωρηθεί οποιαδήποτε στιγμή 
σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 1. Επομένως δεν υπάρχει ανάγκη ή σκοπιμότητα να 
επανεξετάζονται τέτοιες ουσίες κάθε επτά χρόνια. 

Τροπολογία 19
Άρθρο 27, παράγραφος 2 α (νέα)

2α. Όταν χρησιμοποιείται πρόσθετο σε 
φυτοπροστατευτικό προϊόν που έχει 
εγκριθεί σύμφωνα με την οδηγία 
91/414/ΕΟΚ ή τον παρόντα κανονισμό, 
θεωρείται ότι έχει καταχωριστεί σύμφωνα 
με το άρθρο 15, παράγραφος 1, του 
κανονισμού (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 
σχετικά με την καταχώριση, την 
αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους 
περιορισμούς των χημικών προϊόντων 
(REACH)1, για τη συγκεκριμένη χρήση σε 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
1 ΕΕ L 396, της 30.12.2006, σελ. 1.

Αιτιολόγηση

Έτσι αποφεύγεται η διπλή ρύθμιση για τα πρόσθετα που χρησιμοποιούνται σε 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και του προγράμματος 
REACH.

Τροπολογία 20
Άρθρο 28 α (νέο)

Άρθρο 28α
Παράλληλες εισαγωγές

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 28, 
παράγραφος 1, μπορεί να διατίθεται στην 
αγορά κράτους μέλους και να 
χρησιμοποιείται φυτοπροστατευτικό 
προϊόν, χωρίς να έχει εγκριθεί εκεί, όταν 
αυτός που θέλει να διακινήσει το 
φυτοπροστατευτικό προϊόν διαθέτει για το 
φυτοπροστατευτικό προϊόν πιστοποιητικό 
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εμπορευσιμότητας  που έχει εκδοθεί από το 
κράτος μέλος.
2. Τα κράτη μέλη εκδίδουν πιστοποιητικό 
εμπορευσιμότητας  κατόπιν αιτήσεως για 
φυτοπροστατευτικό προϊόν υπό την έννοια 
της παραγράφου 1, όταν το 
φυτοπροστατευτικό προϊόν που πρόκειται 
να εισαχθεί από άλλο κράτος μέλος 
διαθέτει ήδη άδεια σε άλλο κράτος μέλος 
και στο κράτος εισαγωγής επιτρέπεται η 
διάθεση προϊόντος αναφοράς με ισοδύναμη 
σύνθεση (παράλληλη εισαγωγή).
3. Η ισοδύναμη σύνθεση υπό την έννοια 
του παρόντος άρθρου κρίνεται δεδομένη 
όταν το προϊόν εισαγωγής και το προϊόν 
αναφοράς περιέχουν τις ίδιες δραστικές 
ουσίες σε συγκρίσιμη ποσότητα με 
αντίστοιχο ελάχιστο βαθμό καθαρότητας 
και με συγκεκριμένες προσμείξεις του ίδιου 
τύπου  και με αντίστοιχη ανώτατη 
περιεκτικότητα και με αντίστοιχο τύπο 
σύνθεσης. Όσον αφορά άλλες παραμέτρους 
της σύνθεσης, επιτρέπονται διαφορές κατά 
τα λοιπά, εφόσον αυτές οι ποιοτικές ή 
ποσοτικές διαφορές στα βοηθητικά δεν 
έχουν επιπτώσεις στη βιολογική επίδραση, 
στα προς προστασία φυτά ή στον 
άνθρωπο, στα ζώα ή στη φύση. Σύμφωνα 
με τη διαδικασία που περιγράφηκε στο 
άρθρο 76, παρ. 2, τα κριτήρια και η 
διαδικασία για τον έλεγχο της ισοδύναμης 
σύνθεσης μπορούν να ρυθμιστούν 
λεπτομερέστερα.
4. Στην αίτηση για τη χορήγηση 
πιστοποιητικού εμπορευσιμότητας 
δηλώνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
- κράτος μέλος προέλευσης του προς 
εισαγωγή φυτοπροστατευτικού προϊόντος,
- όνομα και διεύθυνση του εισαγωγέα,
- ονομασία με την οποία πρόκειται να 
διατεθεί στο κράτος εισαγωγής το προς 
εισαγωγή φυτοπροστατευτικό προϊόν,
- ονομασία και αριθμός έγκρισης του προς 
εισαγωγή φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
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στο κράτος προέλευσης,
- όνομα και διεύθυνση του κατόχου άδειας 
στο κράτος προέλευσης,
- οι αρχικές οδηγίες χρήσης με τις οποίες 
το προς εισαγωγή φυτοπροστατευτικό 
προϊόν  διατίθεται στο κράτος μέλος 
προέλευσης,
- ονομασία και οδηγίες χρήσης με τα 
οποία το προς εισαγωγή 
φυτοπροστατευτικό προϊόν πρόκειται να 
διατεθεί,
- ονομασία και αριθμός άδειας του 
προϊόντος αναφοράς, 
- όνομα του κατόχου άδειας του προϊόντος 
αναφοράς,
5. Φυτοπροστατευτικό προϊόν για το οποίο 
εκδόθηκε πιστοποιητικό 
εμπορευσιμότητας χρησιμοποιείται κατά 
τον ίδιο τρόπο όπως το προϊόν αναφοράς.
6. Το πιστοποιητικό εμπορευσιμότητας 
ισχύει για το διάστημα όπου διαρκεί ή 
άδεια του προϊόντος αναφοράς. Αν ο 
κάτοχος της άδειας του προϊόντος 
αναφοράς ζητήσει, σύμφωνα με το άρθρο 
44, παρ. 1,  την ανάκληση της άδειας και 
εξακολουθούν να πληρούνται οι όροι του 
άρθρου 29, η ισχύς του πιστοποιητικού 
εμπορευσιμότητας λήγει ένα χρόνο μετά 
την ανάκληση της άδειας και σε κάθε 
περίπτωση το αργότερο τη στιγμή όπου θα 
έληγε η ισχύς της άδειας.
7. Οι διατάξεις των άρθρων 43, 45 και 53, 
παράγραφος 4, και του κεφαλαίου VII 
εφαρμόζονται αντιστοίχως στις 
παράλληλες εισαγωγές.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν περιέχει ρυθμίσεις για παράλληλη εισαγωγή φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων. Είναι επομένως επείγουσα η νομική ρύθμιση σε κοινοτικό επίπεδο, για να λάβει 
τέλος η προς ώρας νομική αβεβαιότητα. Οι αποκλίνουσες δικαστικές αποφάσεις και οι 
διαφορές στην αντιμετώπιση των παράλληλων εισαγωγών από τα κράτη μέλη καθιστούν 
αναγκαία να συμπληρωθεί η πρόταση με μία ρύθμιση για την παράλληλη εισαγωγή.
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Τροπολογία 21
Άρθρο 29, παράγραφος 6

6. Οι ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και 
την έγκριση των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων ορίζονται στους κανονισμούς 
που εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 76 παράγραφος 
2, και συμπεριλαμβάνουν τις απαιτήσεις του 
παραρτήματος VI της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, 
με τις αναγκαίες τροποποιήσεις.

6. Οι ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και 
την έγκριση των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων ορίζονται σε κανονισμό του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, και συμπεριλαμβάνουν τις 
απαιτήσεις του παραρτήματος VI της 
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, με τις αναγκαίες 
τροποποιήσεις.

Αιτιολόγηση

Οι ενιαίες αρχές δεν θα πρέπει να ορίζονται από τη διαδικασία επιτροπολογίας. Το 1996 το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπρεπε να προσφύγει στο Δικαστήριο διότι οι πρώτες ενιαίες αρχές, οι 
οποίες είχαν καθοριστεί από την Επιτροπή, δεν συμμορφώνονταν με την οδηγία 91/414. Το 
Δικαστήριο (Υπόθεση C-303/94) επιβεβαίωσε τη θέση του Κοινοβουλίου και οι αρχές άλλαξαν, 
ιδιαίτερα εκείνες που αφορούσαν τα κριτήρια για το πόσιμο νερό. Ο κανονισμός που ορίζει τις 
νέες ενιαίες αρχές πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο 
πλαίσιο μιας επαρκούς νομοθετικής διαδικασίας, και όχι στο πλαίσιο της επιτροπολογίας.

Τροπολογία 22
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 παράγραφος βασίζεται στο σκεπτικό ότι η ίδια η διαδικασία έγκρισης δεν είναι αρκετή για να 
διασφαλίσει την ασφαλή χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και ότι ως εκ τούτου πρέπει να 
ληφθούν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για τους γείτονες. Τούτο έρχεται σε σαφή αντίθεση με τις 
αυστηρές ευρωπαϊκές προδιαγραφές έγκρισης και υπονομεύει την εμπιστοσύνη στις ευρωπαϊκές 
διαδικασίες αδειοδότησης. 

Για να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος 
είναι σκόπιμο να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η διάρκεια της περιόδου έγκρισης για 
νέες δραστικές ουσίες, προστατευτικά και συνεργιστικά (με την επιφύλαξη των κριτηρίων 
αξιολόγησης). Τούτο θα επιτρέψει στα νέα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με μικρότερη επίδραση 
στην υγεία του ανθρώπου και των ζώων και στο περιβάλλον  να χρησιμοποιηθούν γρηγορότερα. 

Τροπολογία 23
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Άρθρο 35, παράγραφος 1, εδάφιο 1

1. Το κράτος μέλος που εξετάζει την αίτηση 
διενεργεί ανεξάρτητη, αντικειμενική και 
διαφανή αξιολόγηση, με βάση τις 
επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις. 
Εφαρμόζει τις ενιαίες αρχές για την 
αξιολόγηση και την έγκριση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, οι οποίες 
αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 6, 
προκειμένου, αφενός, να διαπιστωθεί κατά 
πόσον το φυτοπροστατευτικό προϊόν πληροί 
τις απαιτήσεις του άρθρου 29, όταν 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 52 
και σε ρεαλιστικές συνήθεις συνθήκες 
χρήσης και, αφετέρου, να καθοριστούν οι 
συνέπειες της χρήσης του στις 
επιτρεπόμενες συνθήκες.

1. Το κράτος μέλος που εξετάζει την αίτηση 
διενεργεί ανεξάρτητη, αντικειμενική και 
διαφανή αξιολόγηση, με βάση τις 
τελευταίες επιστημονικές και τεχνικές 
γνώσεις καθώς και τις διαθέσιμες κατά τη 
στιγμή της αίτησης οδηγίες. Εφαρμόζει τις 
ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την 
έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, οι 
οποίες αναφέρονται στο άρθρο 29 
παράγραφος 6, προκειμένου, αφενός, να 
διαπιστωθεί κατά πόσον το 
φυτοπροστατευτικό προϊόν πληροί τις 
απαιτήσεις του άρθρου 29, όταν 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 52 
και σε ρεαλιστικές συνήθεις συνθήκες 
χρήσης και, αφετέρου, να καθοριστούν οι 
συνέπειες της χρήσης του στις 
επιτρεπόμενες συνθήκες.

Αιτιολόγηση

Η διάθεση νέων φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά είναι σημαντικότατη επένδυση. 
Μια τέτοια επένδυση απαιτεί προβλέψιμο ρυθμιστικό σύστημα. Ως εκ τούτου η αλλαγή των 
απαιτήσεων ως προς τα δεδομένα μετά την κατάθεση της αίτησης είναι σφάλμα και 
αποθαρρύνει τις επενδύσεις και την καινοτομία. 

Τροπολογία 24
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 
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. 

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 
φυτοπροστατευτικό προϊόν, όπου είναι 
δυνατόν, με τους ίδιους όρους με το κράτος 
μέλος που εξετάζει την αίτηση, εκτός αν 
πρέπει να ληφθούν υπόψη διαφορετικοί 
όροι χρήσης, συνεξεταζομένων των μη 
συγκρίσιμων γεωργικών και 
περιβαλλοντικών  συνθηκών και των 
συνθηκών που αφορούν την υγεία των 
φυτών.  
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Αιτιολόγηση

Οι γεωπονικές και οι κλιματικές συνθήκες καθώς και η επιβάρυνση από τα ζιζάνια ποικίλουν 
από χώρα σε χώρα. Ως εκ τούτου τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τις 
τοπικές συνθήκες, όταν εγκρίνουν προϊόντα στην επικράτειά τους. 

Σε μερικά κράτη μέλη η ταξινόμηση και η επισήμανση ανήκουν στην αρμοδιότητα του κατόχου 
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 25
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.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Αυτή η διάταξη δεν είναι αναγκαία, αν επιτραπεί στα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη τις 
τοπικές συνθήκες κατά τη χορήγηση έγκρισης σε προϊόντα. 

Τροπολογία 26
Άρθρο 39

1. Ο κάτοχος έγκρισης δύναται να υποβάλει 
αίτηση έγκρισης για το ίδιο 
φυτοπροστατευτικό προϊόν και για την ίδια 
χρήση σε άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο 
της διαδικασίας αμοιβαίας αναγνώρισης που 
προβλέπεται στην παρούσα ενότητα στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

Ο κάτοχος έγκρισης ή πρόσωπο που έχει 
οριστεί από το εν λόγω άτομο ως ο 
εκπρόσωπός του δύναται να υποβάλει 
αίτηση έγκρισης για το ίδιο 
φυτοπροστατευτικό προϊόν και για την ίδια 
χρήση σε άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο 
της διαδικασίας αμοιβαίας αναγνώρισης που 
προβλέπεται στην παρούσα ενότητα στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) η έγκριση χορηγήθηκε από κράτος μέλος 
(κράτος μέλος αναφοράς) που ανήκει στην 
ίδια ζώνη· ή

(α) η έγκριση χορηγήθηκε από κράτος μέλος 
(κράτος μέλος αναφοράς) που ανήκει στην 
ίδια ζώνη· ή

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

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

και σε εθελοντική βάση μεταξύ των 
κρατών μελών σε διαφορετικές ζώνες υπό 
όμοιες συνθήκες όσον αφορά τη γεωργία, 
την υγεία των φυτών και το περιβάλλον, 
και ειδικότερα κλιματικές συνθήκες 
σχετικές με τη χρήση του προϊόντος. 

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

Αιτιολόγηση

Ο κάτοχος έγκρισης σε τοπικό επίπεδο μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα.

Η παρούσα πρόταση είναι εξαιρετικά περιοριστική. Η αμοιβαία αναγνώριση θα πρέπει να 
επιτρέπεται σε όλες τις ζώνες εάν οι συνθήκες το επιτρέπουν. 

Παράγραφος 2: Δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος γι' αυτό τον περιορισμό. Τα προϊόντα 
αξιολογούνται πλήρως και εγκρίνονται υπό αυστηρές συνθήκες από το κράτος μέλος που 
εξετάζει την αίτηση. Άλλα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να αναγνωρίζουν την απόφασή του 
εάν το επιθυμούν. Ένα πολύ υψηλό ποσοστό ουσιών προκρίνεται ως υποψήφιο για 
υποκατάσταση. Αυτό θα δημιουργούσε δύο παράλληλα συστήματα έγκρισης και περιττή 
διοικητική επιβάρυνση για κράτη μέλη.

Τροπολογία 27
Άρθρο 39, παράγραφος 2

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Εάν η διαδικασία αμοιβαίας αναγνώρισης δεν εφαρμόζεται πλέον για προϊόντα που περιέχουν 
υποψήφιες ουσίες για υποκατάσταση, η επίτευξη ενός από τους στόχους εναρμόνισης θα τεθεί 
σε κίνδυνο.

Τροπολογία 28
Άρθρο 40, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη στα οποία υποβάλλεται 1. Τα κράτη μέλη στα οποία υποβάλλεται 
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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.

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 θα πρέπει να 
συνεκτιμηθούν διαφορετικές συνθήκες 
χρήσης, σε συνδυασμό με μη συγκρίσιμες 
γεωργικές, φυτοϋγειονομικές ή 
περιβαλλοντικές συνθήκες.
Όταν ένα κράτος μέλος στο οποίο έχει 
υποβληθεί αίτηση στο πλαίσιο του άρθρου 
39 επιθυμεί να εγκρίνει το σχετικό 
φυτοπροστατευτικό προϊόν υπό 
διαφορετικές συνθήκες από το κράτος 
μέλος αναφοράς, το κράτος μέλος 
ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή για τις 
διαφορετικές συνθήκες και παρέχει 
λεπτομερείς πληροφορίες για τους λόγους 
της διάστασης.
Η Επιτροπή επανεξετάζει την έγκριση του 
ενδιαφερομένου κράτους μέλους. Σε 
περίπτωση που θεωρήσει ότι δεν υπάρχουν 
λόγοι για τη διάσταση καλεί το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να εγκρίνει το 
φυτοπροστατευτικό προϊόν υπό τις ίδιες 
συνθήκες με το κράτος μέλος αναφοράς. 

Αιτιολόγηση

Οι γεωργικές και κλιματικές συνθήκες, καθώς και η πίεση από ασθένειες όπως η πανώλη, 
διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Επομένως θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να 
λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές συνθήκες, όταν εγκρίνουν προϊόντα στη δική τους επικράτεια.

Θα πρέπει να υπάρχουν εγγυήσεις για την κατάχρηση της αμοιβαίας αναγνώρισης από κράτη 
μέλη.

Τροπολογία 29
Άρθρο 42, παράγραφος 3, στοιχεία α) και β)

α) οποιαδήποτε νέα πληροφορία καθίσταται 
απαραίτητη μετά την τροποποίηση των 
απαιτήσεων δεδομένων ή των κριτηρίων·

α) οποιαδήποτε νέα πληροφορία που 
αναφέρεται στον ανανεωμένο κανονισμό, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 20, ή 
καθίσταται απαραίτητη μετά την 
τροποποίηση των απαιτήσεων δεδομένων ή 
των κριτηρίων·
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β) τους λόγους για τους οποίους τα νέα 
δεδομένα που υποβάλλονται απορρέουν από 
τις απαιτήσεις δεδομένων ή από κριτήρια 
που δεν ίσχυαν όταν χορηγήθηκε η έγκριση 
του φυτοπροστατευτικού προϊόντος·

β) τους λόγους για τους οποίους τα νέα 
δεδομένα που υποβάλλονται απορρέουν από 
τις απαιτήσεις δεδομένων ή από κριτήρια 
που δεν ίσχυαν όταν χορηγήθηκε η έγκριση 
του φυτοπροστατευτικού προϊόντος ή είναι 
απαραίτητη για τροποποίηση των όρων 
της έγκρισης·

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση σχετικά με τα δεδομένα που πρέπει να προστατευθούν μετά την ανανέωση της 
έγκρισης για τη δραστική ουσία.

Τροπολογία 30
Άρθρο 43

2. Όταν ένα κράτος μέλος προτίθεται να 
ανακαλέσει ή να τροποποιήσει μια έγκριση, 
ενημερώνει τον κάτοχο της έγκρισης και 
του παρέχει τη δυνατότητα να υποβάλει 
παρατηρήσεις.

2. Ένα κράτος μέλος ανακαλεί ή τροποποιεί
μια έγκριση, κατά περίπτωση, όταν:

Το κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει από 
τον κάτοχο της έγκρισης να υποβάλει 
περαιτέρω στοιχεία.

(α) οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 29 δεν ικανοποιούνται ή δεν 
ικανοποιούνται πλέον·

(β) παρασχέθηκαν εσφαλμένες ή 
παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με 
τα γεγονότα επί τη βάσει των οποίων 
χορηγήθηκε η άδεια·

(γ) δεν έχει τηρηθεί από τον κάτοχο άδειας 
όρος που περιλαμβανόταν στην έγκριση· 

3. Το κράτος μέλος ανακαλεί ή τροποποιεί
την έγκριση, κατά περίπτωση, όταν:

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

(α) δεν πληρούνται πλέον οι απαιτήσεις του 
άρθρου 29·

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

(β) παρασχέθηκαν πλαστά ή 
παραπλανητικά στοιχεία σχετικά με τα 
πραγματικά περιστατικά, βάσει των 
οποίων χορηγήθηκε η έγκριση·
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(γ) δεν τηρήθηκε κάποιος όρος που 
περιλαμβανόταν στην έγκριση. 
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 εξακολουθεί να 
επιθυμεί, μετά την εφαρμογή της 
παραγράφου 3, να ανακαλέσει ή να 
τροποποιήσει μια έγκριση σύμφωνα με την 
παράγραφο 2, ενημερώνει αμέσως τον 
κάτοχο της έγκρισης, τα άλλα κράτη μέλη, 
την Αρχή και την Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Η ατομική κατάχρηση πρέπει να υπόκειται σε διορθωτικά μέτρα αλλά δεν πρέπει να οδηγεί 
συστηματικά στην ανάκληση της έγκρισης, όπως προκύπτει από την παράγραφο 2(γ). 

Οι λόγοι που οδηγούν στην απόσυρση της έγκρισης από ένα κράτος μέλος δεν αφορούν 
αναγκαστικά όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη εντός της ζώνης. Επομένως πρέπει να επιτρέπεται 
στα άλλα κράτη μέλη να διατηρήσουν την έγκριση, εφόσον τηρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 
4. 

Τροπολογία 31
Άρθρο 48, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη δεν εγκρίνουν 
φυτοπροστατευτικό προϊόν που περιέχει 
ουσία υποψήφια για υποκατάσταση, εάν 
προκύπτει από συγκριτική αξιολόγηση που 
σταθμίζει τους κινδύνους και τα οφέλη, 
όπως ορίζεται στο παράρτημα IV, ότι:

1. Τα κράτη μέλη δεν εγκρίνουν 
φυτοπροστατευτικό προϊόν που περιέχει 
ουσία υποψήφια για υποκατάσταση, εάν 
προκύπτει από συγκριτική αξιολόγηση που 
σταθμίζει τους κινδύνους και τα οφέλη, 
όπως ορίζεται στο παράρτημα IV, ότι:

α) για τις χρήσεις που καθορίζονται στην 
αίτηση υπάρχει ήδη εγκεκριμένο
φυτοπροστατευτικό προϊόν ή μη χημική 
μέθοδος καταπολέμησης ή πρόληψης, που 
παρουσιάζει σαφώς μεγαλύτερη ασφάλεια 
για την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων ή 
για το περιβάλλον·

α) για τις χρήσεις που καθορίζονται στην 
αίτηση έχει ήδη εγκριθεί εξίσου 
αποτελεσματικό φυτοπροστατευτικό προϊόν 
ή εξίσου αποτελεσματική μη χημική 
μέθοδος καταπολέμησης ή πρόληψης με 
ισοδύναμη αποτελεσματικότητα, που 
παρουσιάζει σαφώς μεγαλύτερη ασφάλεια 
για την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων ή 
για το περιβάλλον·

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) η υποκατάσταση με φυτοπροστατευτικό 
προϊόν ή η μη χημική μέθοδος 
καταπολέμησης ή πρόληψης που 
αναφέρονται στο στοιχείο α) δεν 
παρουσιάζουν σημαντικά οικονομικά ή 
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πρακτικά μειονεκτήματα· 
γ) η χημική πολυμορφία των δραστικών 
ουσιών ενδείκνυται για την ελαχιστοποίηση 
της εμφάνισης ανθεκτικότητας στον 
οργανισμό-στόχο.

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

Αιτιολόγηση

Κατά τη συγκριτική αξιολόγηση πρέπει να διασφαλίζεται ότι ενδεχόμενη εναλλακτική 
παρουσιάζει ισοδύναμη αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση του προβλήματος των 
ζιζανίων, αλλιώς οι αγρότες δεν θα έχουν αρκετά μέσα για να προστατεύσουν τη σοδειά τους. 

Αυτονόητη.

Τροπολογία 32
Άρθρο 49, παράγραφος 4, εδάφιο 1 α (νέο)

Επεκτάσεις επί τη βάσει αυτού του άρθρου 
επισημαίνονται χωριστά και χωριστή 
αναφορά γίνεται στους περιορισμούς 
ανάληψης ευθύνης. 

Αιτιολόγηση

Ανεξαρτήτως του πώς εγκρίνεται η επέκταση της έγκρισης σε ολιγάριθμες χρήσεις σε ένα κράτος 
μέλος, πρέπει να είναι απολύτως διαφανές ότι πρόκειται για επέκταση σύμφωνα με το άρθρο 
49, για να καταστεί διαφανές το διαφορετικό νομικό καθεστώς σε σύγκριση με μια χορήγηση 
έγκρισης κατά το άρθρο 4. 

Τροπολογία 33
Άρθρο 49, παράγραφος 5, εδάφια 2 α και 2 β (νέα)

Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να 
επισημαίνουν σαφώς ότι ο έλεγχος της 
αποτελεσματικότητας της ουσίας στον υπό 
αίτηση τομέα εφαρμογής και οι 
ενδεχόμενες ζημίες σε φυτά καλλιεργειών 
δεν είναι κατ’ αρχήν αντικείμενο της 
διαδικασίας έγκρισης. 
Αυτές οι πληροφορίες πρέπει επίσης να 
απαλλάσσουν ρητά τον κάτοχο έγκρισης 
από οποιαδήποτε ευθύνη για ενδεχόμενες 
ζημίες λόγω ελλιπούς 
αποτελεσματικότητας ή ζημιών στα φυτά 
καλλιέργειας. 



AD\662526EL.doc 25/42 PE 382.584v03-00

EL

Αιτιολόγηση

Το ζήτημα της ευθύνης είναι θεμελιώδες για τη λειτουργία της διαδικασίας εντοπισμού κενών. 
Πρέπει να διασφαλίζεται η απαλλαγή του παραγωγού αποκλειστικά προκειμένου για τους τομείς 
όπου κατά τον εντοπισμό κενών ελέγχονται σε ελάχιστο βάθος συγκριτικά με τη συνήθη 
διαδικασία έγκρισης (βλ. άρθρο 4, παρ. 3α και 3γ, τα οποία δεν πρέπει να αξιολογούνται σε 
περίπτωση επέκτασης σύμφωνα με το άρθρο 49). 

Τροπολογία 34
Άρθρο 49, παράγραφος 6

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

6. Τα κράτη μέλη τηρούν επίκαιρο 
κατάλογο σε περίπτωση εγκρίσεων για 
χρήσεις δευτερεύουσας σημασίας και 
θέτουν αυτό τον κατάλογο, υπό 
ηλεκτρονική μορφή, στη διάθεση του 
κοινού.

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθεί η επικάλυψη και να επιταχυνθεί η έγκριση για χρήσεις δευτερεύουσας 
σημασίας, τα κράτη μέλη καταρτίζουν επίκαιρο κατάλογο των δευτερευουσών χρήσεων που 
εγκρίνονται στη χώρα τους. Καθιστώντας αυτό τον κατάλογο διαθέσιμο στο κοινό υπό 
ηλεκτρονική μορφή, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να αποκτούν ταχέως πληροφορίες για τις 
δευτερεύουσας σημασίας χρήσεις που έχουν εγκριθεί στα διάφορα κράτη μέλη. Η διατύπωση της 
τροπολογίας καθιστά ευκολότερη τη συμμόρφωση με τις ειδικές ανάγκες που δικαιολογούν 
έγκριση για δευτερεύουσα χρήση.

Τροπολογία 35
Άρθρο 49 α (νέο)

Άρθρο 49α
Προσωρινή εθνική έγκριση

 Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του
άρθρου 28 και με σκοπό να διευκολύνει την 
πρόσβαση του χρήστη στα νέα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ένα κράτος 
μέλος μπορεί να εγκρίνει για μέγιστη 
διάρκεια τριών ετών τη διάθεση στην 
αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 
όταν για τεχνικούς λόγους δυόμισι χρόνια 
μετά την κατάθεση της αίτησης σύμφωνα 
με το άρθρο 7, παράγραφος 1, δεν έχει 
ληφθεί απόφαση σχετικά με τη δραστική
ουσία και δεν έχουν εντοπιστεί στοιχεία 
κατά τα οποία η δραστική ουσία ή το 
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φυτοπροστατευτικό προϊόν είναι βλαπτικά.  

Αιτιολόγηση

Μετά τις μέχρι τώρα εμπειρίες από την οδηγία 91/414/ΕΟΚ δεν είναι ρεαλιστική η υπόθεση 
της Επιτροπής ότι θα είναι δυνατή η ένταξη ουσιών στον κατάλογο των επιτρεπόμενων ουσιών 
εντός 25 μηνών. Μέχρι τώρα χρειάζονται κατά μέσο όρο 55 μήνες για την ένταξη νέας ουσίας 
στο Παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Οι μέχρι τώρα δυνατές εθνικές προσωρινές 
εγκρίσεις αποδείχθηκαν επαρκείς κατά τα προηγούμενα χρόνια και επιτρέπουν στους χρήστες 
την έγκαιρη πρόσβαση σε καινοτόμα και φιλικότερα προς το περιβάλλον φυτοπροστατευτικά 
μέσα. Επομένως πρέπει να καταστεί δυνατή τουλάχιστον μετά την υπέρβαση των προθεσμιών 
που προτείνει η Επιτροπή η προσωρινή έγκριση. 

Τροπολογία 36
Άρθρο 52, παράγραφος 1 α (νέα)

Η ορθή χρήση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, 
τα ακόλουθα:
(i) συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και τις 
συνθήκες που καθορίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 30 και προσδιορίζονται στην 
επισήμανση, σύμφωνα με τις διατάξεις για 
την επισήμανση των άρθρων 61 και 63 και 
με την οδηγία 1999/45/ΕΟΚ·
(iii) συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 396/2005·
(iv) συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των 
οδηγιών για την προστασία των 
εργαζομένων.

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της ορθής χρήσης πρέπει να υποδεικνύει ελάχιστες απαιτήσεις. Θα πρέπει επίσης να 
συμπεριλαμβάνει την ανάγκη για τήρηση της ειδικής κοινοτικής νομοθεσίας.

Τροπολογία 37
Άρθρο 56, παράγραφος 1

1. Οι εκθέσεις δοκιμών και μελετών 
επωφελούνται από την προστασία 
δεδομένων με τους όρους που προβλέπονται 
στο παρόν άρθρο.

1. Οι εκθέσεις δοκιμών και μελετών 
επωφελούνται από την προστασία 
δεδομένων με τους όρους που προβλέπονται 
στο παρόν άρθρο.

Η προστασία καλύπτει τις εκθέσεις δοκιμών 
και μελετών που υποβάλλονται σε ένα 
κράτος μέλος από αιτούντα έγκριση δυνάμει 

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

του παρόντος κανονισμού (στο εξής 
καλούμενος «ο πρώτος αιτών»), με τον όρο 
ότι οι εν λόγω εκθέσεις δοκιμών και 
μελετών: 

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

ήταν απαραίτητες για την έγκριση των
δεδομένων συνθηκών ή την τροποποίηση 
έγκρισης, προκειμένου να καταστεί εφικτή η 
χρήση του προϊόντος σε άλλη καλλιέργεια, 
και 

(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).
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 προστατεύεται, δεν μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ολόκληρη ή περίληψή 
της από το κράτος μέλος που την παρέλαβε 
ή οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος προς 
όφελος άλλων αιτούντων έγκριση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, εκτός από 
τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2, στο άρθρο 59 ή στο άρθρο 77. 

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 12 έτη 
για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που 
καλύπτονται από το άρθρο 46.

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

Οι μελέτες προστατεύονται για διάρκεια 
πέντε ετών αντίστοιχα με την περίοδο που 
αναφέρεται στην υποπαράγραφο 4, εάν 
ήταν απαραίτητες μόνο για την ανανέωση ή 
την επανεξέταση της έγκρισης.

Αιτιολόγηση

Αντίθετα με άλλα προϊόντα τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει να υποβάλλονται σε νέα 
αξιολόγηση και έγκριση 10 χρόνια μετά την πρώτη έγκρισή τους. Απαιτούνται νέες μελέτες για 
τη νέα χορήγηση έγκρισης. Η εξασφάλιση αυτών των δεδομένων αποτελεί μείζονα επένδυση για 
τους κατόχους έγκρισης. Αν αυτά τα νέα δεδομένα δεν προστατεύονται πολλά προϊόντα δεν θα 
υποστηρίζονται και η έγκριση θα λήξει. Και οι εταιρείες παραγωγής γενικών προϊόντων που δεν 
μπορούν να αντέξουν αυτή την επένδυση δεν θα μπορέσουν να παραμείνουν στην αγορά χωρίς 
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έγκριση. Είναι απαραίτητη μια εύλογη περίοδος προστασίας δεδομένων για τις νέες μελέτες, 
ώστε να αποδώσει η εκ νέου έγκριση. 

Τροπολογία 38
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 
πληροφορίες:

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

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 ή για την τροποποίηση ή 
την ανανέωση ή την επανεξέταση της 
έγκρισης ενός φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος· 

β) επιβεβαίωση ότι δεν έχει λήξει η τυχόν 
περίοδος προστασίας δεδομένων που είχε 
χορηγηθεί για την έκθεση δοκιμών ή 
μελετών.

β) επιβεβαίωση ότι δεν έχει λήξει η τυχόν 
περίοδος προστασίας δεδομένων που είχε 
χορηγηθεί για την έκθεση δοκιμών ή 
μελετών.

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση συνεπεία της τροπολογίας επί του άρθρου 56, παρ. 1: πενταετής προστασία 
δεδομένων χωρίς υπερβολές για μελέτες που απαιτούνται για την ανανέωση έγκρισης μετά από 
δέκα χρόνια. 

Τροπολογία 39
Άρθρο 56, παράγραφος 3 α (νέα)

3α. Εντός κάθε ζώνης που ορίζεται στο 
Παράρτημα I, τα κράτη μέλη τα οποία 
εγκρίνουν φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 
35 ή με αμοιβαία αναγνώριση σύμφωνα με 
το άρθρο 40 προστατεύουν τα δεδομένα 
που είναι απαραίτητα για την έγκριση στο 
κράτος μέλος που εξετάζει την αίτηση, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3. Η 
προστασία αρχίζει κατά την ημερομηνία 
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της έγκρισης σε κάθε κράτος μέλος.

Αιτιολόγηση

Το σύστημα έγκρισης κατά ζώνες πρέπει να προβλέπει την προστασία δεδομένων σε όλα τα 
κράτη μέλη.

Τροπολογία 40
Άρθρο 56, εδάφιο 3 β (νέο)

 3β.  Η περίοδος προστασίας που 
εμφαίνεται στην παράγραφο 1 
παρατείνεται σε περιπτώσεις εγκρίσεων 
χρήσεων δευτερεύουσας σημασίας

α) κατά ένα έτος εάν ο πρώτος αιτών 
καταχωρίζει τρεις χρήσεις δευτερεύουσας 
σημασίας εντός επτά ετών από την πρώτη 
έγκριση, ή 

β) κατά τρία έτη εάν ο πρώτος αιτών 
καταχωρίζει έξι χρήσεις δευτερεύουσας 
σημασίας εντός επτά ετών από την πρώτη 
έγκριση, ή 

γ) κατά πέντε έτη εάν ο πρώτος αιτών 
καταχωρίζει εννέα ή περισσότερες χρήσεις 
δευτερεύουσας σημασίας εντός επτά ετών 
από την πρώτη έγκριση.

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.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθούν χρηματοοικονομικά κίνητρα στους αιτούντες σε σχέση με φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα περιορισμένου πεδίου ή περιορισμένης συνολικής χρηματοοικονομικής αξίας και για 
τα οποία δεν υπάρχουν επαρκείς διαδικασίες ελέγχου ή για τα οποία τα εγκεκριμένα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα δεν προσφέρουν επαρκείς λύσεις (ενδείξεις ελλείψεων), οπότε οι 
αιτούντες συμμετέχουν στην επισήμανση των ελλείψεων. Ιδιαίτερα στη βιολογική γεωργία και 
στη φρουτοπαραγωγή υπάρχουν ενδείξεις ελλείψεων που πρέπει να εξετασθούν για να 
διασφαλισθούν τα προς το ζην αυτών των χρηστών.
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Τροπολογία 41
Άρθρο 57, παράγραφος 3

3. Οι κατάλογοι που προβλέπονται στις 
παραγράφους 1 και 2 περιλαμβάνουν 
πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον 
είχε πιστοποιηθεί η συμμόρφωση των εν 
λόγω εκθέσεων δοκιμών και μελετών με τις 
αρχές της ορθής εργαστηριακής πρακτικής 
ή τις αρχές της ορθής πρακτικής για τη 
διενέργεια πειραμάτων.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος για τον περιορισμό της προστασίας δεδομένων μόνο στην Ορθή 
Εργαστηριακή Πρακτική (ΟΕΠ) ή στην Ορθή Πρακτική για τη Διενέργεια Πειραμάτων (ΟΠΠ).

Για παράδειγμα, οι αξιολογήσεις κινδύνων δεν είναι ενημέρωση στο πλαίσιο της ΟΕΠ ή της 
ΟΠΠ αλλά στηρίζονται εκτεταμένα σε υψηλού βαθμού εμπειρογνωμοσύνη και πρέπει να 
προστατεύονται.

Τροπολογία 42
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 αναζήτηση, ανανέωση 
ή επανεξέταση της έγκρισης
φυτοπροστατευτικού προϊόντος.

Εάν ο μελλοντικός αιτών και ο κάτοχος ή 
οι κάτοχοι των σχετικών εγκρίσεων για 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που 
περιέχουν την ίδια δραστική ουσία, 
προστατευτικό ή συνεργιστικό δεν μπορούν 
να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με 
την κοινοχρησία των εκθέσεων δοκιμών 
και μελετών, ο μελλοντικός αιτών 
ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους. 
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή απορρέει από την τροπολογία στο άρθρο 56, παράγραφος 1: λογική 
περίοδος προστασίας των δεδομένων πέντε ετών για μελέτες που είναι απαραίτητες για την 
ανανέωση έγκρισης μετά την παρέλευση δέκα ετών.

Τροπολογία 43
Άρθρο 60, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Αφού δώσει στον αιτούντα ευκαιρία να 
εκθέσει τις απόψεις του, η αρμόδια αρχή 
εγκρίνει και κοινοποιεί στον ενδιαφερόμενο 
αιτούντα απόφαση σχετικά με την 
εμπιστευτικότητα των δεδομένων, η οποία 
θα είναι δεσμευτική για όλα τα κράτη μέλη, 
την Αρχή και την Επιτροπή και θα περιέχει 
ικανοποιητική δήλωση των λόγων επί των 
οποίων βασίζεται. Πριν από την εφαρμογή 
μιας τέτοιας απόφασης, ο αιτών έχει την
ευκαιρία να προσφύγει ενώπιον του 
αρμόδιου δικαστηρίου με σκοπό την 
επανεξέταση των εκτιμήσεων και των 
αποφάσεων της αρμόδιας αρχής καθώς 
και την παρεμπόδιση της αποκάλυψης των 
εν λόγω δεδομένων. 

Αιτιολόγηση

Η αποκάλυψη πληροφοριών μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στα εμπορικά συμφέροντα. 
Επομένως, στους κατόχους πληροφοριών θα πρέπει να δίνεται ευκαιρία να εκφράζουν τις 
απόψεις τους σχετικά με την αποκάλυψη των πληροφοριών και το δικαίωμα της νόμιμης 
υπεράσπισής τους.

Τροπολογία 44
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 
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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 έχουν πρόσβαση σε εμπιστευτικές 
πληροφορίες αλλά οι πιθανοί ανταγωνιστές δεν μπορούν να κάνουν κατάχρηση του συστήματος 
για να λάβουν ευαίσθητα εμπορικά δεδομένα.

Τροπολογία 45
Άρθρο 65, παράγραφος 1

Τα κράτη μέλη διενεργούν επίσημους 
ελέγχους προκειμένου να εξασφαλίζουν τη 
συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό. 
Οριστικοποιούν και διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή έκθεση σχετικά με την έκταση και 
τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων εντός 
έξι μηνών από το τέλος του έτους για το 
οποίο υποβάλλονται οι εκθέσεις. 

Τα κράτη μέλη διενεργούν επίσημους 
ελέγχους προκειμένου να εξασφαλίζουν τη 
συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό. Οι 
εν λόγω έλεγχοι περιλαμβάνουν ελέγχους 
στο αγρόκτημα, προκειμένου να 
επαληθεύεται η συμμόρφωση με τους 
περιορισμούς χρήσης. Τα κράτη μέλη 
οριστικοποιούν και διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή έκθεση σχετικά με την έκταση και 
τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων εντός 
έξι μηνών από το τέλος του έτους για το 
οποίο υποβάλλονται οι εκθέσεις. 

Τροπολογία 46
Άρθρο 79 α (νέο)

Άρθρο 79α
Επανεξέταση

Η Επιτροπή επανεξετάζει, το αργότερο ...*, 
τον καθορισμό ζωνών για την έγκριση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 
λαμβάνοντας υπόψη τις πλέον πρόσφατες 
επιστημονικές γνώσεις. Συγκεκριμένα, η 
Επιτροπή εξετάζει αν θα πρέπει να 
μεταβληθεί ο αριθμός των ζωνών και των 
κρατών μελών που ανήκουν στην ίδια 
ζώνη.
* Πέντε έτη μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος 
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κανονισμού

Αιτιολόγηση

Οι ορισμοί ζωνών και η αμοιβαία αναγνώριση εντός των ζωνών είναι καινούργιοι στον τομέα 
της έγκρισης φυτοπροστατευτικών προϊόντων και θα πρέπει να αναθεωρείται μετά την 
παρέλευση πενταετίας με στόχο είτε τη θέσπιση μιας και μόνο έγκρισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
είτε την αλλαγή του αριθμού και του ορισμού των διαφόρων ζωνών.

Τροπολογία 47
Παράρτημα II, παράγραφος 3.6.2

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 
δραστική ουσία που περιέχεται σε 
φυτοπροστατευτικό προϊόν είναι, σε 
ρεαλιστικές προτεινόμενες συνθήκες 
χρήσης, αμελητέα.

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

Τροπολογία 48
Παράρτημα II, παράγραφος 3.6.3

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 

διαγράφεται
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φυτοπροστατευτικό προϊόν είναι, σε 
ρεαλιστικές προτεινόμενες συνθήκες 
χρήσης, αμελητέα.

Τροπολογία 49
Παράρτημα II, παράγραφος 3.6.4

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.

διαγράφεται

Τροπολογία 50
Παράρτημα II, παράγραφος 3.6.5

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 
είναι, σε ρεαλιστικές προτεινόμενες 
συνθήκες χρήσης, αμελητέα.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση (τροπολογίες 29-32)

Σύμφωνα με το άρθρο 4, οι δραστικές ουσίες μπορούν να εγκρίνονται μόνον εάν έχουν 
εντοπισθεί ασφαλείς χρήσεις μέσω των αξιολογήσεων κινδύνου. Η προτεινόμενη νέα 
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παράγραφος αντικατοπτρίζει αυτήν την πραγματικότητα. Ισοδύναμη με το Παράρτημα II Σημείο 
3.8.1

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.

Τροπολογία 51
Παράρτημα II, παράγραφος 3.7.2

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.

διαγράφεται

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 
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 



PE 382.584v03-00 36/42 AD\662526EL.doc

EL

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.

Τροπολογία 52
Παράρτημα II, παράγραφος 3.7.3

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.

διαγράφεται

3.7.3.1. Ανθεκτικότητα
Μια δραστική ουσία πληροί το κριτήριο 
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.
3.7.3.2. Βιοσυσσώρευση
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Μια δραστική ουσία πληροί το κριτήριο 
της ιδιαίτερης βιοσυσσώρευσης όταν ο 
συντελεστής βιοσυγκέντρωσης είναι 
μεγαλύτερος από 5000.

Αιτιολόγηση (τροπολογίες 33-34)

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 υποψήφιες για υποκατάσταση και 
όχι για να απορρίπτονται ουσίες χωρίς τη σωστή αξιολόγηση.

Τροπολογία 53
Παράρτημα II, παράγραφος 3.8.2

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 διά 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 
ουσιών.

Τροπολογία 54
Παράρτημα II, παράγραφος 4

4. Κριτήρια για την έγκριση μιας υποψήφιας 
για υποκατάσταση ουσίας

4. Κριτήρια για την έγκριση μιας υποψήφιας 
για υποκατάσταση ουσίας
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Μια δραστική ουσία εγκρίνεται ως 
υποψήφια για υποκατάσταση ουσία 
σύμφωνα με το άρθρο 24, όταν:

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

- η ADI, η ARfD ή η AOEL της είναι 
αισθητά χαμηλότερη από την αντίστοιχη 
της πλειονότητας των εγκεκριμένων 
δραστικών ουσιών·
- πληροί δύο από τα κριτήρια για το 
χαρακτηρισμό της ως ουσίας ΑΒΤ·
- 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 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 αξιολόγηση των δοκιμών 
καρκινογένεσης 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 καρκινογόνος 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 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 
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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

- θεωρείται ανθεκτική, βιοσυσσωρευτική 
και τοξική (PBT) ουσία.
Η ουσία που πληροί και τα τρία κριτήρια
των παρακάτω σημείων είναι ουσία PBT. 

(α) 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
- 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.

(β) 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.

(γ) Τοξικότητα
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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.
(α) Ανθεκτικότητα
Μια δραστική ουσία πληροί το κριτήριο 
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.

(β) 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 
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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.
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