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Τροπολογία 259
Άρθρο 6, στοιχείο ε)

ε) ο τρόπος εφαρμογής· ε) ο τρόπος και οι όροι εφαρμογής·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να καλύπτει όχι απλώς τον τρόπο με τον οποίον χρησιμοποιούνται τα προϊόντα 
φυτοπροστασίας αλλά και τους όρους υπό τους οποίους χρησιμοποιούνται.

Το τελευταίο σημείο του παρόντος άρθρου παραπέμπει σε 'ειδικούς όρους', ουδεμία όμως μνεία 
γίνεται για τους συνήθεις όρους χρήσεως.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 260
Άρθρο 7, παράγραφος 1, εδάφιο 1
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Η Αρχή είναι αρμόδια για τον συντονισμό 
της διαδικασίας έγκρισης.
Στο έργο αυτό η Αρχή βασίζεται στις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

Η αίτηση για την έγκριση μιας δραστικής 
ουσίας ή για την τροποποίηση των όρων της 
έγκρισης υποβάλλεται από τον παραγωγό 
της δραστικής ουσίας σε ένα κράτος μέλος 
(στο εξής «κράτος μέλος εισηγητής»), 
συνοδευόμενη από έναν πλήρη και έναν 
συνοπτικό φάκελο, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2, ή μια επιστολή 
πρόσβασης στους φακέλους αυτούς ή μια 
επιστημονικά τεκμηριωμένη αιτιολόγηση 
για τη μη προσκόμιση ορισμένων μερών των 
εν λόγω φακέλων, αποδεικνύοντας ότι η 
δραστική ουσία πληροί τα κριτήρια 
έγκρισης που προβλέπονται στο άρθρο 4.

Η αίτηση για την έγκριση μιας δραστικής 
ουσίας ή για την τροποποίηση των όρων της 
έγκρισης υποβάλλεται από τον παραγωγό 
της δραστικής ουσίας στην Αρχή, 
συνοδευόμενη από έναν πλήρη και έναν 
συνοπτικό φάκελο, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2, ή μια επιστολή 
πρόσβασης στους φακέλους αυτούς ή μια 
επιστημονικά τεκμηριωμένη αιτιολόγηση 
για τη μη προσκόμιση ορισμένων μερών των 
εν λόγω φακέλων, αποδεικνύοντας ότι η 
δραστική ουσία πληροί τα κριτήρια 
έγκρισης που προβλέπονται στο άρθρο 4. Η 
Αρχή ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών σχετικά με τις αιτήσεις που 
έχει παραλάβει.
Ένα κράτος μέλος δύναται να επιλέξει μια 
δραστική ουσία για την οποία η Αρχή έχει 
λάβει αίτηση έγκρισης, με σκοπό το εν 
λόγω κράτος μέλος να αναλάβει το ρόλο 
της αρμόδιας αρχής για τους σκοπούς των 
άρθρων 9 και 11 (στο εξής «κράτος μέλος 
εισηγητής»).
Σε περιπτώσεις όπου δύο ή περισσότερα 
κράτη μέλη έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να 
γίνουν κράτος μέλος εισηγητής και δεν 
μπορούν να συμφωνήσουν σχετικά με το 
ποιος θα αναλάβει το ρόλο της αρμόδιας 
αρχής, το κράτος μέλος εισηγητής ορίζεται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 76, παράγραφος 
3.
Η απόφαση λαμβάνεται βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων, όπως είναι οι 
γεωγραφικές, γεωργικές και κλιματικές 
συνθήκες, ειδικά σε συνάρτηση με τους 
οργανισμούς στόχους, τις επιδόσεις και την 
αμεροληψία της αρμόδιας αρχής και του 
εργαστηρίου αναφοράς, και ανεξάρτητα 
από συμφέροντα των εταιρειών 
παραγωγής.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικαθιστά την τροπολογία 45 της εισηγήτριας.

Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν κράτος μέλος εισηγητή. Οι 
ατήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην Αρχή, και τα κράτη μέλη πρέπει να αποφασίζουν μεταξύ 
τους ποιο θα αναλάβει το ρόλο του κράτους μέλους εισηγητή. Τυχόν διαφωνίες πρέπει να 
επιλύονται στο πλαίσιο της διαδικασίας επιτροπολογίας βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer + Erna Hennicot-Schoepges και Péter Olajos + Dan Jørgensen 
και Chris Davies

Τροπολογία 261
Άρθρο 7, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
εγκατεστημένο εκτός της Κοινότητας το 
οποίο υποβάλλει αίτηση ορίζει φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο εντός της 
Κοινότητας το οποίο θα εκπληρώσει, ως 
μόνος εκπρόσωπός του, τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τον παρόντα 
κανονισμό για τους παραγωγούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 70 του υπό εξέταση κανονισμού προβλέπει ότι η συμμόρφωση των μέτρων προς τον 
κανονισμό δεν θίγει τη γενική αστική και ποινική ευθύνη του παραγωγού που προβλέπεται στα 
κράτη μέλη. Σκοπός της τροπολογίας είναι να διασφαλισθούν ίσοι όροι για όλους τους 
παραγωγούς, περιλαμβανομένων και εκείνων που είναι εγκατεστημένοι εκτός της Κοινότητας. 

Τροπολογία: Roberto Musacchio

Τροπολογία 262
Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο (α)

(α) Δεδομένα σχετικά με μία ή 
περισσότερες αντιπροσωπευτικές χρήσεις
σε ευρέως καλλιεργούμενη καλλιέργεια σε 
κάθε ζώνη ενός τουλάχιστον 

(α) Δεδομένα σχετικά με το πλήρες φάσμα 
αντιπροσωπευτικών χρήσεων σε ευρέως 
καλλιεργούμενη καλλιέργεια σε κάθε ζώνη 
πέντε τουλάχιστον φυτοπροστατευτικών 
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φυτοπροστατευτικού προϊόντος που 
περιέχει τη δραστική ουσία, αποδεικνύοντας 
ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 4·  
όταν τα υποβληθέντα δεδομένα δεν 
καλύπτουν όλες τις ζώνες ή αφορούν 
καλλιέργεια που δεν καλλιεργείται ευρέως, 
αιτιολόγηση της προσέγγισης αυτής 

προϊόντων που περιέχουν τη δραστική 
ουσία, περιλαμβανομένων και προϊόντων 
για την κάλυψη των σπόρων εάν 
προβλέπεται η χρήση αυτή, αποδεικνύοντας 
ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 4·  
όταν τα υποβληθέντα δεδομένα δεν 
καλύπτουν όλες τις ζώνες ή αφορούν 
καλλιέργεια που δεν καλλιεργείται ευρέως, 
αιτιολόγηση της προσέγγισης αυτής 

Or. en

Αιτιολόγηση

Πβλ. την αιτιολόγηση της τροπολογίας επί του άρθρου 4, παράγραφος 4. Επιπλέον, ουσίες που 
χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των σπόρων (π.χ. fipronil και imidaclopride) έχει αποδειχθεί
ότι είναι εξαιρετικά τοξικές για τις μέλισσες, καθώς και ότι προκαλούν περιβαλλοντικά 
προβλήματα τα οποία δεν λαμβάνονται υπόψη στην εκτίμηση επικινδυνότητας. Για το λόγο 
αυτό, πρέπει να προστεθεί στον κανονισμό η διάταξη αυτή.

Τροπολογία: Caroline Lucas

Τροπολογία 263
Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο (α)

(α) Δεδομένα σχετικά με μία ή 
περισσότερες αντιπροσωπευτικές χρήσεις
σε ευρέως καλλιεργούμενη καλλιέργεια σε 
κάθε ζώνη ενός τουλάχιστον
φυτοπροστατευτικού προϊόντος που 
περιέχει τη δραστική ουσία, αποδεικνύοντας 
ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 4·  
όταν τα υποβληθέντα δεδομένα δεν 
καλύπτουν όλες τις ζώνες ή αφορούν 
καλλιέργεια που δεν καλλιεργείται ευρέως, 
αιτιολόγηση της προσέγγισης αυτής 

(α) Δεδομένα σχετικά με το πλήρες φάσμα 
αντιπροσωπευτικών χρήσεων σε ευρέως 
καλλιεργούμενη καλλιέργεια σε κάθε ζώνη 
όλων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
και συνθέσεων που περιέχουν τη δραστική 
ουσία, αποδεικνύοντας ότι πληρούνται οι 
απαιτήσεις του άρθρου 4·  όταν τα 
υποβληθέντα δεδομένα δεν καλύπτουν όλες 
τις ζώνες ή αφορούν καλλιέργεια που δεν 
καλλιεργείται ευρέως, αιτιολόγηση της 
προσέγγισης αυτής

Or. en

Αιτιολόγηση

Τούτο συμφωνεί με την τροπολογία επί του άρθρου 4, παράγραφος 4 και την αιτιολόγησή της. 
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Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 264
Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο (α)

Δεδομένα σχετικά με μία ή περισσότερες 
αντιπροσωπευτικές χρήσεις σε ευρέως 
καλλιεργούμενη καλλιέργεια σε κάθε ζώνη
ενός τουλάχιστον φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος που περιέχει τη δραστική ουσία, 
αποδεικνύοντας ότι πληρούνται οι 
απαιτήσεις του άρθρου 4· όταν τα 
υποβληθέντα δεδομένα δεν καλύπτουν όλες 
τις ζώνες ή αφορούν καλλιέργεια που δεν 
καλλιεργείται ευρέως, αιτιολόγηση της 
προσέγγισης αυτής·

Δεδομένα σχετικά με μία ή περισσότερες 
αντιπροσωπευτικές χρήσεις σε ευρέως 
καλλιεργούμενη καλλιέργεια σε κάθε 
κράτος μέλος ενός τουλάχιστον 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος που περιέχει 
τη δραστική ουσία, αποδεικνύοντας ότι 
πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 4· 
όταν τα υποβληθέντα δεδομένα δεν 
καλύπτουν όλα τα κράτη μέλη ή αφορούν 
καλλιέργεια που δεν καλλιεργείται ευρέως, 
αιτιολόγηση της προσέγγισης αυτής·

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η διαίρεση σε ζώνες δεν αποτελεί κατάλληλο μέσο για τη διαδικασία έγκρισης διότι οι 
κλιματολογικές, βιολογικές και υδάτινες συνθήκες στις διάφορες χώρες δεν είναι συγκρίσιμες 
στις προτεινόμενες ζώνες.

Τροπολογία: Ιωάννης Γκλαβάκης

Τροπολογία 265
Άρθρο 8, παράγραφος 2

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

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

Or. el

Αιτιολόγηση

Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία θα πρέπει να υποβάλλονται και να αξιολογούνται. 
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Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 266
Άρθρο 8, παράγραφος 3, εδάφιο 2

Οι απαιτήσεις για δεδομένα που 
αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 
ορίζονται στους κανονισμούς που 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 76 παράγραφος 2, 
και περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις για τις 
δραστικές ουσίες και τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της 
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ με τις αναγκαίες
τροποποιήσεις. Παρόμοιες απαιτήσεις 
καθορίζονται για τα προστατευτικά και τα 
συνεργιστικά σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 76 παράγραφος 3.

Οι απαιτήσεις για δεδομένα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 ορίζονται 
στους κανονισμούς που εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 
76 παράγραφος 2, ενώ οι απαιτήσεις για τις 
δραστικές ουσίες και τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα μεταφέρονται στα παραρτήματα ΙΙ 
και ΙΙΙ της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ με τις 
τροποποιήσεις που είναι απαραίτητες λόγω 
της μετάβασης από μια οδηγία σε έναν 
κανονισμό. Παρόμοιες απαιτήσεις 
καθορίζονται για τα προστατευτικά και τα 
συνεργιστικά σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 251 της Συνθήκης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικαθιστά την τροπολογία 50. 

Σαφέστερη διατύπωση. Η έγκριση ενός κανονισμού σχετικά με τις απαιτήσεις δεδομένων στο 
πλαίσιο της συμβουλευτικής διαδικασίας πρέπει να περιορίζεται στην απλή ενσωμάτωση 
υφισταμένων απαιτήσεων. Τούτο διασφαλίζει την αναγκαία βάση για την αξιολόγηση 
δραστικών ουσιών μετά την μετάβαση από την υφιστάμενη οδηγία στο νέο κανονισμό. Οι 
τροποποιήσεις πρέπει να περιορίζονται στο σχέδιο του κειμένου, καθώς μάλιστα οι απαιτήσεις 
δεδομένων στο εγγύς μέλλον θα εγκρίνονται στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης (βλ. 
τροπολογία στο άρθρο 75), διότι αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο του κανονισμού.

Τροπολογία: Roberto Musacchio

Τροπολογία 267
Άρθρο 8, παράγραφος 3 α (νέα)

3α. Ο αιτών προσθέτει στον φάκελο όλη 
την δημοσιευμένη επιστημονική 
βιβλιογραφία, η οποία έχει ελεγχθεί από 
ειδικούς, σχετικά με τη δραστική ουσία και 
τους μεταβολίτες της όσον αφορά τις 
αρνητικές παρενέργειες στην υγεία, στο 
περιβάλλον και σε είδη-μη στόχους. 
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ο αιτών πρέπει να υποχρεούται να συγκεντρώνει και να συνοψίζει όλη τη διαθέσιμη 
επιστημονική βιβλιογραφία για τη δεδομένη ουσία. Με τον τρόπο αυτό θα γίνονται γνωστές μη 
αναμενόμενες επιδράσεις στις μέλισσες που δεν εντοπίζονται στην εκτίμηση επικινδυνότητας, 
αλλά τεκμηριώνονται από την επιστημονική βιβλιογραφία.

Τροπολογία: Ιωάννης Γκλαβάκης

Τροπολογία 268
Άρθρο 9, παράγραφος 2, εδάφιο 1

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

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

Or. el

Αιτιολόγηση

Κρίνεται αναγκαία η οριοθέτηση του χρόνου που επιβάλλεται για τη συμπλήρωση των 
στοιχείων που λείπουν. 

Τροπολογία: Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß and Marianne Thyssen

Τροπολογία 269
Άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφια 1 και 2

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 
αρχίζει την αξιολόγηση των εκθέσεων 
δοκιμών και μελετών αμέσως μετά την 
υποβολή τους από τον αιτούντα, ακόμη και 
πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 
που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο του 
άρθρου 9, παράγραφος 3. 1. 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 
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να αναμένεται ότι η δραστική ουσία πληροί 
τις απαιτήσεις του άρθρου 4.

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.
Ενημερώνει την Επιτροπή και την Αρχή.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν η αξιολόγηση των διαθέσιμων πληροφοριών αρχίζει πριν να ολοκληρωθεί ο φάκελος, θα 
επιταχυνθεί η πρόσβαση νέων, καινοτόμων προϊόντων στην αγορά. Επομένως το κράτος μέλος 
εισηγητής δεν χρειάζεται περισσότερο από οκτώ μήνες για να προετοιμάσει και να υποβάλει την 
έκθεση ανασκόπησης μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της δραστικής ουσίας σύμφωνα με 
την οδηγία 91/414/ΕΟΚ.

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges and Péter Olajos

Τροπολογία 270
Άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφια 1 και 2

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 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. Το κράτος μέλος εισηγητής 
μπορεί να αρχίζει την αξιολόγηση αυτή 
αμέσως μετά την παραλαβή της πρώτης 
αίτησης.

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, μαζί με την υποβολή τυχόν αξιώσεων 
για την προστασία δεδομένων σύμφωνα με 
το άρθρο 56. Σε αυτήν την περίπτωση, η 
οκτάμηνη προθεσμία παρατείνεται κατά το 
επιπλέον χρονικό διάστημα που χορηγείται 
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Ενημερώνει την Επιτροπή και την Αρχή. από το κράτος μέλος. Ενημερώνει την 
Επιτροπή και την Αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν το κράτος μέλος εισηγητής μπορεί να αρχίσει την αξιολόγηση των εκθέσεων δοκιμών και 
μελετών πριν ολοκληρωθεί ο φάκελος, δεν χρειάζεται περισσότερο από οκτώ μήνες από την 
ημερομηνία κοινοποίησης για να προετοιμάσει και να υποβάλει την έκθεση ανασκόπησης. 
Επιπλέον, ο αιτών πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ζητήσει προστασία των δεδομένων για 
συμπληρωματικές πληροφορίες.

Τροπολογία: Ιωάννης Γκλαβάκης

Τροπολογία 271
Άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο 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.

Or. el

Αιτιολόγηση

Είναι επιθυμητό και εφικτό να μειωθεί ο χρόνος υποβολής της έκθεσης αξιολόγησης από το 
κράτος μέλος εισηγητή.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 272
Άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο 3 α (νέο)

Το κράτος μέλος εισηγητής διαβιβάζει 
στην Επιτροπή και στην Αρχή έκθεση στην 
οποία παρατίθενται όλες οι χρήσεις που 
έχουν αξιολογηθεί και είναι αποδεκτές για 
έγκριση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
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άρθρου 29.
Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης πρόταση 
για τον καθορισμό προσωρινών ανωτάτων 
ορίων υπολειμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 
15, παράγραφος 1, στοιχείο (β) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, εφόσον 
υφίσταται σχετική ανάγκη.
Εντός ενός μηνός από την παραλαβή της 
έκθεσης του κράτους μέλους, η Αρχή 
δημοσιεύει τη γνώμη της σχετικά με τα 
προτεινόμενα προσωρινά ανώτατα όρια 
υπολειμμάτων .

Or. de

Αιτιολόγηση

Μια ουσία πρέπει να εγκρίνεται αφ' ής στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί οι πρώτες ασφαλείς 
χρήσεις. Η διαδικασία αυτή θα επιτρέψει στους γεωργούς να έχουν ενωρίτερα πρόσβαση σε 
καινοτόμα προϊόντα. Θα δώσει επίσης τη δυνατότητα να καθορισθούν σύντομα και ενωρίς τα 
προσωρινά ανώτατα όρια υπολειμμάτων εντός της ΕΕ.

Τροπολογία: Pilar Ayuso

Τροπολογία 273
Άρθρο 11, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Το κράτος μέλος εισηγητής 
παρουσιάζει στην Επιτροπή και στην Αρχή 
έκθεση η οποία περιλαμβάνει όλες τις 
χρήσεις που έχουν αξιολογηθεί και είναι 
αποδεκτές για έγκριση, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του άρθρου 29. 
Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης πρόταση 
για τον καθορισμό προσωρινών ανωτάτων 
ορίων υπολειμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 
15, παράγραφος 1, στοιχείο (β) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.
Η Αρχή γνωστοποιεί τη γνώμη της σχετικά 
με τα προτεινόμενα προσωρινά ανώτατα 
όρια υπολειμμάτων εντός ενός μηνός από 
την παραλαβή της έκθεσης από το κράτος 
μέλος εισηγητή.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Μια ουσία πρέπει να εγκρίνεται αφ' ής στιγμής έχουν εντοπιστεί οι πρώτες ασφαλείς χρήσεις. 
Με τον τρόπο αυτό οι γεωργοί θα έχουν ενωρίτερα στη διάθεσή τους τα νέα, καινοτόμα 
προϊόντα. Επίσης η διαδικασία αυτή θα επιτρέψει να καθορισθούν ενωρίς τα προσωρινά 
ανώτατα όρια καταλοίπων.

Τροπολογία: Roberto Musacchio

Τροπολογία 274
Άρθρο 12, παράγραφος 2, εδάφιο 2

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

Εάν η Αρχή χρειάζεται να προβεί σε 
συμπληρωματικές διαβουλεύσεις με 
εμπειρογνώμονες, όπως προβλέπεται 
στηνπαράγραφο 1, ορίζει προθεσμία για 
την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων. Σε 
αυτή την περίπτωση, η περίοδος των 
ενενήντα ημερών παρατείνεται έως τη 
λήξη της συμπληρωματικής περιόδου που 
παραχωρείται από την Αρχή. Ενημερώνει 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν απαιτείται περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων πρέπει να 
αναφέρεται σαφώς η παράταση της προβλεπομένης περιόδου.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 275
Άρθρο 12, παράγραφος 3, εδάφιο 1

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 
ενενήντα ημερών που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2 παρατείνεται έως τη λήξη της 
συμπληρωματικής περιόδου που 
παραχωρείται από την Αρχή και έως τον 
χρόνο που απαιτείται για την αξιολόγηση 
των πληροφοριών αυτών από το κράτος 
μέλος εισηγητή στο σχέδιο της έκθεσης 
αξιολόγησης. Η Αρχή ενημερώνει την 
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Επιτροπή και τα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) διαδραματίζει ρόλο κλειδί στην 
αξιολόγηση δραστικών ουσιών, δεδομένου ότι εκδίδει συμπέρασμα σχετικά με την έγκρισή της ή 
όχι. Είναι σημαντικό να διασφαλισθεί ότι η EFSA έχει αρκετό χρόνο στη διάθεσή της για να 
διεξαγάγει ακριβή αξιολόγηση. Επί του παρόντος, η EFSA έχει 10 μήνες στη διάθεσή της για να 
εκδώσει το συμπέρασμα. Η Επιτροπή προτείνει να συντομευθεί η περίοδος αυτή σε 3 μήνες. 
Τούτο μπορεί να αποβεί εις βάρος μιας ενδελεχούς αξιολόγησης. Για το λόγο αυτό, πρέπει να 
υφίσταται η ευελιξία να "σταματά η μέτρηση του χρόνου", σε περίπτωση που η EFSA χρειάζεται 
συμπληρωματικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει εν συνεχεία να αξιολογούνται 
από το κράτος μέλος εισηγητή, δεδομένου ότι το κράτος αυτό γνωρίζει καλύτερα τον φακέλο.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 276
Άρθρο 12, παράγραφος 3, εδάφιο 1 α (νέο)

Εάν η Αρχή χρειάζεται να οργανώσει 
διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες, η 
περίοδος των ενενήντα ημερών που 
προβλέπεται στην παράγραφο 2 
παρατείνεται έως τον χρόνο που απαιτείται 
για την διεξαγωγή των διαβουλεύσεων 
αυτών. Ενημερώνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) διαδραματίζει ρόλο κλειδί στην 
αξιολόγηση δραστικών ουσιών, δεδομένου ότι εκδίδει συμπέρασμα σχετικά με την έγκρισή της ή 
όχι. Είναι σημαντικό να διασφαλισθεί ότι η EFSA έχει αρκετό χρόνο στη διάθεσή της για να 
διεξαγάγει ακριβή αξιολόγηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις η EFSA ενδεχομένως χρειάζεται να 
προβεί σε διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες για να διασφαλίσει την διεξαγωγή ακριβούς 
αξιολόγησης. Τούτο μπορεί να απαιτήσει επιπλέον χρόνο. Για το λόγο αυτό, πρέπει να 
υφίσταται η ευελιξία να "σταματά η μέτρηση του χρόνου", σε περίπτωση που η EFSA χρειάζεται 
να οργανώσει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες.
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Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 277
Άρθρο 13, παράγραφος 3 α (νέα)

3α. Η Επιτροπή, εντός τριών μηνών από 
την παραλαβή της έκθεσης που αναφέρεται 
στο άρθρο 11, παράγραφος 1 και αφού 
λάβει υπόψη την γνώμη της Αρχής σχετικά 
με τα επιτρεπόμενα ανώτατα όρια,
(α) υποβάλλει πρόταση για την 
περιορισμένη έγκριση των δραστικών 
ουσιών· στην πρόταση αναφέρονται:
οι χρήσεις για τις οποίες μπορεί να 
χορηγηθεί έγκριση
η χρονική περίοδος, η οποία δεν υπερβαίνει 
τους πέντε μήνες, εντός της οποίας μπορεί 
να πραγματοποιείται η εγκεκριμένη χρήση
(β) εκπνοεί πρόταση για τον καθορισμό 
προσωρινών ανωτάτων ορίων σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 15, παράγραφος
1, στοιχείο (β) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
396/2005.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ταχεία έγκριση της χρήσης νέων ουσιών επιτρέπει στους γεωργούς να έχουν ενωρίς 
πρόσβαση σε νέα και καινοτόμα προϊόντα. 

Τροπολογία: Pilar Ayuso

Τροπολογία 278
Άρθρο 13α (νέο)

Άρθρο 13α
Περιορισμένη έγκριση

Η Επιτροπή, εντός τριών μηνών από την 
παραλαβή της έκθεσης που αναφέρεται 
στο άρθρο 11, παράγραφος 1 και αφού 
λάβει υπόψη την γνώμη της Αρχής σχετικά 
με τα επιτρεπόμενα ανώτατα όρια,
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(α) παρουσιάζει πρόταση για την 
περιορισμένη έγκριση της δραστικής ουσίας, 
στην οποία ορίζονται:

• οι χρήσεις για τις οποίες μπορεί να 
χορηγηθεί έγκριση,
• η διάρκεια ισχύος της έγκρισης, η οποία 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τους πέντε μήνες·
(β) παρουσιάζει πρόταση για τον 
καθορισμό προσωρινών ανωτάτων ορίων 
υπολειμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 15, 
παράγραφος 1, στοιχείο (β) του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 396/2005.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιτάχυνση της έγκρισης χρήσεων νέων ουσιών θα επιτρέψει στους γεωργούς να έχουν 
ενωρίς πρόσβαση σε νέα και καινοτόμα προϊόντα.

Τροπολογία: Caroline Lucas

Τροπολογία 279
Άρθρο 14, παράγραφος 1, εδάφιο 2

Τα κριτήρια του άρθρου 4 θεωρείται ότι 
πληρούνται όταν αποδεικνύεται ότι έχουν
προηγηθεί μία ή περισσότερες 
αντιπροσωπευτικές χρήσεις τουλάχιστον 
ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος που 
περιέχει τη δραστική ουσία.

Τα κριτήρια του άρθρου 4 θεωρείται ότι 
πληρούνται όταν αποδεικνύεται ότι έχει
προηγηθεί το πλήρες φάσμα 
αντιπροσωπευτικών χρήσεων όλων των
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και των 
συνθέσεων που περιέχουν τη δραστική 
ουσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τούτο συμφωνεί με την πρόταση τροπολογίας επί του άρθρου 4, παράγραφος 4 και την σχετική 
αιτιολόγηση.

Τροπολογία: Roberto Musacchio

Τροπολογία 280
Άρθρο 14, παράγραφος 1, εδάφιο 2
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Τα κριτήρια του άρθρου 4 θεωρείται ότι 
πληρούνται όταν αποδεικνύεται ότι έχουν
προηγηθεί μία ή περισσότερες 
αντιπροσωπευτικές χρήσεις τουλάχιστον
ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος που 
περιέχει τη δραστική ουσία.

Τα κριτήρια του άρθρου 4 θεωρείται ότι 
πληρούνται όταν αποδεικνύεται ότι έχει
προηγηθεί το πλήρες φάσμα 
αντιπροσωπευτικών χρήσεων τουλάχιστον 
πέντε φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 
περιέχουν τη δραστική ουσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τούτο συμφωνεί με την πρόταση τροπολογίας επί του άρθρου 4, παράγραφος 4 και την σχετική 
αιτιολόγηση.

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 281
Άρθρο 15α (νέο)

Άρθρο 15α
Η αρμόδια εθνική αρχή έγκρισης χορηγεί 
στο φυτοπροστατευτικό προϊόν έγκριση 
που ισχύει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Or. de

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 282
Άρθρο 20

1. Εκδίδεται κανονισμός σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 76 παράγραφος 3, 
εφόσον:

1. Εκδίδεται κανονισμός με τη δέουσα 
αιτιολόγηση σύμφωνα με την κανονιστική
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 76 
παράγραφος 3, εφόσον: 

α) ανανεώνεται η έγκριση μιας δραστικής 
ουσίας, όπου ενδείκνυται, με όρους και 
περιορισμούς· ή

α) ανανεώνεται η έγκριση μιας δραστικής 
ουσίας, όπου ενδείκνυται, με όρους και 
περιορισμούς· ή

β) δεν ανανεώνεται η έγκριση μιας 
δραστικής ουσίας.

β) δεν ανανεώνεται η έγκριση μιας 
δραστικής ουσίας.

2. Όταν οι λόγοι της μη ανανέωσης το 
επιτρέπουν, ο κανονισμός που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 προβλέπει περίοδο για 

2. Όταν οι λόγοι της μη ανανέωσης δεν 
αφορούν την προστασία της υγείας και του 
περιβάλλοντος, ο κανονισμός που 
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την εξάντληση των αποθεμάτων του εν λόγω 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος, η οποία 
ορίζεται έτσι ώστε να μην συμπίπτει με τη 
συνήθη περίοδο χρήσης του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος.

αναφέρεται στην παράγραφο 1 προβλέπει 
περίοδο για την εξάντληση των αποθεμάτων 
του εν λόγω φυτοπροστατευτικού προϊόντος, 
η οποία δεν είναι μακρότερη από μια 
εποχή.

Or. de

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges και Péter Olajos

Τροπολογία 283
Άρθρο 20, παράγραφος 2

2. Όταν οι λόγοι της μη ανανέωσης το 
επιτρέπουν, ο κανονισμός που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 προβλέπει περίοδο για 
την εξάντληση των αποθεμάτων του εν λόγω 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος, η οποία 
ορίζεται έτσι ώστε να μην συμπίπτει με τη 
συνήθη περίοδο χρήσης του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος.

2. Όταν οι λόγοι της μη ανανέωσης δεν 
αφορούν την προστασία της υγείας και του 
περιβάλλοντος, ο κανονισμός που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 προβλέπει 
περίοδο για την εξάντληση των αποθεμάτων 
του εν λόγω φυτοπροστατευτικού προϊόντος, 
η οποία δεν υπερβαίνει το ένα έτος. Μετά 
την παρέλευση της περιόδου αυτής οι 
παραγωγοί διασφαλίζουν την 
απομάκρυνση και την ασφαλή διάθεση των 
υπολοίπων αποθεμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προβλεπόμενη περίοδος για την εξάντληση των αποθεμάτων του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα έτος. Μετά την παρέλευση της περιόδου αυτής οι 
παραγωγοί πρέπει να διασφαλίζουν την ασφαλή απομάκρυνση και διάθεση του προϊόντος τους.

Τροπολογία: Caroline Lucas

Τροπολογία 284
Άρθρο 20, παράγραφος 2

2. Όταν οι λόγοι της μη ανανέωσης το 
επιτρέπουν, ο κανονισμός που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 προβλέπει περίοδο για 
την εξάντληση των αποθεμάτων του εν λόγω 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος, η οποία 
ορίζεται έτσι ώστε να μην συμπίπτει με τη 
συνήθη περίοδο χρήσης του 

2. Όταν οι λόγοι της μη ανανέωσης δεν 
αφορούν την προστασία της υγείας και του 
περιβάλλοντος, ο κανονισμός που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 προβλέπει 
περίοδο για την εξάντληση των αποθεμάτων 
του εν λόγω φυτοπροστατευτικού προϊόντος, 
η οποία δεν είναι μακρότερη μιας εποχής.
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φυτοπροστατευτικού προϊόντος. Εάν οι λόγοι της μη ανανέωσης της 
έγκρισης συνδέονται με την προστασία της 
υγείας των ανθρώπων, των ζώων και του 
περιβάλλοντος, δεν προβλέπεται περίοδος 
για την εξάντληση των αποθεμάτων των 
συγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, και όλες οι πωλήσεις καθώς 
και η χρήση των προϊόντων αυτών 
σταματούν αμέσως μετά τη λήψη της 
απόφασης για τη μη ανανέωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση μη ανανέωσης της έγκρισης για λόγους προστασίας της υγείας των ανθρώπων 
και των ζώων ή του περιβάλλοντος, τότε οι πωλήσεις και η χρήση των συγκεκριμένων 
φυτοφαρμάκων σταματά αμέσως.

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 285
Άρθρο 20, παράγραφος 2 α (νέα)

2α. Σε περίπτωση απαγόρευσης ή 
ανάκλησης της έγκρισης για λόγους 
προστασίας της υγείας ή του 
περιβάλλοντος υφίσταται άμεση 
υποχρέωση διάθεσης.

Or. de

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges και Péter Olajos

Τροπολογία 286
Άρθρο 21, παράγραφος 1, εδάφιο 1

1. Η Επιτροπή μπορεί να επανεξετάσει την 
έγκριση μιας δραστικής ουσίας ανά πάσα 
στιγμή. 

1. Η Επιτροπή μπορεί να επανεξετάσει την 
έγκριση μιας δραστικής ουσίας ανά πάσα 
στιγμή και λαμβάνει δεόντως υπόψη τις 
αιτήσεις για επανεξέταση που έχουν 
υποβληθεί από κράτος μέλος, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, και οι οποίες 
βασίζονται στις τελευταίες επιστημονικές 
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και τεχνικές γνώσεις καθώς και στα 
δεδομένα παρακολούθησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να διασφαλισθεί η διαφάνεια της διαδικασίας και να 
ευθυγραμμισθεί η πρόταση με την αρχή της προφύλαξης. Η τροπολογία διασφαλίζει επίσης ότι 
οι αποφάσεις λαμβάνουν υπόψη τις τελευταίες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 4, παράγραφος 1 του προτεινόμενου κειμένου, καθώς και την αρχή ότι 
πρέπει να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας όπως ορίζεται στην αιτιολογική σκέψη 21. 

Τροπολογία: Dan Jørgensen και Chris Davies

Τροπολογία 287
Άρθρο 21, παράγραφος 1, εδάφιο 1

1. Η Επιτροπή μπορεί να επανεξετάσει την 
έγκριση μιας δραστικής ουσίας ανά πάσα 
στιγμή. 

1. Η Επιτροπή μπορεί να επανεξετάσει την 
έγκριση μιας δραστικής ουσίας ανά πάσα 
στιγμή και λαμβάνει δεόντως υπόψη τις 
αιτήσεις για επανεξέταση που έχουν 
υποβληθεί από κράτος μέλος, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, και οι οποίες 
βασίζονται στις τελευταίες επιστημονικές 
και τεχνικές γνώσεις καθώς και στα 
δεδομένα παρακολούθησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να διασφαλισθεί η διαφάνεια της διαδικασίας και να 
ευθυγραμμισθεί η πρόταση με την αρχή της προφύλαξης. Η τροπολογία διασφαλίζει επίσης ότι 
οι αποφάσεις λαμβάνουν υπόψη τις τελευταίες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 4, παράγραφος 1 του προτεινόμενου κειμένου, καθώς και την αρχή ότι 
πρέπει να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας όπως ορίζεται στην αιτιολογική σκέψη 21. 

Τροπολογία: Roberto Musacchio

Τροπολογία 288
Άρθρο 21, παράγραφος 1, εδάφιο 1

1. Η Επιτροπή μπορεί να επανεξετάσει την 1. Η Επιτροπή μπορεί να επανεξετάσει την 
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έγκριση μιας δραστικής ουσίας ανά πάσα 
στιγμή. 

έγκριση μιας δραστικής ουσίας ανά πάσα 
στιγμή και λαμβάνει δεόντως υπόψη τις 
αιτήσεις για επανεξέταση που έχουν 
υποβληθεί από κράτος μέλος, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη και οι οποίες 
βασίζονται σε κατάλληλα επιστημονικά 
στοιχεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να ενισχυθεί η διαφάνεια της διαδικασίας και να ευθυγραμμισθεί 
η πρόταση με την αρχή της προφύλαξης και με την αρχή σύμφωνα με την οποία οι αποφάσεις 
λαμβάνονται με γνώμονα την ισχύουσα επιστημονική και τεχνολογική γνώση όπως ορίζεται στο 
άρθρο 4, παράγραφος 10 του προτεινόμενου κειμένου, καθώς και με την αρχή ότι πρέπει να 
εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας (αιτιολογική σκέψη 21).

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 289
Άρθρο 21, παράγραφος 1, εδάφιο 2α (νέο)

Η Επιτροπή επανεξετάζει την έγκριση 
δραστικής ουσίας εάν υπάρχουν ενδείξεις 
ότι η επίτευξη των στόχων που ορίζονται 
στο άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχεία α) 
(iv) και β) (i) της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
μπορεί να διακυβευθεί.

Or. de

Τροπολογία: Dan Jørgensen, Chris Davies και Roberto Musacchio

Τροπολογία 290
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 

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 δεν έχει δυσμενείς 
επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων και 
των ζώων και του περιβάλλοντος, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 46 παράγραφος 1. 
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ανθρώπων και των ζώων και του 
περιβάλλοντος, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 46 παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή διευκρινίζεται ότι δραστικές ουσίες που δεν έχουν δυσμενείς 
επιπτώσεις σε ανθρώπους, σε ζώα ή στο περιβάλλον μπορούν να θεωρούνται ως ουσίες 
χαμηλού κινδύνου.

Τροπολογία: Roberto Musacchio

Τροπολογία 291
Άρθρο 22, παράγραφος 2 α (νέα)

2α. Η παρούσα παρέκκλιση δεν 
εφαρμόζεται σε δραστικές ουσίες που 
πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στο 
παράρτημα II για την έγκριση δραστικών 
ουσιών και για την έγκριση υποψηφίων για 
υποκατάσταση, αλλά εφαρμόζεται μόνο σε 
ουσίες που εγκρίνονται προς χρήση στη 
βιολογική γεωργία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι ουσίες που δεν ταξινομούνται ως ανησυχητικές ουσίες μπορούν να ταξινομούνται ως 
"δραστικές ουσίες χαμηλού κινδύνου". Η παρούσα τροπολογία περιορίζει τον αριθμό των 
ουσιών χαμηλού κινδύνου σε εκείνες που εγκρίνονται προς χρήση στη βιολογική γεωργία 
δίδοντας με τον τρόπο αυτό κίνητρα σε εταιρείες να αναπτύσσουν "πράσινες" ουσίες.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 292
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 

1. Μια δραστική ουσία που συμμορφώνεται 
με τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 
4 εγκρίνεται ως «υποψήφια για 
υποκατάσταση» εάν πληροί ένα ή 
περισσότερα από τα κριτήρια του σημείου 4 
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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.

του Παραρτήματος ΙΙ.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η "υποψήφια για υποκατάσταση" ουσία πληροί τις απαιτήσεις ασφάλειας που 
ορίζονται στο άρθρο 4, η περίοδος έγκρισης δεν πρέπει να περιορίζεται στα 7 έτη. Δεν είναι 
απαραίτητο να επανεξετάζονται οι ουσίες ανά επταετία καθώς ο κανονισμός προβλέπει ότι οι 
εγκρίσεις μπορούν να επανεξετάζονται ανά πάσα στιγμή (πβλ. άρθρο 21, παράγραφος 1).

Τροπολογία: Pilar Ayuso

Τροπολογία 293
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. Δραστική ουσία που συμμορφώνεται με 
τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 4 
και τα κριτήρια που προβλέπονται στο 
σημείο 4 του παραρτήματος ΙΙ ταξινομείται 
και εγκρίνεται ως «υποψήφια για 
υποκατάσταση».

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

Η έγκριση ισχύει επί δεκαετία. Το άρθρο 
14, παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για να ταξινομηθούν ως υποψήφιες για υποκατάσταση, οι δραστικές ουσίες πρέπει να 
συμμορφώνονται προς τα κριτήρια που ορίζει η πρόταση κανονισμού.
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Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 294
Άρθρο 27

Απαγόρευση Βοηθητικά
1. Απαγορεύεται ένα βοηθητικό όταν έχει 
αποδειχθεί ότι:

1. Ένα βοηθητικό δεν εγκρίνεται όταν έχει 
αποδειχθεί ότι:

α) τα υπολείμματά του, εφόσον 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την ορθή 
πρακτική φυτοπροστασίας, έχουν βλαβερές 
συνέπειες για την υγεία των ανθρώπων ή 
των ζώων και για τα υπόγεια ύδατα ή έχουν 
απαράδεκτη επίδραση στο περιβάλλον· ή

α) τα υπολείμματά του, εφόσον 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την ορθή 
πρακτική φυτοπροστασίας, έχουν βλαβερές 
συνέπειες για την υγεία των ανθρώπων ή 
των ζώων και για τα υπόγεια ύδατα ή έχουν 
απαράδεκτη επίδραση στο περιβάλλον· ή

β) η χρήση του, εφόσον είναι σύμφωνη με 
την ορθή πρακτική φυτοπροστασίας και σε 
ρεαλιστικές συνήθεις συνθήκες χρήσης, έχει 
βλαβερές συνέπειες στην υγεία των 
ανθρώπων ή των ζώων ή απαράδεκτη 
επίδραση στα φυτά, στα φυτικά προϊόντα ή 
στο περιβάλλον.

β) η χρήση του, εφόσον είναι σύμφωνη με 
την ορθή πρακτική φυτοπροστασίας και σε 
ρεαλιστικές συνήθεις συνθήκες χρήσης, έχει 
βλαβερές συνέπειες στην υγεία των 
ανθρώπων ή των ζώων ή απαράδεκτη 
επίδραση στα φυτά, στα φυτικά προϊόντα ή 
στο περιβάλλον.

2. Τα βοηθητικά που απαγορεύονται βάσει 
της παραγράφου 1 περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 76 παράγραφος 
3.

2. Τα βοηθητικά που εγκρίνονται βάσει της 
παραγράφου 1 περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ σύμφωνα με την κανονιστική
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 76 παράγραφος 3α.

Or. de

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges και Péter Olajos

Τροπολογία 295
Άρθρο 27, παράγραφος 1, στοιχεία α) και β)

α) τα υπολείμματά του, εφόσον 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την ορθή 
πρακτική φυτοπροστασίας, έχουν βλαβερές 
συνέπειες για την υγεία των ανθρώπων ή 
των ζώων και για τα υπόγεια ύδατα ή έχουν 
απαράδεκτη επίδραση στο περιβάλλον· ή

α) το βοηθητικό ή τα υπολείμματά του, 
εφόσον χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την 
ορθή πρακτική φυτοπροστασίας, έχουν 
βλαβερές συνέπειες για την υγεία των 
ανθρώπων ή των ζώων και για τα υπόγεια 
ύδατα ή έχουν απαράδεκτη επίδραση στο 
περιβάλλον· ή

β) η χρήση του, εφόσον είναι σύμφωνη με β) η χρήση του, εφόσον είναι σύμφωνη με 
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την ορθή πρακτική φυτοπροστασίας και σε 
ρεαλιστικές συνήθεις συνθήκες χρήσης, έχει 
βλαβερές συνέπειες στην υγεία των 
ανθρώπων ή των ζώων ή απαράδεκτη 
επίδραση στα φυτά, στα φυτικά προϊόντα ή 
στο περιβάλλον.

την ορθή πρακτική φυτοπροστασίας και σε 
ρεαλιστικές συνθήκες χρήσης, έχει βλαβερές 
συνέπειες στην υγεία των ανθρώπων ή των 
ζώων ή απαράδεκτη επίδραση στα φυτά, στα 
φυτικά προϊόντα ή στο περιβάλλον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προβλέπονται ρεαλιστικές συνθήκες χρήσης.

Τροπολογία: Dan Jørgensen και Chris Davies

Τροπολογία 296
Άρθρο 27, παράγραφος1, στοιχείο (α)

α) τα υπολείμματά του, εφόσον 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την ορθή 
πρακτική φυτοπροστασίας, έχουν βλαβερές 
συνέπειες για την υγεία των ανθρώπων ή 
των ζώων και για τα υπόγεια ύδατα ή έχουν 
απαράδεκτη επίδραση στο περιβάλλον· ή

α) το βοηθητικό ή τα υπολείμματά του, 
εφόσον χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την 
ορθή πρακτική φυτοπροστασίας, έχουν 
βλαβερές συνέπειες για την υγεία των 
ανθρώπων ή των ζώων και για τα υπόγεια 
ύδατα ή έχουν απαράδεκτη επίδραση στο 
περιβάλλον· ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προβλέπονται ρεαλιστικές συνθήκες χρήσης.

Τροπολογία: Dan Jørgensen και Chris Davies

Τροπολογία 297
Άρθρο 27, παράγραφος1, στοιχείο (β)

β) η χρήση του, εφόσον είναι σύμφωνη με 
την ορθή πρακτική φυτοπροστασίας και σε 
ρεαλιστικές συνήθεις συνθήκες χρήσης, έχει 
βλαβερές συνέπειες στην υγεία των 
ανθρώπων ή των ζώων ή απαράδεκτη 
επίδραση στα φυτά, στα φυτικά προϊόντα ή 
στο περιβάλλον.

β) η χρήση του, εφόσον είναι σύμφωνη με 
την ορθή πρακτική προϊόντων 
φυτοπροστασίας και σε ρεαλιστικές 
συνθήκες χρήσης, έχει βλαβερές συνέπειες 
στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή 
απαράδεκτη επίδραση στα φυτά, στα φυτικά 
προϊόντα ή στο περιβάλλον.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προβλέπονται ρεαλιστικές συνθήκες χρήσης.

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges και Péter Olajos

Τροπολογία 298
Άρθρο 27, παράγραφος2 α (νέα)

2a. Όπου σε ένα προϊόν φυτοπροστασίας 
χρησιμοποιείται βοηθητικό που έχει 
εγκριθεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού, 
η ιδιαίτερη χρήση του σε προϊόντα 
φυτοπροστασίας θεωρείται ότι έχει 
καταχωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 15, 
παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1907/2006. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα βοηθητικά που χρησιμοποιούνται σε προϊόντα φυτοπροστασίας δεν πρέπει να εμπίπτουν σε 
διπλή κανονιστική ρύθμιση στο πλαίσιο του REACH.

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges και Péter Olajos

Τροπολογία 299
Άρθρο 28, παράγραφος1 α (νέα)

1a. Ωστόσο, τα κράτη μέλη επιτρέπουν την 
παράλληλη εμπορική διάθεση προϊόντος 
φυτοπροστασίας εντός της επικράτειάς 
τους μόνον αφού προηγηθεί διοικητική 
διαδικασία διακρίβωσης ότι το εν λόγω 
προϊόν είναι πανομοιότυπο τόσο ως προς 
τη σύνθεση όσο και ως προς την πηγή με 
προϊόν που έχει αδειοδοτηθεί από άλλο 
κράτος μέλος. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα σύστημα παράλληλης εμπορικής διάθεσης προϊόντων έχει ζωτική σημασία για τη 
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διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προϊόντων. Ωστόσο, η παράλληλη εμπορική 
διάθεση πρέπει να περιοριστεί στα προϊόντα που είναι πανομοιότυπα με προϊόντα που 
κυκλοφορούν ήδη στην αγορά. Ο έλεγχος του πανομοιότυπου έχει ζωτική σημασία ώστε να 
διασφαλιστεί ότι όλα τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά έχουν αξιολογηθεί πλήρως. 

Τροπολογία: Hiltrud Breyer και Caroline Lucas

Τροπολογία 300
Άρθρο 28, παράγραφος2, στοιχείο (β)

(β) διάθεση στην αγορά και χρήση των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τους 
σκοπούς της έρευνας και της ανάπτυξης 
σύμφωνα με το άρθρο 51·

(β) χρήση των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων για τους σκοπούς της έρευνας και 
της ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 51·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός αποσκοπεί στον καθορισμό υψηλών προδιαγραφών αδειοδότησης. Τα προϊόντα 
φυτοπροστασίας που έχουν αδειοδοτηθεί ειδικώς για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης δεν 
πρέπει να διατίθενται στην αγορά. 

Τροπολογία: Christofer Fjellner

Τροπολογία 301
Άρθρο 29, παράγραφος1, στοιχείο (γα) (νέο)

(γα) ο καθορισμός της (φυσικής) μορφής 
είναι τέτοιος που περιορίζει όσο το δυνατόν
περισσότερο τους κινδύνους έκθεσης του 
χρήστη ή άλλους κινδύνους, χωρίς να θέτει 
σε κίνδυνο τη λειτουργία του προϊόντος·  

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαφορετικές φυσικές μορφές ενέχουν και σημαντικά διαφορετικούς κινδύνους - π.χ. σκόνη σε 
σύγκριση με κοκκώδη μορφή και μορφή που περιέχει οργανικό διαλύτη σε σύγκριση με 
υδατοδιαλυτά διαλύματα. Αν είναι δυνατόν να αποφευχθεί, η καθαυτή φυσική μορφή δεν πρέπει 
να αυξάνει τον κίνδυνο που ενέχει η χρήση ενός συγκεκριμένου προϊόντος φυτοπροστασίας. Το 
προτεινόμενο κείμενο συμβάλλει στη διασφάλιση ότι κατά την εμπορική διάθεση ενός προϊόντος 
θα χρησιμοποιείται η φυσική μορφή που ενέχει τον μικρότερο δυνατό κίνδυνο. 
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Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 302
Άρθρο 29, παράγραφος 1, σημείο (ε α) (νέο)

(ε α) όλοι οι μεταβολίτες της δραστικής 
ουσίας/των δραστικών ουσιών που είναι 
γνωστοί κατά τη χρήση έχουν ανιχνευθεί 
και συμμορφώνονται προς τις ενιαίες 
αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 6.

Or. de

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 303
Άρθρο 29, παράγραφος 1, στοιχείο (στ)

στ) τα υπολείμματά του τα οποία 
προκύπτουν από εγκεκριμένες χρήσεις και 
τα οποία είναι σημαντικά από τοξικολογική 
και περιβαλλοντική άποψη, μπορούν να 
προσδιορίζονται με κατάλληλες μεθόδους 
γενικής χρήσης·

στ) τα υπολείμματά του τα οποία 
προκύπτουν από εγκεκριμένες χρήσεις 
μπορούν να προσδιορίζονται με 
τυποποιημένες μεθόδους γενικής χρήσης σε 
όλα τα κράτη μέλη, οι οποίες είναι αρκετά 
ευαίσθητες σε σχέση με ανησυχητικά 
επίπεδα συγκέντρωσης σε ποικίλα 
περιβαλλοντικά και βιολογικά μέσα. Τα 
υπολείμματα ανιχνεύονται με τις συνήθεις 
μεθόδους που εφαρμόζονται από 
εργαστήρια αναφοράς της ΕΕ.

Or. de

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges και Péter Olajos

Τροπολογία 304
Άρθρο 29, παράγραφος1, στοιχείο (στ)

στ) τα υπολείμματά του τα οποία 
προκύπτουν από εγκεκριμένες χρήσεις και 
τα οποία είναι σημαντικά από τοξικολογική 
και περιβαλλοντική άποψη, μπορούν να 
προσδιορίζονται με κατάλληλες μεθόδους 

στ) τα υπολείμματά του τα οποία 
προκύπτουν από εγκεκριμένες χρήσεις 
μπορούν να προσδιορίζονται με  
τυποποιημένες μεθόδους γενικής χρήσης σε 
όλα τα κράτη μέλη, οι οποίες είναι αρκετά 
ευαίσθητες σε σχέση με τα επίπεδα 
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γενικής χρήσης· ανησυχίας σε ποικίλα περιβαλλοντικά και 
βιολογικά μέσα. Τα υπολείμματα μπορούν 
να ανιχνευθούν με κοινές πολυ-
υπολειμματικές μεθόδους όπως 
εφαρμόζονται από τα εργαστήρια 
αναφοράς της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τυποποιημένες μέθοδοι για την ανίχνευση όλων των υπολειμμάτων δραστικών ουσιών 
πρέπει να είναι αρκετά ευαίσθητες σε σχέση με τα επίπεδα ανησυχίας σε ποικίλα 
περιβαλλοντικά και βιολογικά μέσα για να μην παραλείπονται συνέπειες που δεν ανιχνεύονται 
εύκολα με μεθόδους γενικής χρήσης.

Τροπολογία: Dan Jørgensen

Τροπολογία 305
Άρθρο 29, παράγραφος1, στοιχείο (στ)

στ) τα υπολείμματά του τα οποία 
προκύπτουν από εγκεκριμένες χρήσεις και 
τα οποία είναι σημαντικά από τοξικολογική 
και περιβαλλοντική άποψη, μπορούν να 
προσδιορίζονται με κατάλληλες μεθόδους 
γενικής χρήσης·

στ) τα υπολείμματά του τα οποία 
προκύπτουν από εγκεκριμένες χρήσεις  που 
είναι δεόντως ευαίσθητες όσον αφορά 
οιαδήποτε τεχνικώς ανιχνεύσιμα επίπεδα 
που θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε 
οιοδήποτε περιβαλλοντικό ή βιολογικό 
μέσο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους και τον αρνητικό αντίκτυπο της χρήσης φυτοφαρμάκων, 
πρέπει να θεσπιστούν μέθοδοι γενικής χρήσης για τη μέτρηση των υπολειμμάτων όλων των 
εγκεκριμένων ουσιών. Οι μέθοδοι αυτές πρέπει να είναι δεόντως ευαίσθητες προκειμένου να 
ανιχνεύουν κάθε τεχνικώς ανιχνεύσιμο επίπεδο που θα μπορούσε να εντοπιστεί σε κάθε 
περιβαλλοντικό και βιολογικό μέσο. Σε αυτό περιλαμβάνονται σωματίδια, σταγόνες και 
υδρατμοί που υπάρχουν στον αέρα λόγω των ψεκασμών, υπολείμματα που μεταφέρονται με τη 
γύρη (π.χ κατά τη συγκομιδή), διασπορά του μολυνθέντος εδάφους, μεγάλης εμβέλειας 
μεταφορά φυτοφαρμάκων, καθώς και υπολειμμάτων στα ύδατα, τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές.
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Τροπολογία: Caroline Lucas

Τροπολογία 306
Άρθρο 29, παράγραφος1, στοιχείο (στ)

στ) τα υπολείμματά του τα οποία 
προκύπτουν από εγκεκριμένες χρήσεις και 
τα οποία είναι σημαντικά από τοξικολογική 
και περιβαλλοντική άποψη, μπορούν να 
προσδιορίζονται με κατάλληλες μεθόδους 
γενικής χρήσης·

στ) τα υπολείμματά του τα οποία 
προκύπτουν από εγκεκριμένες χρήσεις  με 
τυποποιημένες μεθόδους γενικής χρήσης  
σε όλα τα κράτη μέλη, που είναι δεόντως 
ευαίσθητες όσον αφορά οιαδήποτε 
τεχνικώς ανιχνεύσιμα επίπεδα που θα 
μπορούσαν να εντοπιστούν σε οιοδήποτε 
περιβαλλοντικό ή βιολογικό μέσο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τούτο συμφωνεί με την πρόταση τροπολογίας επί του άρθρου 4, παράγραφος 2, εδάφιο γ, και 
την σχετική αιτιολόγηση.

Τροπολογία: Dan Jørgensen και Åsa Westlund

Τροπολογία 307
Άρθρο 29, παράγραφος1, στοιχείο (ζα) (νέο)

(ζα) η έγκρισή του δεν αντιβαίνει στα 
εθνικά σχέδια που προωθούνται βάσει της 
οδηγίας 2007/ΧΧΧ/ΕΚ [για τη θέσπιση 
πλαισίου κοινοτικής δράσης για την 
επίτευξη βιώσιμης χρήσης των 
φυτοφαρμάκων].

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να εξαναγκάζονται να αποδέχονται φυτοφάρμακα που ρυπαίνουν τα 
υπόγεια ύδατα ή προκαλούν άσκοπους κινδύνους για τους ανθρώπους, τα ζώα και το 
περιβάλλον σε σύγκρουση με τις εθνικές περιβαλλοντικές πολιτικές τους και πολιτικές για την 
υγεία. Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν υπόψη τις περιφερειακές 
συνθήκες προτού προχωρήσουν στην έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.   
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Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges και Péter Olajos + Dan Jørgensen και Chris Davies + 
Caroline Lucas + Roberto Musacchio

Τροπολογία 308
Άρθρο 29, παράγραφος2

2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 
παράγραφος 1, ένα κράτος μέλος δύναται, 
για περίοδο πέντε ετών μετά την έγκριση 
του προγράμματος εργασίας που 
αναφέρεται στο άρθρο 26, να εγκρίνει τη 
διάθεση στην αγορά της επικράτειάς του 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 
περιέχουν προστατευτικά και συνεργιστικά 
τα οποία δεν έχουν εγκριθεί, εφόσον 
περιλαμβάνονται στο εν λόγω πρόγραμμα.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα φυτοφάρμακα συχνά περιέχουν ορισμένες ουσίες που ενδέχεται να 
μεταβάλουν τη δράση ενός ενεργού συστατικού/ουσίας της σύνθεσης, δεν μπορούμε να 
συναγάγουμε ότι όλα τα διαφορετικά προϊόντα και φαρμακοτεχνικές μορφές που περιέχουν ένα 
συγκεκριμένο προστατευτικό ή συνεργιστικό που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα αναθεώρησης 
που μνημονεύεται στο άρθρο 26, δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις σε ανθρώπους και ζώα ή το 
περιβάλλον. Τα εν δυνάμει αρνητικά αποτελέσματα για την υγεία πρέπει να αξιολογούνται πριν 
από τη χορήγηση άδειας ώστε να πιστοποιείται η μη ύπαρξη επικίνδυνων συνεπειών για τους 
ανθρώπους και τα ζώα.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 309
Άρθρο 29, παράγραφος6

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 που 
εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 76 παράγραφος 2,
μεταφέροντας τις απαιτήσεις του 
παραρτήματος VI της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, 
με τις τροποποιήσεις που είναι απαραίτητες 
λόγω της αλλαγής από οδηγία σε 
κανονισμό.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικαθιστά την τροπολογία 76 του εισηγητή.

Διευκρίνιση της διατύπωσης. Η έγκριση ενός κανονισμού σχετικά με ενιαίες αρχές αξιολόγησης 
και αδειοδότησης στο πλαίσιο της συμβουλευτικής διαδικασίας πρέπει να περιορίζεται σε μία 
απλή μεταφορά υφισταμένων απαιτήσεων. Τούτο εξασφαλίζει ότι παρέχεται η αναγκαία βάση 
για την αξιολόγηση μετά τη μετάβαση από την υφιστάμενη οδηγία στον νέο κανονισμό. 

Οι τροποποιήσεις πρέπει να περιορίζονται σε σχέδια αλλαγών κειμένου, δεδομένου ότι οι περί 
σημάνσεως απαιτήσεις στο πολύ εγγύς μέλλον θα πρέπει να εγκρίνονται με συναπόφαση (βλ. 
τροπολογία στο άρθρο 75), καθώς αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο του κανονισμού.

Τροπολογία: Michl Ebner

Τροπολογία 310
Άρθρο 29, παράγραφος 6 α (νέα)

6α. Όταν φυτοπροστατευτικό προϊόν έχει 
εγκριθεί σε κράτος μέλος για ειδικούς 
σκοπούς, δεν μπορεί να μην χορηγείται 
έγκριση για τον ίδιο σκοπό βάσει ειδικών 
απαιτήσεων έγκρισης σε προϊόν που έχει 
διαπιστωθεί ότι είναι πανομοιότυπο ή 
ισοδύναμο με το προϊόν αναφοράς βάσει 
των διατάξεων έγκρισης του παρόντος 
κανονισμού και το οποίο εισάγεται από 
άλλο κράτος μέλος που δεν έχει εγκρίνει το 
εν λόγω προϊόν για τον ίδιο σκοπό.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εισαγόμενα προϊόντα, αν και αναγνωρίζονται ως πανομοιότυπα με τα εθνικά προϊόντα 
αναφοράς βάσει των υφισταμένων κοινοτικών διατάξεων, δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται σε 
ορισμένα κράτη μέλη για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται τα προϊόντα 
αναφοράς, διότι η έγκρισή τους ή η χρήση τους, μεταξύ άλλων, συνδέεται με την μετάφραση της 
ετικέτας από το κράτος προέλευσης το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις δεν εγκρίνει το εν λόγω 
προϊόν για τον ίδιο σκοπό. Τούτο αντιπροσωπεύει ένα μη τεχνικό εμπόδιο που δημιουργεί 
διακρίσεις, διότι εκ των πραγμάτων εισάγει δύο διαφορετικά πρότυπα (ασφάλειας) για την 
έγκριση ισοδύναμων προϊόντων διαφορετικής προέλευσης, πρακτική η οποία δεν συμβιβάζεται 
με την αρχή  της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων στην εσωτερική αγορά της ΕΕ.  
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Τροπολογία: Ιωάννης Γκλαβάκης

Τροπολογία 311
Άρθρο 30, τίτλος και παράγραφος 1

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

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

Or. el

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 312
Άρθρο 30; παράγραφος 2

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

2. Στην έγκριση κυκλοφορίας ορίζονται οι 
απαιτήσεις που σχετίζονται με τη διάθεση 
στην αγορά και τη χρήση του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος. Οι 
απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον:

(i) τους όρους χρήσης που είναι αναγκαίο να 
συμφωνούν με τους όρους και τις 
απαιτήσεις που προβλέπονται στον 
κανονισμό για την έγκριση των δραστικών 
ουσιών, των προστατευτικών και των 
συνεργιστικών και τις απαιτήσεις και τους 
όρους για φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
που ορίζονται στο άρθρο 4, παράγραφος 3·
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(ii) ταξινόμηση του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος σύμφωνα με την οδηγία
1999/45/ΕΚ·

(iii) πληροφορίες σχετικά με την ορθή 
χρήση του προϊόντος και την τήρηση των 
όρων και των αρχών της ολοκληρωμένης 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών.

Or. de

Τροπολογία: Dan Jørgensen

Τροπολογία 313
Άρθρο 30, παράγραφος2

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

2. Στην έγκριση κυκλοφορίας ορίζονται οι 
απαιτήσεις που σχετίζονται με τη διάθεση 
στην αγορά και τη χρήση του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος. Οι 
απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τους όρους χρήσης που είναι 
αναγκαίο να συμφωνούν με τους όρους και 
τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον 
κανονισμό για την έγκριση των δραστικών 
ουσιών, των προστατευτικών και των 
συνεργιστικών καθώς και τις απαιτήσεις 
και τους όρους για φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα που ορίζονται στο άρθρο 4, 
παράγραφος 3. Η έγκριση κυκλοφορίας 
περιλαμβάνει ταξινόμηση του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος για τους 
σκοπούς της οδηγίας 1999/45/ΕΚ. Η 
έγκριση κυκλοφορίας προϋποθέτει ότι το 
προϊόν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις 
αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης 
επιβλαβών οργανισμών όπως ορίζεται στο 
άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού από το 
2012 και εφεξής. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία θεωρεί την έγκριση σύμφωνη με άλλες διατάξεις στον παρόντα κανονισμό. 
Ως ελαχίστη παράμετρος πρέπει να περιληφθεί ο ορισμός της ολοκληρωμένης διαχείρισης 
επιβλαβών οργανισμών.
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Τροπολογία: Caroline Lucas, Dan Jørgensen + Chris Davies

Τροπολογία 314
Άρθρο 30, παράγραφος3, εισαγωγικό τμήμα

3. Στις απαιτήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 μπορούν να περιλαμβάνονται 
τα εξής:

3. Στις απαιτήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 πρέπει να περιλαμβάνονται τα 
εξής:

Or. en

Τροπολογία: Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz και Christa Klaß

Τροπολογία 315
Άρθρο 30, παράγραφος3, στοιχεία (α) και (β)

α) περιορισμός όσον αφορά τη διανομή και 
τη χρήση του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος για την προστασία της υγείας 
των οικείων διανομέων, των χρηστών και 
των εργαζομένων·

α) περιορισμός του προϊόντος όσον αφορά 
τη διανομή του·

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.

(β) άλλοι περιορισμοί όσον αφορά τη 
χρήση φυτοπροστατευτικού προϊόντος για 
την προστασία της υγείας των οικείων 
διανομέων, των χρηστών, των 
εργαζομένων και των γειτόνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες διανομής και χρήσης. 

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges και Péter Olajos

Τροπολογία 316
Άρθρο 30, παράγραφος3, στοιχεία (α) και (β)

α) περιορισμός όσον αφορά τη διανομή και 
τη χρήση του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος για την προστασία της υγείας των 
οικείων διανομέων, των χρηστών και των 
εργαζομένων·

α) περιορισμός όσον αφορά τη διανομή και 
τη χρήση του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος για την προστασία της υγείας 
των οικείων διανομέων, των χρηστών και 
των εργαζομένων καθώς και των 
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καταναλωτών, των κατοίκων ή 
παρευρισκομένων·

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. 

β) υποχρέωση κοινοποίησης των 
ψεκασμών σε ένα κεντρικό σύστημα, 
αρμόδιο για την ενημέρωση τυχόν 
γειτόνων, κατοίκων και παρευρισκομένων
που ενδέχεται να εκτεθούν στο νέφος 
ψεκασμού και οι οποίοι έχουν ζητήσει να 
ενημερωθούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία επεκτείνει την ίδια προστασία που προβλέπεται για τους διανομείς 
και στους χρήστες, του εργαζόμενους, τους κατοίκους και τους παρευρισκομένους που ενδέχεται 
να εκτίθενται επανειλημμένως σε φυτοφάρμακα.

Τροπολογία: Dan Jørgensen και Chris Davies

Τροπολογία 317
Άρθρο 30, παράγραφος3, στοιχείο (α)

α) περιορισμός όσον αφορά τη διανομή και 
τη χρήση του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος για την προστασία της υγείας των 
οικείων διανομέων, των χρηστών και των 
εργαζομένων·

α) περιορισμός όσον αφορά τη διανομή και 
τη χρήση του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος για την προστασία της υγείας των 
οικείων διανομέων, των χρηστών, των 
εργαζομένων, των κατοίκων, των 
παρευρισκομένων και των καταναλωτών, 
της υγείας των ζώων ή του περιβάλλοντος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προστατεύονται όλες οι υποομάδες πληθυσμού που διατρέχουν κίνδυνο έκθεσης σε 
φυτοφάρμακα. Σε αυτές περιλαμβάνονται επαγγελματίες και μη επαγγελματίες χρήστες, 
κάτοικοι, παρευρισκόμενοι, εργάτες, επιμέρους ευάλωτες ομάδες και καταναλωτές, που 
εκτίθενται άμεσα ή έμμεσα μέσω του αέρα, των τροφίμων, των ζωοτροφών, του νερού και του 
περιβάλλοντος.

Τροπολογία: Caroline Lucas + Gyula Hegyi

Τροπολογία 318
Άρθρο 30, παράγραφος3, στοιχείο (α)
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α) περιορισμός όσον αφορά τη διανομή και 
τη χρήση του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος για την προστασία της υγείας των 
οικείων διανομέων, των χρηστών και των 
εργαζομένων·

α) περιορισμός όσον αφορά τη διανομή και 
τη χρήση του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος για την προστασία της υγείας των 
οικείων διανομέων, των χρηστών, των 
εργαζομένων, και των κατοίκων και των 
παρευρισκομένων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προστατεύονται όλες οι υποομάδες πληθυσμού που διατρέχουν κίνδυνο έκθεσης σε 
φυτοφάρμακα.Σε αυτές περιλαμβάνονται επαγγελματίες και μη επαγγελματίες χρήστες, κάτοικοι, 
παρευρισκόμενοι, εργάτες, επιμέρους ευάλωτες ομάδες και καταναλωτές, που εκτίθενται άμεσα 
ή έμμεσα μέσω του αέρα, των τροφίμων, των ζωοτροφών, του νερού και του περιβάλλοντος.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 319
Άρθρο 30, παράγραφος 3, στοιχείο α)

α) περιορισμός όσον αφορά τη διανομή και 
τη χρήση του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος για την προστασία της υγείας των 
οικείων διανομέων, των χρηστών και των 
εργαζομένων·

α) περιορισμός όσον αφορά τη διανομή και 
τη χρήση του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος για την προστασία τόσο της 
υγείας των οικείων διανομέων, των χρηστών 
και των εργαζομένων όσο και του 
περιβάλλοντος· 

Or. pl

Αιτιολόγηση

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να περιληφθεί παραπομπή στο περιβάλλον για να εξασφαλίζεται ότι 
θα προστατεύεται το περιβάλλον, περιλαμβανομένων των υπογείων υδάτων.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 320
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 

διαγράφεται



PE 390.442v02-00 36/138 AM\672288EL.doc

EL

ενημερωθούν. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η υποχρεωτική ενημέρωση των γειτόνων πριν από τη χρήση φυτοπροστατευτικού προϊόντος δεν 
είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί στην πράξη. Για τους σκοπούς της ολοκληρωμένης διαχείρισης 
επιβλαβών οργανισμών απαιτείται πολλές φορές να λαμβάνονται αποφάσεις ταχέως, γεγονός το 
οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις δεν επιτρέπει την εκ των προτέρων ενημέρωση των 
γειτόνων. Η υποχρέωση ενημέρωσης είναι επίσης αντίθετη προς τον στόχο της απλοποίησης 
των διοικητικών διαδικασιών. 

Τροπολογία: Dan Jørgensen

Τροπολογία 321
Άρθρο 30, παράγραφος3, 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. 

β) υποχρέωση ενημέρωσης, 
συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης 
μέσων σήμανσης, πριν από τη χρήση του 
προϊόντος, τυχόν γειτόνων, κατοίκων ή 
παρευρισκομένων που ενδέχεται να 
εκτεθούν στο νέφος ψεκασμού και οι οποίοι 
έχουν ζητήσει να ενημερωθούν

Or. en

Τροπολογία: Caroline Lucas + Roberto Musacchio

Τροπολογία 322
Άρθρο 30, παράγραφος3, 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. 

β) νομική υποχρέωση ενημέρωσης, 
τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη χρήση του 
προϊόντος, τυχόν κατοίκων και γειτόνων 
που ενδέχεται να εκτεθούν στο νέφος 
ψεκασμού και διαφόρων άλλων πηγών 
έκθεσης λόγω ψεκασμού συγκομιδών στην 
περιοχή τους

Or. en
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Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους για την υγεία και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους, καθώς 
και την αρνητική επίδραση της χρήσης των φυτοφαρμάκων, έχει απολύτως ζωτική σημασία οι 
κάτοικοι να ενημερώνονται πριν από την εφαρμογή ψεκασμού και να λαμβάνουν πληροφορίες 
σχετικά με τα χημικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, ούτως ώστε να έχουν δυνατότητα να 
λάβουν τα αναγκαία προληπτικά μέτρα προσπαθώντας να περιορίσουν την έκθεσή τους όσο το 
δυνατόν περισσότερο. Η περίοδος κοινοποίησης πρέπει να είναι 48 ώρες πριν από οποιαδήποτε 
πρακτική ψεκασμού, που είναι η ίδια που ισχύει για το ΗΒ μελισσοκόμους.

Τροπολογία: Marianne Thyssen

Τροπολογία 323
Άρθρο 30, παράγραφος3, 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.

(β) υποχρέωση διάθεσης καταλόγων με τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που 
χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι 
κατάλογοι αυτοί πρέπει να μπορούν να 
διατίθεται εφόσον ζητηθούν στις αρμόδιες 
αρχές προς έλεγχο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για πρακτικούς λόγους, είναι αδύνατη η υποχρέωση ενημέρωσης πριν από τη χρήση του 
προϊόντος, τυχόν γειτόνων που ενδέχεται να εκτεθούν στο νέφος ψεκασμού και οι οποίοι έχουν 
ζητήσει να ενημερωθούν. Συχνά, η άριστη πρακτική φυτοπροστασίας επιτρέπει μόνο 
περιορισμένο χρόνο, που εξαρτάται, για παράδειγμα, από τις καιρικές συνθήκες, εντός του 
οποίου τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα. Η απαίτηση για ενημέρωση των γειτόνων δημιουργεί περιττές περιπλοκές, συχνά 
εις βάρος της άριστης φυτοπροστασίας, με μεγαλύτερες επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων 
και των ζώων, καθώς και στο περιβάλλον.

Τροπολογία: Dan Jørgensen και Chris Davies + Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Τροπολογία 324
Άρθρο 30, παράγραφος3, στοιχείο (βα) (νέο)

(βα) κάθε περιορισμός ή απαγόρευση της 
χρήσης των φυτοφαρμάκων σε 
παρακείμενες περιοχές που 
χρησιμοποιούνται από το ευρύ κοινό ή από 
ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες, όπως οι 
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περιοχές κατοικίας, τα πάρκα, οι δημόσιοι 
κήποι, τα αθλητικά γήπεδα, οι χώροι 
σχολείων, οι παιδικές χαρές κλπ

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κανονιστικές προϋποθέσεις που ισχύουν για την έγκριση όλων των φυτοφαρμάκων πρέπει να 
περιλαμβάνουν λεπτομερείς απαιτήσεις για κάθε απαγόρευση χρήσης φυτοφαρμάκων γύρω από 
περιοχές που χρησιμοποιούνται από το ευρύ κοινό, όπως περιοχές κατοικίας, πάρκα, δημόσιοι 
κήποι, αθλητικά γήπεδα χωρίς σχολείων παιδικές χαρές.

Τροπολογία: Caroline Lucas

Τροπολογία 325
Άρθρο 30, παράγραφος3, στοιχείο (ββ) (νέο)

(ββ) άλλοι περιορισμοί ή προϋποθέσεις που 
απαιτούνται από έγκριση όσον αφορά τη 
χρήση φυτοφαρμάκων, ιδίως στις 
περιπτώσεις που αυτές αποσκοπούν στην 
προστασία της υγείας των διανομέων, των 
χρηστών, των εργαζομένων, των κατοίκων, 
των παρευρισκομένων και των 
καταναλωτών ή την υγεία των ζώων ή το 
περιβάλλον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το νέο αυτό στοιχείο θα δώσει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να περιλάβουν και άλλους 
περιορισμούς και προϋποθέσεις, ιδίως για την προστασία των διανομέων, των χρηστών, των 
εργαζομένων, των κατοίκων, των παρευρισκομένων και των καταναλωτών ή την υγεία των 
ζώων ή το περιβάλλον.

Τροπολογία: Michl Ebner

Τροπολογία 326
Άρθρο 30, παράγραφος 3 α (νέα)

3α. Οι όροι που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 δεν περιλαμβάνουν 
γλωσσικές απαιτήσεις όσον αφορά τη 



AM\672288EL.doc 39/138 PE 390.442v02-00

EL

συσκευασία, τις ετικέτες ή τη σήμανση, 
που είναι αντίθετες προς την αρχή της 
ισορροπημένης προστασίας των 
καταναλωτών και δεν ισχύουν για 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα πάσης 
προέλευσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εισαγόμενα προϊόντα, αν και αναγνωρίζονται ως πανομοιότυπα με τα εθνικά προϊόντα 
αναφοράς βάσει των υφισταμένων κοινοτικών διατάξεων, δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται σε 
ορισμένα κράτη μέλη για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται τα προϊόντα 
αναφοράς, διότι η έγκρισή τους ή η χρήση τους, μεταξύ άλλων, συνδέεται με την μετάφραση της 
ετικέτας από το κράτος προέλευσης το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις δεν εγκρίνει το εν λόγω 
προϊόν για τον ίδιο σκοπό. Τούτο αντιπροσωπεύει ένα μη τεχνικό εμπόδιο που δημιουργεί 
διακρίσεις, διότι εκ των πραγμάτων εισάγει δύο διαφορετικά πρότυπα (ασφάλειας) για την 
έγκριση ισοδύναμων προϊόντων διαφορετικής προέλευσης, πρακτική η οποία δεν συμβιβάζεται 
με την αρχή  της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων στην εσωτερική αγορά της ΕΕ.  

Τροπολογία: Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz και Christa Klaß

Τροπολογία 327
Άρθρο 32; παράγραφος 1

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

1. Το πρόσωπο που επιθυμεί να διαθέσει ένα 
φυτοπροστατευτικό προϊόν στην αγορά 
υποβάλλει αίτηση έγκρισης, αυτοπροσώπως 
ή μέσω εκπροσώπου του, σε ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη της ζώνης στην 
αγορά του οποίου πρόκειται να διατεθεί το 
φυτοπροστατευτικό προϊόν.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δηλωμένος στόχος της αναδιατύπωσης της έγκρισης φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι η 
εισαγωγή μιας διδικασίας έγκρισης κατά ζώνες ως ένα βήμα προς την εναρμόνιση της έγκρισης 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Ευρώπη. Για το λόγο αυτό, ο αιτών πρέπει να υποβάλλει 
την αίτησή του όχι σε κάθε κράτος μέλος της συγκεκριμένης ζώνης στην οποία πρόκειται να 
εγκριθεί το προϊόν, αλλά μόνον σε ένα κράτος μέλος. Επίσης πρέπει να προταθεί ποιο κράτος 
μέλος θα λειτουργεί στο μέλλον ως αρμόδιο επί της ουσίας κράτος μέλος εισηγητής για τη 
συγκεκριμένη ζώνη. Τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ζώνης πρέπει να συμμετέχουν σε έλα τα 
στάδια της εξέτασης του εκάστοτε προϊόντος. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι, μετά την 
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εξέταση του προϊόντος, μπορεί να χορηγηθεί έγκριση εντός της ζώνης. 

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 328
Άρθρο 32; παράγραφος 1

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να δημιουργηθεί οριστικά εύρυθμη εσωτερική αγορά φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων είναι αναγκαία η εφαρμογή διαδικασίας έγκρισης κατά ζώνες σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τροπολογία: Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz και Christa Klaß

Τροπολογία 329
Άρθρο 32; παράγραφος 2

2. Η αίτηση περιλαμβάνει τα εξής: 2. Η αίτηση περιλαμβάνει τα εξής:

α) κατάλογο των ζωνών και των κρατών 
μελών όπου ο αιτών έχει υποβάλει αίτηση·

α) κατάλογο των ζωνών όπου ο αιτών έχει 
υποβάλει αίτηση·

β) πρόταση σχετικά με το κράτος μέλος από 
το οποίο ο αιτών αναμένει να αξιολογηθεί η 
αίτηση στην οικεία ζώνη·

β) πρόταση σχετικά με το κράτος μέλος από 
το οποίο ο αιτών αναμένει να είναι το καθ' 
ύλην αρμόδιο για την αξιολόγησης της 
αίτησης στην οικεία ζώνη·

γ) επικυρωμένο αντίγραφο τυχόν εγκρίσεων 
που έχουν ήδη χορηγηθεί για το εν λόγω 
φυτοπροστατευτικό προϊόν σε κράτος μέλος.

γ) επικυρωμένο αντίγραφο τυχόν εγκρίσεων 
που έχουν ήδη χορηγηθεί για το εν λόγω 
φυτοπροστατευτικό προϊόν σε κράτος μέλος.

Or. de
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Τροπολογία: Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz και Christa Klaß

Τροπολογία 330
Άρθρο 32, παράγραφος 5, εδάφιο 2

Κατόπιν σχετικού αιτήματος, ο αιτών 
προσκομίζει στο κράτος μέλος δείγματα του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος και 
αναλυτικά πρότυπα των συστατικών του.

Κατόπιν σχετικού αιτήματος, ο αιτών 
προσκομίζει στα κράτη μέλη που 
συμμετέχουν στην αξιολόγηση δείγματα του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος και 
αναλυτικά πρότυπα των συστατικών του.

Or. de

Τροπολογία: Christa Klaß και Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 331
Άρθρο 34

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

Η αίτηση εξετάζεται από το κράτος μέλος το 
οποίο προτείνει ο αιτών με τη συμμετοχή 
όλων των κρατών μελών μιας ζώνης.

Κατόπιν αιτήματος του κράτους μέλους 
που εξετάζει την αίτηση, τα άλλα κράτη 
μέλη της ίδιας ζώνης στα οποία 
υποβλήθηκε αίτηση συνεργάζονται, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί δίκαιη
κατανομή του φόρτου εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, διασφαλίζεται η 
δικαιότερη δυνατή κατανομή του φόρτου 
εργασίας.

Τα άλλα κράτη μέλη της ζώνης στα οποία 
υποβλήθηκε αίτηση απέχουν από την 
περαιτέρω διερεύνηση του φακέλου, εν 
αναμονή της αξιολόγησης από το κράτος 
μέλος που εξετάζει την αίτηση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δηλωμένος στόχος της αναδιατύπωσης της έγκρισης φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι η 
εισαγωγή μιας διδικασίας έγκρισης κατά ζώνες ως ένα βήμα προς την εναρμόνιση της έγκρισης 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Ευρώπη. Για το λόγο αυτό, το κράτος μέλος εισηγητής 
πρέπει να διασφαλίζει τη συμμετοχή των υπολοίπων κρατών μελών της ενδιαφερόμενης ζώνης 
σε όλα τα στάδια της εξέτασης και της αξιολόγησης. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι, μετά 
την εξέταση του προϊόντος, μπορεί να χορηγηθεί έγκριση εντός της ζώνης. 
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Τροπολογία: Anja Weisgerber και Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 332
Άρθρο 34

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

Η αίτηση εξετάζεται από το κράτος μέλος το 
οποίο προτείνει ο αιτών, με τη συμμετοχή 
όλων των κρατών μελών μιας ζώνης, εκτός 
εάν ένα άλλο κράτος μέλος της ίδιας ζώνης 
συμφωνήσει να την εξετάσει. Το κράτος 
μέλος που εξετάζει την αίτηση ενημερώνει 
τον αιτούντα.

Κατόπιν αιτήματος του κράτους μέλους που 
εξετάζει την αίτηση, τα άλλα κράτη μέλη 
της ίδιας ζώνης στα οποία υποβλήθηκε 
αίτηση συνεργάζονται, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί δίκαιη κατανομή του φόρτου 
εργασίας.

Κατόπιν αιτήματος του κράτους μέλους που 
εξετάζει την αίτηση, όλα τα άλλα κράτη 
μέλη συνεργάζονται, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η δικαιότερη δυνατή 
κατανομή του φόρτου εργασίας.

Τα άλλα κράτη μέλη της ζώνης στα οποία 
υποβλήθηκε αίτηση απέχουν από την 
περαιτέρω διερεύνηση του φακέλου, εν 
αναμονή της αξιολόγησης από το κράτος 
μέλος που εξετάζει την αίτηση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δηλωμένος στόχος της αναδιατύπωσης της έγκρισης φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι η 
εισαγωγή μιας διδικασίας έγκρισης κατά ζώνες ως ένα βήμα προς την εναρμόνιση της έγκρισης 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Ευρώπη. Για το λόγο αυτό, το κράτος μέλος εισηγητής 
πρέπει να διασφαλίζει τη συμμετοχή των υπολοίπων κρατών μελών της ενδιαφερόμενης ζώνης 
σε όλα τα στάδια της εξέτασης και της αξιολόγησης. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι, μετά 
την εξέταση του προϊόντος, μπορεί να χορηγηθεί έγκριση εντός της ζώνης. 

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 333
Άρθρο 34; παράγραφος 1

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

Η αίτηση εξετάζεται από το κράτος μέλος το 
οποίο προτείνει ο αιτών. Άλλο κράτος μέλος 
της ίδιας ζώνης μπορεί να συμφωνήσει να 
την εξετάσει, εφόσον ο αιτών δώσει τη 
συγκατάθεσή του.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Η αίτηση πρέπει να εξετάζεται είτε από το κράτος μέλος το οποίο προτείνει ο αιτών ή - σε 
συμφωνία με τον αιτούντα - από ένα κράτος μέλος το οποίο δηλώνει πρόθυμο να την εξετάσει.
Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει σαφήνεια και στο παρελθόν απέδειξε την αποτελεσματικότητά 
της, διότι επιτρέπει την βέλτιστη χρήση των γνώσεων των κρατών μελών στον συγκεκριμένο 
τομέα.

Τροπολογία: Ιωάννης Γκλαβάκης

Τροπολογία 334
Άρθρο 34, εδάφιο 1

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

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

Or. el

Αιτιολόγηση

Εφόσον υιοθετηθεί η επιλογή των ζωνών, θα πρέπει να ενημερώνονται όλα τα κράτη μέλητης 
ζώνης από το κράτος μέλος εισηγητή.

Τροπολογία: Ιωάννης Γκλαβάκης

Τροπολογία 335
Άρθρο 34, εδάφιο 3 α (νέο)

2. Τα κράτη μέλη της ζώνης, μετά από 
συνεννόηση με την Επιτροπή, μπορούν να 
υιοθετήσουν λεπτομερείς κανόνες για την 
εφαρμογή του πρώτου εδαφίου.

Or. el

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρούν το δικαίωμα μιας ευελιξίας, με τη σύμφωνη γνώμη της 
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Επιτροπής.

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges και Péter Olajos

Τροπολογία 336
Άρθρο 35, παράγραφος1, υποπράγραφοι 1 και 2

1. Το κράτος μέλος που εξετάζει την αίτηση 
διενεργεί ανεξάρτητη, αντικειμενική και 
διαφανή αξιολόγηση, με βάση τις 
επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις. 

1. Το κράτος μέλος που εξετάζει την αίτηση 
διενεργεί ανεξάρτητη, αντικειμενική και 
διαφανή αξιολόγηση, με βάση αποδεκτές τις 
επιστημονικές και τεχνικές κατευθυντήριες 
γραμμές και τις απαιτήσεις που ισχύουν 
κατά τη στιγμή εφαρμογής, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 21.

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.

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 συνθήκες χρήσης και, 
αφετέρου, να καθοριστούν οι συνέπειες της 
χρήσης του στις επιτρεπόμενες συνθήκες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επένδυση στη διάθεση στην αγορά νέων προϊόντων είναι σημαντική, ιδίως για τις ΜΜΕ, και 
απαιτείται ένα προβλέψιμο σύστημα λήψης αποφάσεων που να παρέχει ασφάλεια στις εταιρείες 
που επενδύουν. Η αλλαγή των κανόνων μετά τον χρόνο εφαρμογής δεν είναι ορθή και 
αποτρέπει τις επενδύσεις των εταιρειών. Η προτεινόμενη διατύπωση στο δεύτερο μέρος 
εγγυάται την ασφάλεια δικαίου σε περίπτωση νομικών διαφόρων. Οι ρεαλιστικές συνθήκες 
μπορούν να αξιολογούνται και να μετρώνται και μπορούν να δώσουν στα δικαστήρια 
δυνατότητα να αποφαίνονται με βάση μετρήσιμα στοιχεία.

Τροπολογία: Dan Jørgensen, Chris Davies και Roberto Musacchio

Τροπολογία 337
Άρθρο 35, παράγραφος1, εδάφιο 2

Εφαρμόζει τις ενιαίες αρχές για την Εφαρμόζει τις ενιαίες αρχές για την 
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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.

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 συνθήκες χρήσης και, 
αφετέρου, να καθοριστούν οι συνέπειες της 
χρήσης του στις επιτρεπόμενες συνθήκες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι αποφάσεις πρέπει να βασίζονται σε πραγματικές συνθήκες χρήσης ώστε να 
διασφαλίζεται η ασφάλεια δικαίου σε περίπτωση λύσης νομικών διαφορών. Οι πραγματικές 
συνθήκες μπορούν να αξιολογηθούν και να μετρηθούν και μπορούν εν συνεχεία να δώσουν στα 
δικαστήρια δυνατότητα να αποφαίνονται με βάση μετρήσιμα στοιχεία, πέραν πάσης αμφιβολίας.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 338
Άρθρο 35, παράγραφος 1, εδάφιο 3

Το κράτος μέλος που εξετάζει την αίτηση 
καθιστά διαθέσιμη την αξιολόγησή του στα 
άλλα κράτη μέλη της ίδιας ζώνης στα 
οποία υποβλήθηκε αίτηση.

Το κράτος μέλος που εξετάζει την αίτηση 
καθιστά διαθέσιμη την αξιολόγησή του στα 
άλλα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να δημιουργηθεί οριστικά εύρυθμη εσωτερική αγορά φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων είναι αναγκαία η εφαρμογή διαδικασίας έγκρισης κατά ζώνες σε ολόκληρη την ΕΕ. 
Προς τούτο πρέπει να γίνουν οι δέουσες προσαρμογές στο κείμενο.

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 339
Άρθρο 35, παράγραφος 1, εδάφιο 3
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Το κράτος μέλος που εξετάζει την αίτηση 
καθιστά διαθέσιμη την αξιολόγησή του στα 
άλλα κράτη μέλη της ίδιας ζώνης στα οποία 
υποβλήθηκε αίτηση.

Το κράτος μέλος που εξετάζει την αίτηση 
καθιστά διαθέσιμη την αξιολόγησή του στα 
άλλα κράτη μέλη στα οποία υποβλήθηκε 
αίτηση.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η διαίρεση σε ζώνες δεν αποτελεί κατάλληλο βοηθητικό μέσο για τη διαδικασία έγκρισης διότι 
οι κλιματολογικές, βιολογικές και υδάτινες συνθήκες στις διάφορες χώρες δεν είναι συγκρίσιμες 
στις προτεινόμενες ζώνες.

Τροπολογία: Dan Jørgensen, Chris Davies και Roberto Musacchio

Τροπολογία 340
Άρθρο 35, παράγραφος2

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. Με την επιφύλαξη των άρθρων 30 και 
31, όταν φυτοπροστατευτικό προϊόν έχει 
ήδη εγκριθεί σε κράτος μέλος, τα υπόλοιπα 
κράτη μέλη αποφασίζουν, εντός 180 
ημερών από την παραλαβή της αίτησης, 
εάν και υπό ποιες προϋποθέσεις θα 
εγκρίνουν το εκάστοτε φυτοπροστατευτικό 
προϊόν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μετά την τροπολογία 86 του εισηγητή, ο χωρισμός σε ζώνες κρίσης δεν είναι ορθός, στον 
βαθμό που οι συνθήκες που επικρατούν στις προτεινόμενες ζώνες συχνά δεν είναι συγκρίσιμες. 
Οι εγκρίσεις πρέπει να χορηγούνται μόνον σε επίπεδο κράτους μέλους και να κοινοποιούνται σε 
άλλα κράτη μέλη. Εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος 180 ημερών, τα ενημερωθέντα κράτη 
μέλη πρέπει να υποχρεούνται να επιβεβαιώνουν, να απορρίπτουν ή να περιορίζουν την έγκριση 
σύμφωνα με τις ιδιαίτερες εθνικές συνθήκες.

Τροπολογία: Anja Weisgerber και Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 341
Άρθρο 35; παράγραφος 2
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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 κράτη μέλη μιας ζώνης χορηγούν ή 
αρνούνται να χορηγήσουν εγκρίσεις βάσει 
των συμπερασμάτων της αξιολόγησης του 
κράτους μέλους που εξέτασε την αίτηση, 
όπως προβλέπεται στα άρθρα 30 και 31. Τα 
κράτη μέλη μιας ζώνης εγκρίνουν, στο 
μέτρο του δυνατού, 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, υπό τον όρο ότι δεν πρέπει να 
ληφθούν υπόψη διαφορετικές συνθήκες 
χρήσης, πρέπει όμως να εκτιμηθούν μη 
συγκρίσιμες συνθήκες που αφορούν την 
γεωργία, την υγεία των φυτών και το 
περιβάλλον.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στόχος της αναδιατύπωσης του κανονισμού είναι η εισαγωγή μιας διδικασίας έγκρισης κατά 
ζώνες ως ένα βήμα προς την εναρμόνιση της έγκρισης φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 
Ευρώπη. Προς τούτο τα κράτη μέλη της ενδιαφερόμενης ζώνης, βασιζόμενα στην εξέταση και 
την αξιολόγηση τόσο του κράτους μέλους εισηγητή όσο και των υπολοίπων κρατών μελών που 
συμμετέχουν στην εξέταση, πρέπει να εγκρίνουν το φυτοπροστατευτικό προϊόν με τους ίδιους 
όρους υπό την προϋπόθεση ότι δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη διαφορετικές εθνικές 
ιδιαιτερότητες. 

Τροπολογία: Pilar Ayuso

Τροπολογία 342
Άρθρο 35, παράγραφος2

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 με τους ίδιους 
όρους με το κράτος μέλος που εξετάζει την 
αίτηση, εκτός αν οι γεωργικές και 
περιβαλλοντικές συνθήκες ποικίλλουν 
σημαντικά και απαιτούν περαιτέρω 
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αξιολόγηση. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί δυνατότητα στα κράτη μέλη, κατά την έγκριση προϊόντων, να λαμβάνουν 
υπόψη τις σχετικές τοπικές ανησυχίες. Την ευθύνη της ταξινόμησης πρέπει να έχει ο κοινοποιών 
και όχι το υποβάλλον έκθεση ανά ζώνη κράτος μέλος, καθόσον αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα 
σημαντικές καθυστερήσεις και, ενδεχομένως, διαφορετική ταξινόμηση μεταξύ ζωνών.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 343
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 με τους ίδιους 
όρους, συμπεριλαμβανομένης της 
ταξινόμησης για τους σκοπούς της οδηγίας 
1999/45/ΕΚ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να δημιουργηθεί οριστικά εύρυθμη εσωτερική αγορά φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων είναι αναγκαία η εφαρμογή διαδικασίας έγκρισης κατά ζώνες σε ολόκληρη την ΕΕ. 
Προς τούτο πρέπει να γίνουν οι δέουσες προσαρμογές στο κείμενο.

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 344
Άρθρο 35; παράγραφος 2

2. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη χορηγούν 
ή αρνούνται να χορηγήσουν εγκρίσεις 
βάσει των συμπερασμάτων της 
αξιολόγησης του κράτους μέλους που 

2. Εάν φυτοπροστατευτικό προϊόν έχει ήδη 
εγκριθεί σε κράτος μέλος, άλλο κράτος 
μέλος αποφασίζει, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων των άρθρων 30 και 31, εντός 90 
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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.

ημερών από την παραλαβή της αίτησης, 
εάν θα εγκρίνει το συγκεκριμένο 
φυτοπροστατευτικό προϊόν.

Or. de

Τροπολογία: Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz και Anja Weisgerber

Τροπολογία 345
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 κράτη μέλη μιας ζώνης χορηγούν ή 
αρνούνται να χορηγήσουν εγκρίσεις βάσει 
των συμπερασμάτων της αξιολόγησης του 
κράτους μέλους που εξέτασε την αίτηση, 
όπως προβλέπεται στα άρθρα 30 και 31. Τα 
κράτη μέλη μιας ζώνης 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.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δηλωμένος στόχος της αναδιατύπωσης του κανονισμού σχετικά με την έγκριση
φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι η εισαγωγή μιας διδικασίας έγκρισης κατά ζώνες ως ένα 
βήμα προς την εναρμόνιση της έγκρισης φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Ευρώπη. Προς 
τούτο τα κράτη μέλη της ενδιαφερόμενης ζώνης, βασιζόμενα στην εξέταση και την αξιολόγηση 
τόσο του κράτους μέλους εισηγητή όσο και των υπολοίπων κρατών μελών που συμμετέχουν 
στην εξέταση, πρέπει να εγκρίνουν το φυτοπροστατευτικό προϊόν με τους ίδιους όρους. 

Τροπολογία: Pilar Ayuso

Τροπολογία 346
Άρθρο 35, παράγραφος3

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
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή είναι περιττή εφόσον τα κράτη μέλη έχουν δυνατότητα να λαμβάνουν υπόψη τις 
τοπικές συνθήκες κατά τη διαδικασία αδειοδότησης των προϊόντων.

Τροπολογία: Anja Weisgerber και Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 347
Άρθρο 35; παράγραφος 3

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

3. Εάν κράτος μέλος επιθυμεί να εγκρίνει 
συγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν 
με διαφορετικούς όρους χρήσης από 
εκείνους που επέβαλε το κράτος μέλος που 
εξέτασε την αίτηση, το κράτος μέλος 
ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή σχετικά 
με τους όρους αυτούς και παρουσιάζει 
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους 
λόγους της παρέκκλισης.
Η Επιτροπή εξετάζει την έγκριση του 
ενδιαφερομένου κράτους μέλους. Σε 
περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν 
υφίστανται βάσιμοι λόγοι για την 
παρέκκλιση αυτή, ζητεί από το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να εγκρίνει το 
φυτοπροστατευτικό προϊόν με τους ίδιους 
όρους με τους οποίους το ενέκρινε το 
κράτος μέλος αναφοράς.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στόχος της αναδιατύπωσης του κανονισμού είναι η εισαγωγή μιας διδικασίας έγκρισης κατά 
ζώνες ως ένα βήμα προς την εναρμόνιση της έγκρισης φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 
Ευρώπη Προς τούτο τα κράτη μέλη της ενδιαφερόμενης ζώνης, βασιζόμενα στην εξέταση και 
την αξιολόγηση τόσο του κράτους μέλους εισηγητή όσο και των υπολοίπων κρατών μελών που 
συμμετέχουν στην εξέταση, πρέπει να εγκρίνουν το φυτοπροστατευτικό προϊόν με τους ίδιους 
όρους υπό την προϋπόθεση ότι δεν χρειάζεται να ληφθούν υπόψη διαφορετικές εθνικές 
ιδιαιτερότητες.
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Τροπολογία: Dan Jørgensen

Τροπολογία 348
Άρθρο 37, παράγραφος4

4. Εάν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη δεν 
καταλήξουν σε συμφωνία εντός 90 ημερών, 
το κράτος μέλος που εξετάζει την αίτηση 
έγκρισης φέρνει το ζήτημα ενώπιον της 
Επιτροπής. Η απόφαση για το κατά πόσον 
πληρούνται οι όροι του άρθρου 29 
παράγραφος 1 στοιχείο β) λαμβάνεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 76 
παράγραφος 2. Η περίοδος των 90 ημερών 
αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία 
κατά την οποία το κράτος μέλος που 
εξετάζει την αίτηση έγκρισης ενημερώνει το 
κράτος μέλος-εισηγητή για τη μη συμφωνία 
του με τα συμπεράσματα του τελευταίου, 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.

4. Εάν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη δεν 
καταλήξουν σε συμφωνία εντός 180 
ημερών, το κράτος μέλος που εξετάζει την 
αίτηση έγκρισης φέρνει το ζήτημα ενώπιον 
της Επιτροπής. Η απόφαση για το κατά 
πόσον πληρούνται οι όροι του άρθρου 29 
παράγραφος 1 στοιχείο β) λαμβάνεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 76 
παράγραφος 2. Η περίοδος των 180 ημερών 
αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία 
κατά την οποία το κράτος μέλος που 
εξετάζει την αίτηση έγκρισης ενημερώνει το 
κράτος μέλος-εισηγητή για τη μη συμφωνία 
του με τα συμπεράσματα του τελευταίου, 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλίσουμε την ταχύτερη δυνατή διοικητική διαδικασία που θα είναι συμβατή με 
την υψηλή προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Αυτό, ωστόσο, σημαίνει 
ότι, εάν τα κράτη μέλη λάβουν πλήρως υπόψη τις σχετικές και ιδιαίτερες συνθήκες που 
επικρατούν στην επικράτειά τους πριν από την αδειοδότηση ή την άρνηση έγκρισης προϊόντος 
που έχει αδειοδοτηθεί σε άλλο κράτος μέλος, αντί να αποδεχθούν αυτομάτως στην έγκριση του 
άλλου κράτους μέλους, η προθεσμία των 90 ημερών δεν αρκεί.

Τροπολογία: Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz και Christa Klaß

Τροπολογία 349
Άρθρο 38, παράγραφος1, εδάφιο 1 α (νέο)

Εντός δώδεκα μηνών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή υποβάλλει πρόταση που θεσπίζει 
τυποποιημένο έντυπο για την τεκμηρίωση 
που παρέχεται με βάση τα στοιχεία (α), (β) 
και (γ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα επιμερισμού της εργασίας για να διευκολυνθεί η 
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διαδικασία λήψης αποφάσεων των κρατών μελών που εγκρίνουν το ίδιο προϊόν εκτός της ΕΕ.

Τροπολογία: Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz και Christa Klaß

Τροπολογία 350
Άρθρο 38, παράγραφος2

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

2. Για να διευκολυνθεί η διαδικασία λήψης 
αποφάσεων που περιγράφεται στο άρθρο
35, παράγραφος 2, τα κράτη μέλη που 
έχουν χορηγήσει έγκριση, θέτουν αμέσως 
στη διάθεση των άλλων κρατών μελών και 
της Επιτροπής φάκελο που περιλαμβάνει τα 
έγγραφα που προβλέπονται στην παράγραφο 
1 στοιχεία α), β) και γ) του παρόντος 
άρθρου

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα επιμερισμού της εργασίας για να διευκολυνθεί η 
διαδικασία λήψης αποφάσεων των κρατών μελών που εγκρίνουν το ίδιο προϊόν εκτός της ΕΕ.

Τροπολογία: Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz και Christa Klaß

Τροπολογία 351
Άρθρο 38, παράγραφος2 α (νέα)

2α. Εντός 12 εβδομάδων από τη λήψη 
απόφασης για την έγκριση προϊόντος 
φυτοπροστασίας, τα κράτη μέλη 
δημοσιοποιούν πρακτικό της διοικητικής 
απόφασης όπως αναφέρεται στο στοιχείο 
(γ) της παραγράφου 1, σε δημόσια 
ιστοθέση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα επιμερισμού της εργασίας για να διευκολυνθεί η 
διαδικασία λήψης αποφάσεων των κρατών μελών που εγκρίνουν το ίδιο προϊόν εκτός της ΕΕ.
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Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij και Esther De Lange

Τροπολογία 352
Άρθρο 39, παράγραφος1

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: 

1. 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 
μέλος αναφοράς.

(β) η έγκριση χορηγήθηκε από κράτος μέλος 
για χρήση σε θερμοκήπια ή ως 
μετασυλλεκτική επεξεργασία ή επεξεργασία 
σπόρου, ανεξάρτητα από τη ζώνη στην 
οποία ανήκει το κράτος μέλος αναφοράς και 
σε εθελοντική βάση μεταξύ των κρατών 
μελών σε διαφορετικές ζώνες υπό 
παρεμφερείς συνθήκες όσον αφορά τη 
γεωργία, την υγεία των φυτών και το 
περιβάλλον, και ειδικότερα κλιματικές 
συνθήκες σχετικές με τη χρήση του 
προϊόντος

Or. en

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.

Τροπολογία: Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz και Anja Weisgerber

Τροπολογία 353
Άρθρο 39; παράγραφος 1

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 

1. Η έγκριση για το ίδιο φυτοπροστατευτικό 
προϊόν και για την ίδια χρήση χορηγείται 
στις ακόλουθες περιπτώσεις υποχρεωτικά 
σε όλα τα κράτη μέλη στην ενδιαφερόμενη 
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της διαδικασίας αμοιβαίας αναγνώρισης 
που προβλέπεται στην παρούσα ενότητα
στις ακόλουθες περιπτώσεις:

ζώνη, εάν:

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 
μέλος αναφοράς·

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διαίρεση της ΕΕ σε τρεις ζώνες πρέπει να θεωρείται σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση 
της εναρμόνισης της διαδικασίας έγκρισης φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Η τροπολογία 
καθιστά σαφές ότι ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν, μετά την εξέτασή του από το κράτος μέλος 
εισηγητή, με τη συμμετοχή όλων των υπολοίπων κρατών μελών μιας ζώνης, εγκρίνεται 
υποχρεωτικά σε όλες τις χώρες της ζώνης. Ωστόσο, η διαίρεση σε τρεις ζώνες δεν αποκλείει την 
ανάγκη αμοιβαίας αναγνώρισης της έγκρισης φυτοπροστατευτικών προϊόντων στις περιοχές 
που ευρίσκονται πλησίον των ορίων των ζωνών λόγω των συγκρίσιμων κλιματικών συνθηκών 
και συνθηκών καλλιέργειας.

Τροπολογία: Renate Sommer

Τροπολογία 354
Άρθρο 39, παράγραφος1, στοιχείο (β)

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αμοιβαία αναγνώριση ανεξαρτήτως ζώνης πρέπει να επεκταθεί και στην επεξεργασία 
σπόρου. Η επεξεργασία σπόρου είναι μια μικρή και καινοτόμος αγορά, η οποία κυριαρχείται 
από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το διοικητικό κόστος που συνδέεται με την έγκριση πρέπει 
να περιοριστεί, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η χρήση καινοτόμου τεχνολογίας και προϊόντων, 
που συνήθως προϋποθέτουν μικρότερες ποσότητες φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε σχέση με 
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την επί τόπου αντιμετώπιση. Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν 
εθελοντικά αμοιβαία αναγνώριση σε διαφορετικές ζώνες, ιδίως σε περιπτωσεις που οι συνθήκες 
είναι παρεμφερείς.

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 355
Άρθρο 39, παράγραφος 1, στοιχείο (β)

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

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

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η εναρμόνιση των διατάξεων για την επεξεργασία σπόρου είναι σημαντική. Η επεξεργασία 
σπόρου με φυτοπροστατευτικά προϊόντα συνεπάγεται σημαντική μείωση της χρήσης 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων μέσω της προσαρμογής της καλλιέργειας σε μεταγενέστερο 
στάδιο.

Τροπολογία: Renate Sommer + Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß και 
Marianne Thyssen 

Τροπολογία 356
Άρθρο 39, παράγραφος1, στοιχείο (βα) (νέο)

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αμοιβαία αναγνώριση ανεξαρτήτως ζώνης πρέπει να επεκταθεί και στην επεξεργασία 
σπόρου. Η επεξεργασία σπόρου είναι μια μικρή και καινοτόμα αγορά, η οποία κυριαρχείται από 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το διοικητικό κόστος που συνδέεται με την έγκριση πρέπει να 
περιοριστεί προκειμένου να ενθαρρυνθεί η χρήση καινοτόμου τεχνολογίας και προϊόντων, που 
συνήθως προϋποθέτουν μικρότερες ποσότητες φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε σχέση με την 
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επί τόπου αντιμετώπιση. Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν 
εθελοντικά αμοιβαία αναγνώριση σε διαφορετικές ζώνες, ιδίως σε περιπτωσεις που οι συνθήκες 
είναι παρεμφερείς.

Τροπολογία: Christa Klaß, Anja Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges και Karl-Heinz 
Florenz

Τροπολογία 357
Άρθρο 39, παράγραφος 1, στοιχείο (β α) (νέο) 

(βα) φυτοπροστατευτικά προϊόντα τα 
οποία έχουν εγκριθεί σε μια ζώνη, 
εγκρίνονται σε άλλη ζώνη με μόνη 
προϋπόθεση την εξέταση των γεωργικών, 
κλιματικών και περιβαλλοντικών 
κριτηρίων. 

Or. en

Τροπολογία: Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz και Anja Weisgerber 

Τροπολογία 358
Άρθρο 39; παράγραφος 2

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

2. Ο κάτοχος έγκρισης δύναται να 
υποβάλει αίτηση έγκρισης για το ίδιο 
φυτοπροστατευτικό προϊόν και για την ίδια 
χρήση σε κράτος μέλος άλλης ζώνης βάσει 
της διαδικασίας αμοιβαίας αναγνώρισης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διαίρεση της ΕΕ σε τρεις ζώνες πρέπει να θεωρείται σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση 
της εναρμόνισης της διαδικασίας έγκρισης φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Η τροπολογία 
καθιστά σαφές ότι ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν, μετά την εξέτασή του από το κράτος μέλος 
εισηγητή με τη συμμετοχή όλων των υπολοίπων κρατών μελών μιας ζώνης, εγκρίνεται 
υποχρεωτικά σε όλες τις χώρες της ζώνης. Ωστόσο, η διαίρεση σε τρεις ζώνες δεν αποκλείει την 
ανάγκη αμοιβαίας αναγνώρισης της έγκρισης φυτοπροστατευτικών προϊόντων στις περιοχές 
που ευρίσκονται πλησίον των ορίων των ζωνών λόγω των συγκρίσιμων κλιματικών συνθηκών 
και συνθηκών καλλιέργειας. 
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Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij and Esther De Lange

Τροπολογία 359
Άρθρο 39, παράγραφος2

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

διαγράφεται

Or. en

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: Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß και Erna Hennicot-
Schoepges

Τροπολογία 360
Άρθρο 40

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 μιας ζώνης 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.

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

2. Εάν κράτος μέλος, κατά παρέκκλιση από 
την παράγραφο 1 και με την επιφύλαξη του 
κοινοτικού δικαίου, επιβάλλει επιπλέον
όρους όσον αφορά τις απαιτήσεις του 
άρθρου 30 παράγραφος 3, ενημερώνει 
αμέσως την Επιτροπή σχετικά με τους 
όρους αυτούς και παρουσιάζει λεπτομερείς 
πληροφορίες σχετικά με τους λόγους της 
παρέκκλισης.
Η Επιτροπή εξετάζει την έγκριση του 
ενδιαφερομένου κράτους μέλους. Σε 
περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν 
υφίστανται βάσιμοι λόγοι για την 
παρέκκλιση αυτή, ζητεί από το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να εγκρίνει το 
φυτοπροστατευτικό προϊόν με τους ίδιους 
όρους με τους οποίους το ενέκρινε το 
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κράτος μέλος αναφοράς.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δηλωμένος στόχος της αναδιατύπωσης της έγκρισης φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι η 
εισαγωγή μιας διδικασίας έγκρισης κατά ζώνες ως ένα βήμα προς την εναρμόνιση της έγκρισης 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Ευρώπη Προς τούτο τα κράτη μέλη της ενδιαφερόμενης 
ζώνης, βασιζόμενα στην εξέταση και την αξιολόγηση τόσο του κράτους μέλους εισηγητή όσο και 
των υπολοίπων κρατών μελών που συμμετέχουν στην εξέταση και αξιολόγηση του προϊόντος, 
πρέπει να εγκρίνουν το φυτοπροστατευτικό προϊόν με τους ίδιους όρους. Σε περίπτωση που παρ' 
όλα αυτά κράτος μέλος αποκλίνει από τους επιβληθέντες όρους για βάσιμους λόγους, η 
περίπτωση πρέπει να εξετασθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 361
Άρθρο 40; παράγραφος 1

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. Μια έγκριση που χορηγείται σύμφωνα με 
το άρθρο 39 ισχύει σε ολόκληρη τη ζώνη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο μεσοπρόθεσμος έως μακροπρόθεσμος στόχος πρέπει να είναι η δημιουργία μιας πραγματικής 
έγκρισης ΕΕ, δηλαδή η έγκριση που χορηγείται σε ένα κράτος μέλος ισχύει σε όλα τα υπόλοιπα 
κράτη μέλη. Μόνον με αυτόν τον τρόπο μπορεί να δημιουργηθεί μια εύρυθμη εσωτερική αγορά 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Τροπολογία: Dan Jørgensen, Chris Davies και Roberto Musacchio

Τροπολογία 362
Άρθρο 40, παράγραφος1 α (νέα)

1α. Τα κράτη μέλη χορηγούν έγκριση με 
βάση όρους που σχετίζονται με το εν λόγω 
κράτος μέλος, ή αρνούνται τη χορήγηση 
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έγκρισης σε περίπτωση που στο εν λόγω 
κράτος μέλος δεν πληρούται το άρθρο 29.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την έκθεση του εισηγητή, η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης πρέπει να αφήνει 
περιθώρια στα κράτη μέλη να αποφασίζουν κατά πόσον πρέπει να χορηγήσουν μια έγκριση, 
βάσει ειδικών συνθηκών της χώρας. Για να αποσαφηνιστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η 
νομοθεσία, αυτό πρέπει να αναφέρεται στο σχετικό άρθρο 40 που αφορά την έγκριση, στο 
κεφάλαιο περί αμοιβαίας αναγνώρισης.

Τροπολογία: Roberto Musacchio

Τροπολογία 363
Άρθρο 40, παράγραφος2 α (νέα)

2a. Η έγκριση μπορεί να υπόκειται σε 
όρους που προκύπτουν από την εφαρμογή 
άλλων μέτρων που βασίζονται στο 
κοινοτικό δίκαιο, τα οποία έχουν σχέση με 
τους όρους διανομής και χρήσης 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 
αποσκοπούν στην προστασία της υγείας 
των διανομέων, των χρηστών και των 
εργαζομένων. Η εν λόγω διαδικασία 
αμοιβαίας αναγνώρισης ακολουθείται με 
την επιφύλαξη των μέτρων που λαμβάνουν 
τα κράτη μέλη σύμφωνα με την κοινοτική 
νομοθεσία, που στοχεύουν στην προστασία 
της υγείας των εργαζομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντικαθιστά το «σύστημα ζώνης» που ορίζεται στην πρόταση της Επιτροπής 
και δίνει μεγαλύτερη διακριτική ευχέρεια στα κράτη μέλη, χωρίς περιττή επικάλυψη έργου και 
χωρίς επιβράδυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.
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Τροπολογία: Roberto Musacchio

Τροπολογία 364
Άρθρο 40, παράγραφος2 β (νέα)

2β. Η έγκριση μπορεί να υπόκειται σε 
συμπληρωματικές προϋποθέσεις χρήσης 
εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις σχετικές 
γεωργικές, φυτοϋγειονομικές και 
περιβαλλοντικές (συμπεριλαμβανομένων 
και των κλιματικών) συνθήκες στο κράτος 
μέλος, προκειμένου να υπάρχει 
συμμόρφωση στο άρθρο 29. Οι 
προϋποθέσεις αυτές πρέπει σε κάθε 
περίπτωση να καλύπτουν τα εξής:
- τη δόση ανά εκτάριο κάθε εφαρμογής·
- το χρονικό διάστημα μεταξύ της 
τελευταίας εφαρμογής και της συγκομιδής·
- τον αριθμό των εφαρμογών κατ' έτος·
- τη συνταγογράφηση της ανάγκης 
ψεκασμού·
- το επίπεδο κινδύνου για την ανθρώπινη 
υγεία (αθροιστικά αποτελέσματα)·
- την προστασία των υπογείων υδάτων και 
της βιοποικιλότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντικαθιστά το «σύστημα ζώνης» που ορίζεται στην πρόταση της Επιτροπής 
και δίνει μεγαλύτερη διακριτική ευχέρεια στα κράτη μέλη, χωρίς περιττή επικάλυψη έργου και 
χωρίς επιβράδυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Τροπολογία: Dan Jørgensen και Chris Davies

Τροπολογία 365
Άρθρο 41, παράγραφος2

2. Το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται 
αίτηση δυνάμει του άρθρου 39 αποφασίζει 
σχετικά με την αίτηση εντός 90 ημερών.

2. Το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται 
αίτηση δυνάμει του άρθρου 39 αποφασίζει 
σχετικά με την αίτηση εντός 180 ημερών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλίσουμε την ταχύτερη δυνατή διοικητική διαδικασία που θα είναι συμβατή με 
την υψηλή προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Αυτό, ωστόσο, σημαίνει 
ότι, εάν τα κράτη μέλη λάβουν πλήρως υπόψη τις σχετικές και ιδιαίτερες συνθήκες που 
επικρατούν στην επικράτειά τους πριν από την αδειοδότηση ή την άρνηση έγκρισης προϊόντος 
που έχει αδειοδοτηθεί σε άλλο κράτος μέλος, αντί να αποδεχθούν αυτομάτως στην έγκριση του 
άλλου κράτους μέλους, η προθεσμία των 90 ημερών δεν αρκεί.

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges και Péter Olajos

Τροπολογία 366
Άρθρο 42, παράγραφος3, στοιχείο (α)

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·

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση όσον αφορά τα στοιχεία που πρόκειται να προστατευτούν μετά την ανανέωση της 
έγκρισης ενεργού ουσίας.

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges και Péter Olajos

Τροπολογία 367
Άρθρο 42, παράγραφος3, στοιχείο (β)

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·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση όσον αφορά τα στοιχεία που πρόκειται να προστατευτούν μετά την ανανέωση της 
έγκρισης ενεργού ουσίας.

Τροπολογία: Ιωάννης Γκλαβάκης

Τροπολογία 368
Άρθρο 43, παράγραφος 2, εδάφιο 1

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. Όταν ένα κράτος μέλος προτίθεται να 
ανακαλέσει ή να τροποποιήσει μια έγκριση, 
ενημερώνει τον κάτοχο της έγκρισης καθώς 
και τα άλλα κράτη μέλη της ζώνης και του 
παρέχει τη δυνατότητα να υποβάλει 
παρατηρήσεις.

Or. el

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη της ζώνης θα πρέπει να ενημερώνονται άμεσα για οποιαδήποτε μεταβολή ή 
ανάκληση έγκρισης.

Τροπολογία: Roberto Musacchio

Τροπολογία 369
Άρθρο 45, παράγραφος2

Εάν οι λόγοι ανάκλησης, τροποποίησης ή μη 
ανανέωσης της έγκρισης το επιτρέπουν, οι 
περίοδοι χάριτος για την εξάντληση των 
αποθεμάτων των οικείων 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων ορίζονται 
έτσι ώστε να μην συμπίπτουν με τη συνήθη 
περίοδο χρήσης του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος.

Εάν οι λόγοι ανάκλησης, τροποποίησης ή μη 
ανανέωσης της έγκρισης δεν έχουν σχέση με 
την προστασία της υγείας των ανθρώπων 
και των ζώων καθώς και του 
περιβάλλοντος, οι περίοδοι χάριτος για την 
εξάντληση των αποθεμάτων των οικείων 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
χορηγούνται για χρονική περίοδο ενός 
έτους κατ’ ανώτατο όριο. Αν οι λόγοι 
ανάκλησης, απόσυρσης, τροποποίησης ή 
μη ανανέωσης της έγκρισης σχετίζονται με 
την προστασία της υγείας των ανθρώπων ή 
των ζώων και του περιβάλλοντος τότε δεν 
ορίζεται χρονική περίοδος για τη χρήση 
αποθεμάτων των εν λόγω φυτοφαρμάκων 



AM\672288EL.doc 63/138 PE 390.442v02-00

EL

και παύουν αμέσως όλες οι πωλήσεις και 
χρήσεις τέτοιων προϊόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν οι λόγοι για την απόσυρση, τροποποίηση ή μη ανανέωση τις έγκρισης σχετίζονται με την 
προστασία της υγείας των ανθρώπων ή των ζώων και του περιβάλλοντος τότε η πώληση και η 
χρήση τέτοιων προϊόντων παύουν αμέσως.

Τροπολογία: Caroline Lucas

Τροπολογία 370
Άρθρο 45, παράγραφος2

Εάν οι λόγοι ανάκλησης, τροποποίησης ή μη 
ανανέωσης της έγκρισης το επιτρέπουν, οι
περίοδοι χάριτος για την εξάντληση των 
αποθεμάτων των οικείων 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων ορίζονται 
έτσι ώστε να μην συμπίπτουν με τη συνήθη 
περίοδο χρήσης του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος.

Εάν οι λόγοι ανάκλησης, τροποποίησης ή μη 
ανανέωσης της έγκρισης δεν έχουν σχέση με 
την προστασία της υγείας των ανθρώπων 
και των ζώων καθώς και του 
περιβάλλοντος, οι περίοδοι χάριτος για την 
εξάντληση των αποθεμάτων των οικείων 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων  
χορηγούνται για χρονική περίοδο μιας 
περιόδου εμπορίας κατ’ ανώτατο όριο. Αν 
οι λόγοι ανάκλησης, απόσυρσης, 
τροποποίησης ή μη ανανέωσης της 
έγκρισης σχετίζονται με την προστασία της 
υγείας των ανθρώπων ή των ζώων και του 
περιβάλλοντος τότε δεν ορίζεται χρονική 
περίοδος για τη χρήση αποθεμάτων των εν 
λόγω φυτοφαρμάκων και όλες οι πωλήσεις 
και χρήσεις τέτοιων προϊόντων παύουν 
αμέσως μόλις ληφθεί η απόφαση περί μη 
ανανέωσης ή ανάκλησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν οι λόγοι για την απόσυρση, τροποποίηση ή μη ανανέωση τις εκκλήσεις σχετίζονται με την 
προστασία της υγείας των ανθρώπων ή των ζώων και του περιβάλλοντος τότε η πώληση και η 
χρήση τέτοιων προϊόντων παύουν αμέσως.
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Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 371
Άρθρο 45 α (νέο)

Άρθρο 45a
Απόθεση και καταστροφή μη εγκεκριμένων 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 

άρθρου 45, τα αποθέματα μη εγκεκριμένων 
φυτοπροστατευτιοκών προϊόντων πρέπει 
να αποτίθενται με ασφάλεια και να 
καταστρέφονται υπ’ ευθύνη του 
προηγούμενου κατόχου έγκρισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα αποθέματα φυτοφαρμάκων που έχουν περιέλθει σε αχρηστία συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για 
την υγεία των ανθρώπων και το περιβάλλον σε πολλά κράτη μέλη και τρίτα κράτη. Οι 
παραγωγοί πρέπει να υποχρεούνται να εξασφαλίζουν την ασφαλή απόθεση και καταστροφή των 
εν λόγω επικίνδυνων ουσιών.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 372
Άρθρο 45 β (νέο)

Άρθρο 45β
Εισαγωγές

Τα εισαγόμενα υλικά ή αντικείμενα πλην 
των τροφίμων δεν πρέπει να περιέχουν 
υπολείμματα ενεργών ουσιών τα οποία δεν 
διαθέτουν έγκριση σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους προστασίας αφενός της ανθρώπινης υγείας και, αφετέρου, της ανταγωνιστικότητας 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας τα εισαγόμενα υλικά ή αντικείμενα εκτός των τροφίμων δεν 
πρέπει να περιλαμβάνουν μη εγκεκριμένες στην ΕΕ ενεργές ουσίες.
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Τροπολογία: Dan Jørgensen και Chris Davies

Τροπολογία 373
Άρθρο 46, παράγραφος1, στοιχείο (αα) (νέο)

(aa) οι ενεργές ουσίες χαμηλού κινδύνου 
που περιέχονται σε αυτό δεν έχουν 
αρνητική επίδραση σε ανθρώπους, ζώα, ή 
το περιβάλλον·

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τον τρόπο αυτό διευκρινίζεται ότι μόνο προϊόντα που περιέχουν ενεργές ουσίες που δεν 
έχουν αρνητική επίδραση σε ανθρώπους, ζώα ή ο περιβάλλον μπορούν να θεωρούνται ενεργές 
ουσίες χαμηλού κινδύνου.

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 374
Άρθρο 46, παράγραφος 3, εδάφιο 2

Η περίοδος ορίζεται σε 60 ημέρες, εάν έχει 
ήδη χορηγηθεί έγκριση για το ίδιο 
φυτοπροστατευτικό προϊόν χαμηλού 
κινδύνου από άλλο κράτος μέλος που 
βρίσκεται στην ίδια ζώνη.

Η περίοδος ορίζεται σε 60 ημέρες, εάν έχει 
ήδη χορηγηθεί έγκριση για το ίδιο 
φυτοπροστατευτικό προϊόν χαμηλού 
κινδύνου από άλλο κράτος μέλος.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η διαίρεση σε ζώνες δεν αποτελεί κατάλληλο βοηθητικό μέσο για την έγκριση διότι οι 
κλιματολογικές, βιολογικές και υδάτινες συνθήκες στις διάφορες χώρες δεν είναι συγκρίσιμες 
στις προτεινόμενες ζώνες.

Τροπολογία: Ιωάννης Γκλαβάκης

Τροπολογία 375
Άρθρο 46, παράγραφος 3, εδάφιο 3

Εάν το κράτος μέλος χρειάζεται 
συμπληρωματικές πληροφορίες, ορίζει στον
αιτούντα προθεσμία για την προσκόμισή 

Εάν το κράτος μέλος χρειάζεται 
συμπληρωματικές πληροφορίες, ορίζει στον 
αιτούντα προθεσμία για την προσκόμισή 
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τους. Σε αυτήν την περίπτωση, η προθεσμία 
των 90 ημερών παρατείνεται κατά το 
επιπλέον χρονικό διάστημα που χορηγείται 
από το κράτος μέλος.

τους. Σε αυτήν την περίπτωση, η προθεσμία 
των 90 ημερών παρατείνεται κατά το 
επιπλέον χρονικό διάστημα που χορηγείται 
από το κράτος μέλος. Η συνολική 
προθεσμία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 
τέσσερις μήνες.

Or. el

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τίθενται σαφείς προθεσμίες για όλες τις ενέργειες του κανονισμού.

Τροπολογία: Dan Jørgensen και Chris Davies

Τροπολογία 376
Άρθρο 48, παράγραφος1, εισαγωγικό τμήμα

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 είτε περιέχει 
ουσία υποψήφια για υποκατάσταση είτε 
ενέχει υψηλότερο κίνδυνο, εάν προκύπτει 
από συγκριτική αξιολόγηση που σταθμίζει 
τους κινδύνους και τα οφέλη, όπως ορίζεται 
στο παράρτημα IV, ότι:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ακόμη και με την ύπαρξη καταλόγου ενεργών ουσιών υποψήφιων προς υποκατάσταση και 
αρνητικού καταλόγου των πλέον προβληματικών στοιχείων ενώσεων, μπορεί να υπάρχουν 
μεγάλες διαφορές όσον αφορά τους κινδύνους των διαφόρων προϊόντων, με βάση τη χρήση 
τους. Η προτεινόμενη τροπολογία προβλέπει τη δυνατότητα συγκριτικής αξιολόγησης των 
προϊόντων που δεν περιέχουν ενεργές ουσίες προς υποκατάσταση, με βάση τη συγκεκριμένη 
αξιολόγηση κινδύνου του εν λόγω προϊόντος. Η πρόταση διευρύνει το πεδίο της συγκριτικής 
αξιολόγησης από τα προϊόντα που περιέχουν συγκεκριμένες ενεργές ουσίες που έχουν 
περιληφθεί στον κατάλογο των προς υποκατάσταση ενεργών ουσιών, σε όλα τα προϊόντα που 
περιέχουν κάθε είδους ενεργή ουσία.

Τροπολογία: Dan Jørgensen + Roberto Musacchio

Τροπολογία 377
Άρθρο 48, παράγραφος1, στοιχείο (β)



AM\672288EL.doc 67/138 PE 390.442v02-00

EL

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το στοιχείο β) είναι περιττό καθόσον η συγκριτική αξιολόγηση λαμβάνει ήδη υπόψη κινδύνους 
και οφέλη. Η τροπολογία αυτή εισάγει τρεις νέες διάσπασης της αρχής της υποκατάστασης, 
εισάγοντας την παράλειψη ότι στο σενάριο υποκατάστασης πρέπει να λαμβάνονται επίσης 
υπόψη και οι μέθοδοι και πρακτικές διαχείρισης συγκομιδή των και καταπολέμησης των 
παρασίτων.

Τροπολογία: Roberto Musacchio

Τροπολογία 378
Άρθρο 48, παράγραφος1, εδάφιο 1 α (νέο)

Μολονότι τα κράτη μέλη δεν πρέπει να 
εγκρίνουν οιοδήποτε φυτοπροστατευτικό 
προϊόν εφόσον συγκριτική αξιολόγηση 
υποδεικνύει την ύπαρξη ασφαλέστερων 
εναλλακτικών λύσεων, προτεραιότητα στη 
συγκριτική ανάλυση και υποκατάσταση 
πρέπει να δοθεί στις υποψήφιες για 
υποκατάσταση ουσίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι όλα τα προϊόντα υπόκεινται σε υποκατάσταση, τα κράτη μέλη έχουν περιορισμένους 
πόρους και, κατά συνέπεια, προτεραιότητα στη συγκριτική αξιολόγηση και υποκατάσταση 
πρέπει να δοθεί στις υποψήφιες για υποκατάσταση ουσίες.

Τροπολογία: Dan Jørgensen και Chris Davies

Τροπολογία 379
Άρθρο 48, παράγραφος3

3. Τα κράτη μέλη επαναλαμβάνουν την 
προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 
συγκριτική αξιολόγηση τακτικά και το 

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

το αργότερο τέσσερα έτη μετά τη χορήγηση 
ή την ανανέωση της έγκρισης.

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

Βάσει των αποτελεσμάτων της πρώτης 
συγκριτικής αξιολόγησης, τα κράτη μέλη 
διατηρούν, ανακαλούν ή τροποποιούν την 
έγκριση. Μετά τη δεύτερη συγκριτική 
αξιολόγηση, τα κράτη μέλη ανακαλούν την 
έγκριση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υποψήφιες προς υποκατάσταση ουσίες δεν πρέπει να επιτρέπεται να κυκλοφορούν στην 
αγορά άνευ χρονικών περιορισμών, άλλο πρέπει να αποσύρονται μετά τη δεύτερη συγκριτική 
αξιολόγηση.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 380
Άρθρο 48; παράγραφος 3

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

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

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

Βάσει των αποτελεσμάτων της εν λόγω 
συγκριτικής αξιολόγησης, το κράτος μέλος 
εισηγητής διατηρεί, ανακαλεί ή τροποποιεί
την έγκριση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το κράτος μέλος στο οποίο διενεργήθηκε η διαδικασία έγκρισης πρέπει να εξακολουθήσει να 
είναι αρμόδιο για την έγκριση. 

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 381
Άρθρο 48; παράγραφος 4
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4. Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίζει να 
ανακαλέσει ή να τροποποιήσει μια έγκριση 
σύμφωνα με την παράγραφο 3, η εν λόγω 
ανάκληση ή τροποποίηση αρχίζει να ισχύει 
τέσσερα έτη μετά την απόφαση του κράτους 
μέλους ή κατά το πέρας της περιόδου 
έγκρισης της υποψήφιας για υποκατάσταση 
ουσίας, σε περίπτωση που αυτή η περίοδος 
λήγει νωρίτερα.

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Το κράτος μέλος στο οποίο διενεργήθηκε η διαδικασία έγκρισης πρέπει να εξακολουθήσει να 
είναι αρμόδιο για την έγκριση. 

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 382
Άρθρο 49; παράγραφος 1

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

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 
ως χρήση δευτερεύουσας σημασίας ενός 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε 
συγκεκριμένο κράτος μέλος νοείται η χρήση 
αυτού του προϊόντος σε καλλιέργεια που δεν 
καλλιεργείται ευρέως στο εν λόγω κράτος 
μέλος, σε ευρέως καλλιεργούμενη 
καλλιέργεια με σκοπό την ικανοποίηση 
ειδικών ή περιορισμένων αναγκών ή για 
επεξεργασία η οποία έχει περιορισμένο 
οικονομικό ενδιαφέρον για τον κάτοχο της 
έγκρισης, περιλαμβανομένης και της 
επεξεργασίας σπόρου.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η εναρμόνιση των διατάξεων σχετικά με την επεξεργασία σπόρου είναι σημαντική. Η 
επεξεργασία σπόρου με φυτοπροστατευτικά προϊόντα συνεπάγεται μεγάλη μείωση της χρήσης 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων μέσω της προσαρμογής της καλλιέργειας σε μεταγενέστερο 
στάδιο. Ο τομέας αυτός πρέπει να προστατευθεί.
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Τροπολογία: Renate Sommer

Τροπολογία 383
Άρθρο 49, παράγραφος1

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

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 
ως χρήση δευτερεύουσας σημασίας ενός 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε 
συγκεκριμένο κράτος μέλος νοείται η χρήση 
αυτού του προϊόντος σε καλλιέργεια που δεν 
καλλιεργείται ευρέως στο εν λόγω κράτος 
μέλος ή σε ευρέως καλλιεργούμενη 
καλλιέργεια με σκοπό την ικανοποίηση 
ειδικών και περιορισμένων αναγκών, ή 
επεξεργασία που ενέχει περιορισμένο 
οικονομικό συμφέρον για τον κάτοχο της 
έγκρισης, συμπεριλαμβανομένης και της 
επεξεργασίας σπόρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της δευτερεύουσας χρήσης πρέπει να αποσαφηνιστεί ώστε να περιλάβει και την 
επεξεργασία σπόρου.

Τροπολογία: Ιωάννης Γκλαβάκης

Τροπολογία 384
Άρθρο 49, παράγραφος 2 α (νέα)

2 α. Τα κράτη μέλη μπορούν να υιοθετούν 
συγκεκριμένα μέτρα που να διευκολύνουν 
την υποβολή αιτήσεων σχετικών με την 
επέκταση της έγκρισης για χρήσεις 
δευτερεύουσας σημασίας.

Or. el

Αιτιολόγηση

Η απλοποίηση της γραφειοκρατίας και η ενθάρρυνση των ενδιαφερομένων να ασχοληθούν με 
χρήσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων δευτερεύουσας σημασίας θεωρείται ότι θα λύσει πολλά 
προβλήματα σε συγκεκριμένες καλλιέργειες.
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Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 385
Άρθρο 49, παράγραφος 2 α (νέα)

2 α. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 
ειδικά μέτρα προκειμένου να διευκολύνουν 
την υποβολή αιτήσεων για την επέκταση 
εγκρίσεων που αφορούν δευτερεύουσας 
σημασίας χρήσεις.

Or. el

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι δευτερεύουσας σημασίας χρήσεις δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο οικονομικό 
ενδιαφέρον για τους κατόχους εγκρίσεων θα ήταν χρήσιμο να απλοποιηθούν περαιτέρω οι 
σχετικές διαδικασίες προκειμένου να στηριχθούν οι εν λόγω χρήσεις.

Τροπολογία: Pilar Ayuso

Τροπολογία 386
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. Τις απαραίτητες για τον 
προσδιορισμό των ανωτάτων ορίων
καταλοίπων μελέτες μπορεί να εκπονούν 
επιστημονικά ιδρύματα ή επίσημοι φορείς.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το κόστος των επιστημονικών μελετών συνιστά πολύ σοβαρό εμπόδιο στην ανάπτυξη χρήσεων 
δευτερεύουσας σημασίας. Πρόθεση της τροπολογίας είναι να προσφέρει λύσεις που είναι 
περισσότερο βιώσιμες από οικονομικής απόψεως.
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Τροπολογία: Pilar Ayuso, Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García

Τροπολογία 387
Άρθρο 49, παράγραφος 3 α (νέα)

(3 α) Τα κριτήρια για την έγκριση για 
δευτερεύουσας σημασίας χρήσεις 
επιτρέπουν παρεκβολές δεδομένων τα 
οποία λαμβάνονται για άλλες από 
βοτανικής και γεωπονικής απόψεως πολύ 
παρόμοιες καλλιέργειες.

Or. es

Αιτιολόγηση

Όταν πρόκειται περί τόσο παρομοίων καλλιεργειών όπως είναι, επί παραδείγματι, το κεράσι και 
το τσάπουρνο (αγριοδαμάσκηνο) τα δεδομένα που λαμβάνονται για την πρώτη έγκριση πρέπει 
να τυγχάνουν παρεκβολής για να επιτρέπονται επίσης και οι δευτερεύουσας σημασίας χρήσεις.

Τροπολογία: Glenis Willmott

Τροπολογία 388
Άρθρο 49, παράγραφος5, εδάφιο 2

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

Η σήμανση αναφέρει ότι τέτοιου είδους 
χρήσεις δεν έχουν αξιολογηθεί όσον αφορά 
την αποτελεσματικότητα και τη 
φυτοτοξικότητά τους. Με την επιφύλαξη 
του άρθρου 70, ο κάτοχος έγκρισης δεν 
είναι υπεύθυνος για ζημίες που απορρέουν 
από τη χρήση μετά από παρατάσεις της 
έγκρισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κάτοχοι εγκρίσεων δεν θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για αρνητικές συνέπειες της παράτασης 
χρήσης, χωρίς να πάυουν να εμπλέκονται στο θέμα αυτό. Η τροπολογία αυτή αποσαφηνίζει ότι 
δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη και συνεπώς αίρεται η ανάγκη εναλλακτικής δημοσίευσης σε 
περίπτωση που αρνηθούν να προσθέσουν επεκτάσεις χρήσης στη σήμανση. Είναι αναγκαίος ο 
ορισμός για λόγους επιβολής.
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Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 389
Άρθρο 49, παράγραφος 5, εδάφιο 2

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

Σε περίπτωση που ο κάτοχος της έγκρισης 
αρνηθεί, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
χρήστες είναι πλήρως και ειδικά ενήμεροι 
όσον αφορά τις οδηγίες χρήσης, μέσω 
επίσημης δημοσίευσης ή επίσημου 
δικτυακού τόπου. Η παροχή των 
πληροφοριών αυτών απαλλάσσει τον 
κάτοχο της έγκρισης από κάθε ευθύνη στο 
πλαίσιο της επέκτασης της έγκρισης για 
χρήσεις δευτερεύουσας σημασίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ευθύνη μιας επιχείρησης πρέπει να περιορίζεται στην έγκριση για την οποία η ίδια υπέβαλε 
αίτηση. Η επιχείρηση παρουσίασε δεδομένα αποκλειστικά για την εν λόγω διαδικασία έγκρισης, 
προκειμένου να αξιολογηθεί η ασφαλής χρήση του προϊόντος της. Εάν το κράτος μέλος 
χορηγήσει ιδία πρωτοβουλία την επέκταση της έγκρισης, χωρίς να έχει υποβάλει σχετική αίτηση 
μια επιχείρηση, η επιχείρηση δεν μπορεί να έχει ευθύνη για την χρήση αυτή.

Τροπολογία: Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz και Christa Klaß + Erna Hennicot-
Schoepges και Péter Olajos

Τροπολογία 390
Άρθρο 49 α (νέο)

Άρθρο 49a
Παράλληλες εισαγωγές

1. Πριν ένας εισαγωγέας είναι σε θέση με να 
διαθέσει στην αγορά ενός κράτους μέλους 
ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν στο πλαίσιο 
κανόνων παράλληλης εισαγωγής, πρέπει να 
υποβάλει αίτηση για πιστοποιητικό 
ταυτότητας από την αρμόδια αρχή του εν 
λόγω κράτους μέλους.

2. Εντός 45 ημερών από την παραλαβή της 
αίτησης, η αρμόδια αρχή του εν λόγω 
κράτους μέλους, αποφασίζει σχετικά με το 
κατά πόσο θα χορηγήσει πιστοποιητικό 
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ταυτότητας, με βάση τα κριτήρια που 
ορίζονται στο άρθρο 3(9β). 
3. Εισαγωγέας ο οποίος έχει λάβει 
πιστοποιητικό ταυτότητας, εξαιρείται από 
την υποχρέωση υποβολής φακέλου 
ταξινόμησης για το εισαγόμενο 
φυτοπροστατευτικών προϊόν, εκτός από 
από τα κάτωθι στοιχεία:
(α) απόδειξη της έγκρισης του εν λόγω 
προϊόντος, σύμφωνα με την οδηγία 
91/414/EΟΚ ή τον παρόντα κανονισμό στο 
κράτος μέλος από το οποίο αυτό εξάγεται, 
και
(β) απόδειξη ότι το εισαγόμενο προϊόν 
είναι πανομοιότυπο με εγκεκριμένο 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο εν 
λόγω κράτος μέλος (φυτοπροστατευτικό 
προϊόν αναφοράς), και
(γ) απόδειξη ότι η επανασυσκευασία δεν 
επηρεάζει αρνητικά την αρχική κατάσταση 
του προϊόντος ή τη φήμη του εμπορικού 
σήματος και του ιδιοκτήτη του.
4. Η ισχύς του πιστοποιητικού ταυτότητας 
λήγει ταυτόχρονα με την έγκριση του 
προϊόντος αναφοράς, ή με τη λήξη της 
έγκρισης του εισαγόμενου προϊόντος στο 
κράτος μέλος από το οποίο αυτό εξάγεται. 
Αν η ανάκληση της έγκρισης του προϊόντος 
αναφοράς δεν βασίζεται σε υγειονομικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους, πρέπει να 
δίδεται στον εισαγωγέα περίοδος χάριτος 
ενός έτους, μετά την ημερομηνία 
ανάκλησης, για τη διάθεση του 
εισαχθέντος προϊόντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρακτική του παραλλήλου εμπορίου χρησιμοποιείται καταχρηστικά για τη διάθεση στο 
εμπόριο παράνομων προϊόντων (μη αξιολογηθένων και/ή παραποιημένων) λόγω της 
απλοποιημένης διαδικασίας για τη διάθεση στην αγορά προϊόντων φυτοπροστασίας. Κατά 
συνέπεια, πρέπει στον παρόντα κανονισμό να περιληφθούν σαφείς και αυστηροί κοινοτικοί 
κανόνες σχετικά με το παράλληλο εμπόριο, που θα επιφέρουν υψηλότερο επίπεδο εναρμόνισης, 
ασφάλειας και ελέγχου.
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Τροπολογία: Pilar Ayuso

Τροπολογία 391
Άρθρο 49 α (νέο)

Άρθρο 49 a
Παράλληλες εισαγωγές

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 28, 
παράγραφος 1 τα κράτη μέλη μπορεί να 
επιτρέπουν για φυτοπροστατευτικό προϊόν 
την εισαγωγή ή διάθεση στην αγορά επί 
της επικρατείας τους μέσω παραλλήλου 
εμπορίου μόνον αφού προβούν σε 
διοικητική διαδικασία για να βεβαιώσουν 
ότι είναι πανομοιότυπο με ήδη εγκεκριμένο 
φυτοπροστατευτικό προϊόν (το 
φυτοπροστατευτικό προϊόν αναφοράς). Στην 
περίπτωση αυτή το εισαγόμενο 
φυτοπροστατευτικό προϊόν λαμβάνει 
πιστοποιητικό ταυτότητας από την 
αρμόδια αρχή του ορισθέντος κράτους 
μέλους.
2. Ο εισαγωγέας φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια 
αρχή του ορισθέντος κράτους μέλους για 
την έκδοση πιστοποιητικού ταυτότητας για 
το φυτοπροστατευτικό προϊόν που επιθυμεί 
να εισαγάγει πριν να αρχίσει την εισαγωγή 
του προϊόντος και να το θέσει για πρώτη 
φορά στην αγορά.
3. Η αρμόδια αρχή του ορισθέντος 
κράτους μέλους αποφασίζει εντός 45 
ημερών εάν πληρούνται οι διατάξεις αυτής 
της παραγράφου. Εάν η αρχή βεβαιώσει 
ότι οι απαιτήσεις πληρούνται, στον 
εισαγωγέα εκδίδεται πιστοποιητικό 
ταυτότητας για το συγκεκριμένο προϊόν.
4. Από τον αιτούντα δεν ζητείται να 
υποβάλει τις πληροφορίες και τις εκθέσεις 
δοκιμής και μελέτης που απαιτούνται για 
την έγκριση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων.
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5. Η αρμόδια αρχή στην οποία απευθύνεται 
η αίτηση πρέπει να ζητήσει από την 
αρμόδια αρχή της χώρας προελεύσεως:
a) να αναφέρει λεπτομερώς την ακριβή 
σύνθεση του προϊόντος για να καταδείξει 
ότι τούτο είναι πανομοιότυπο με το 
εγκεκριμένο στο κράτος μέλος αναφοράς 
φυτοπροστατευτικό προϊόν, και
β) να βεβαιώσει ότι το προϊόν αυτό είναι 
εγκεκριμένο στο συγκεκριμένο κράτος 
μέλος σύμφωνα με τη διαδικασία έγκρισης 
που ορίζεται στην οδηγία 91/414/ΕΟΚ ή 
στον παρόντα Κανονισμό.
6. Τα προϊόντα που καλύπτονται από 
διευθετήσεις παράλληλης εισαγωγής δεν 
επιτρέπεται να επανασυσκευασθούν.
7. Η ισχύς του πιστοποιητικού ταυτότητας 
λήγει ταυτοχρόνως με την έγκριση του 
προϊόντος αναφοράς ή την έγκριση του 
εισαγόμενου προϊόντος στο κράτος μέλος 
προς το οποίο εξάγεται. Οσάκις η έγκριση 
του προϊόντος αναφοράς ανακληθεί για 
λόγους που δεν αφορούν την υγεία ή το 
περιβάλλον, ο εισαγωγέας μπορεί να 
συνεχίσει να πωλεί το εισαχθέν προϊόν επί 
ένα έτος μετά την ημερομηνία ανάκλησης.
8. Η σήμανση των προϊόντων που 
καλύπτονται από τις διευθετήσεις 
παράλληλης εισαγωγής ευθυγραμμίζεται με 
εκείνη των πανομοιότυπων προϊόντων που 
τίθενται στην αγορά στο κράτος μέλος 
προορισμού.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ορθώς ο εισηγητής πρεσβεύει ότι χρειάζεται να θεσπισθούν στο επίπεδο της Κοινότητας σαφείς 
αυστηροί κανόνες που να διέπουν το παράλληλο εμπόριο ώστε να επιτυγχάνονται υψηλού 
επιπέδου εναρμόνιση, ασφάλεια και έλεγχος. Όμως για να εξασφαλίζεται ότι ένα εισαγόμενο 
προϊόν είναι πανομοιότυπο με το προϊόν αναφοράς, δεν πρέπει να επιτρέπεται η 
επανασυσκευασία. Πέραν τούτου πρέπει η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού και 
όχι ο αιτών να φέρει την ευθύνη της ολοκλήρωσης της πλήρους διοικητικής διαδικασίας που 
είναι απαραίτητη για να διαπιστώνεται ότι το συγκεκριμένο προϊόν είναι πανομοιότυπο προϊόν 
και έχει ήδη λάβει έγκριση στο κράτος εξαγωγής.
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Τροπολογία: Glenis Willmott

Τροπολογία 392
Άρθρο 50, Τίτλος

Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον 
γεωργικό τομέα

Εγκρίσεις έκτακτης ανάγκης

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση του τίτλου αποσαφηνίζει το αντικείμενο του παρόντος άρθρου και προβλέπει τη 
χορήγηση εγκρίσεων έκτακτης ανάγκης υπό συνθήκες πέραν του γεωργικού τομέα, όπως η 
πρόληψη των πλημμυρών και ο έλεγχος εισβαλλόντων ειδών.

Τροπολογία: Glenis Willmott

Τροπολογία 393
Άρθρο 50, παράγραφος1, εδάφιο 1

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 28, σε 
ειδικές περιπτ0ώσεις ένα κράτος μέλος 
μπορεί να εγκρίνει, για χρονικό διάστημα 
που δεν υπερβαίνει τις 120 ημέρες, τη 
διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
στην αγορά, για περιορισμένη και 
ελεγχόμενη χρήση, σε περίπτωση που το 
μέτρο αυτό κρίνεται αναγκαίο λόγω 
κινδύνου για την υγεία των φυτών ο οποίος 
δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με άλλα 
εύλογα μέσα.

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 28, σε 
ειδικές περιπτ0ώσεις ένα κράτος μέλος 
μπορεί να εγκρίνει, για χρονικό διάστημα 
που δεν υπερβαίνει τις 120 ημέρες, τη 
διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
στην αγορά, για περιορισμένη και 
ελεγχόμενη χρήση, σε περίπτωση που το 
μέτρο αυτό κρίνεται αναγκαίο λόγω 
κινδύνου για την υγεία των φυτών ή άλλη 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού, ο οποίος δεν 
μπορεί να αντιμετωπιστεί με άλλα εύλογα 
μέσα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην προτεινόμενη τροπολογία στον τίτλο του άρθρου 50.
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Τροπολογία: Glenis Willmott

Τροπολογία 394
Άρθρο 50, παράγραφος3, στοιχείο (α)

(α) το κατά πόσον η καλλιέργεια στην 
οποία έχει χρησιμοποιηθεί το 
φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να 
αποτελέσει αντικείμενο ασφαλούς 
εμπορίας, και

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι απαραίτητη για λόγους συνέπειας, καθόσον η διάθεση στην αγορά 
επεξεργασμένων συγκομιδών υπό τις συνθήκες αυτές καλύπτονται από το άρθρο 18(4) του 
κανονισμού 396/2005.

Τροπολογία: Caroline Lucas

Τροπολογία 395
Άρθρο 51, παράγραφος1, εδάφιο 1

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

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 28, 
μπορούν να διενεργούνται πειράματα ή 
δοκιμές για ερευνητικούς ή αναπτυξιακούς 
σκοπούς που περιλαμβάνουν την 
ελευθέρωση μη εγκεκριμένου 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο 
περιβάλλον, εάν το κράτος μέλος στο 
έδαφος του οποίου πρόκειται να 
πραγματοποιηθεί το πείραμα ή η δοκιμή έχει 
αξιολογήσει τα διαθέσιμα δεδομένα και έχει 
χορηγήσει έγκριση με σκοπό τη διενέργεια 
δοκιμών. Όλα αυτά τα πειράματα και οι 
δοκιμές πρέπει να ελέγχονται αυστηρά 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν 
ενέχουν άμεση ή έμμεση αρνητική 
επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων των κατοίκων και 
των παρευρισκομένων, καθώς και των 
ευαίσθητων ομάδων, όπως νεογνών, 
παιδιών, εγκύων γυναικών, ηλικιωμένων, 
ασθενών και όσων λαμβάνουν φάρμακα, ή 
την υγεία των ζώων, είτε άμεσα είτε μέσω 
του πόσιμου ύδατος, των τροφίμων, των 
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περιέχουν υπολείμματα, εκτός εάν έχει ήδη 
θεσπιστεί σχετική διάταξη δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

ζωοτροφών ή του αέρα, ακόμη και σε 
περιοχές που απέχουν από τον τόπο χρήσης 
αφού είχε προηγηθεί μεταφορά σε μεγάλη 
απόσταση, ή συνέπειες στον χώρο 
εργασίας ή άλλες έμμεσες επιπτώσεις, 
λαμβάνοντας υπόψη τη σωρευτική και 
συνεργιστική δράση· ή τα υπόγεια ύδατα. 
Η έγκριση ενδέχεται να περιορίσει τις 
ποσότητες που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν και τις περιοχές στις 
οποίες πρόκειται να εφαρμοστεί το 
φυτοπροστατευτικό προϊόν.Η έγκριση 
ενδέχεται να περιορίσει τις ποσότητες που 
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και τις 
περιοχές στις οποίες πρόκειται να 
εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν. 
Επιπλέον, μπορεί να επιβάλει πρόσθετους 
όρους προκειμένου να προληφθούν τυχόν 
βλαβερές συνέπειες στην υγεία των 
ανθρώπων ή των ζώων ή οποιαδήποτε μη 
αποδεκτή δυσμενής επίδραση στο 
περιβάλλον, όπως η είσοδος στην τροφική 
αλυσίδα ζωοτροφών και τροφίμων που 
περιέχουν υπολείμματα, εκτός εάν έχει ήδη 
θεσπιστεί σχετική διάταξη δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι η έρευνα και ανάπτυξη αποτελούν σημαντικά στοιχεία, η απελευθέρωση στο 
περιβάλλον μη εγκεκριμένου φυτοφαρμάκου μπορεί να ενέχει κινδύνους για την ανθρώπινη 
υγεία και την υγεία των ζώων ή για το περιβάλλον, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τον 
σκοπό του παρόντος κανονισμού όσον αφορά το υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των 
ανθρώπων και των ζώων καθώς και του περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, κάθε είδους 
πειράματα και δοκιμές πρέπει να ελέγχονται αυστηρά προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν 
έχουν άμεσες ή έμμεσες αρνητικές συνέπειες στην υγεία ή το περιβάλλον.

Τροπολογία: Dan Jørgensen και Chris Davies

Τροπολογία 396
Άρθρο 51, παράγραφος1, εδάφιο 1

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 28, 
μπορούν να διενεργούνται πειράματα ή 
δοκιμές για ερευνητικούς ή αναπτυξιακούς 

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

σκοπούς που περιλαμβάνουν την 
ελευθέρωση μη εγκεκριμένου 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο 
περιβάλλον, εάν το κράτος μέλος στο 
έδαφος του οποίου πρόκειται να 
πραγματοποιηθεί το πείραμα ή η δοκιμή έχει 
αξιολογήσει τα διαθέσιμα δεδομένα και έχει 
χορηγήσει έγκριση με σκοπό τη διενέργεια 
δοκιμών. Όλα αυτά τα πειράματα και οι 
δοκιμές πρέπει να ελέγχονται αυστηρά 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν 
ενέχουν άμεση ή έμμεση αρνητική 
επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων των κατοίκων και 
των παρευρισκομένων, καθώς και των 
ευαίσθητων ομάδων, ή την υγεία των 
ζώων, είτε άμεσα είτε μέσω του πόσιμου 
ύδατος, των τροφίμων, των ζωοτροφών ή 
του αέρα, ακόμη και σε περιοχές που 
απέχουν από τον τόπο χρήσης αφού έχει 
προηγηθεί μεταφορά σε μεγάλη απόσταση, 
ή συνέπειες στον χώρο εργασίας ή άλλες 
έμμεσες επιπτώσεις, λαμβάνοντας υπόψη 
τη σωρευτική και συνεργιστική δράση· ή 
τα υπόγεια ύδατα. Η έγκριση ενδέχεται να 
περιορίσει τις ποσότητες που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν και τις περιοχές στις 
οποίες πρόκειται να εφαρμοστεί το 
φυτοπροστατευτικό προϊόν. Η έγκριση 
ενδέχεται να περιορίσει τις ποσότητες που 
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και τις 
περιοχές στις οποίες πρόκειται να 
εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν. 
Επιπλέον, μπορεί να επιβάλει πρόσθετους 
όρους προκειμένου να προληφθούν τυχόν 
βλαβερές συνέπειες στην υγεία των 
ανθρώπων ή των ζώων ή οποιαδήποτε μη 
αποδεκτή δυσμενής επίδραση στο 
περιβάλλον, όπως η είσοδος στην τροφική 
αλυσίδα ζωοτροφών και τροφίμων που 
περιέχουν υπολείμματα, εκτός εάν έχει ήδη 
θεσπιστεί σχετική διάταξη δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Μολονότι η έρευνα και ανάπτυξη αποτελούν σημαντικά στοιχεία, η απελευθέρωση στο 
περιβάλλον μη εγκεκριμένου φυτοφαρμάκου μπορεί να ενέχει κινδύνους για την ανθρώπινη 
υγεία και την υγεία των ζώων ή για το περιβάλλον, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τον 
σκοπό του παρόντος κανονισμού όσον αφορά το υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των 
ανθρώπων και των ζώων καθώς και του περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, κάθε είδους 
πειράματα και δοκιμές πρέπει να ελέγχονται αυστηρά προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν 
έχουν άμεσες ή έμμεσες αρνητικές συνέπειες στην υγεία ή το περιβάλλον.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 397
Άρθρο 51, παράγραφος 4 α (νέα)

4α. Για τα εγκεκριμένα προϊόντα και τις 
εγκεκριμένες χρήσεις που αποτελούν 
αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι 
απαραίτητος ο έγκαιρος καθορισμός των 
επιτρεπόμενων ανωτάτων ορίων σύμφωνα 
με το άρθρο 4, παράγραφος 2 του 
παρόντος κανονισμού.
4β. Προσωρινά επιτρεπόμενα ανώτατα 
όρια για τις χρήσεις που εγκρίνονται 
δυνάμει των άρθρων 49 και 50 του 
παρόντος κανονισμού και για τις χρήσεις 
προϊόντων που περιέχουν νέες δραστικές 
ουσίες παρατίθενται στο παράρτημα III 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. Η 
απόφαση λαμβάνεται εντός 60 ημερών από 
τη γνωστοποίηση των ορίων εκ μέρους του 
κράτους μέλους που διενεργεί την 
αξιολόγηση.
4γ. Η Αρχή αξιολογεί τα επιτρεπόμενα 
ανώτατα όρια που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 πριν από την ενσωμάτωση 
στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 396/2005  Η απόφαση λαμβάνεται 
εντός 60 ημερών από τη δημοσίευση της 
γνώμης της Αρχής.
4δ. Οι αποφάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 και 3 λαμβάνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 76, 
παράγραφος 3.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να καθυστερεί ο καθορισμός επιτρεπομένων ανωτάτων ορίων σε ολόκληρη την ΕΕ 
λόγω διοικητικών διαδικασιών. Κάθε καθυστέρηση έχει αρνητικές επιπτώσεις στο ελεύθερο 
εμπόριο τροφίμων και ζωοτροφών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τροπολογία: Pilar Ayuso

Τροπολογία 398
Άρθρο 51 α (νέο)

Άρθρο 51a
Μέγιστα επίπεδα υπολειμμάτων

1. Για τα προϊόντα και τις χρήσεις που 
εγκρίνονται στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού, απαιτείται ο έγκαιρος 
καθορισμός των μέγιστων επιπέδων 
υπολειμμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 4, 
παράγραφος 2.
2. Για τις εγκεκριμένες βάσει των άρθρων 
49 και 50 του παρόντος κανονισμού 
χρήσεις, καθώς και για τις χρήσεις που 
επιτρέπονται για προϊόντα που περιέχουν 
νέες ενεργές ουσίας, τα προσωρινά μέγιστα 
επίπεδα υπολειμμάτων περιλαμβάνονται 
στο Παράρτημα III του κανονισμού (EΚ) 
αριθ. 396/2005. Απόφαση λαμβάνεται εντός 
εξήντα ημερών από την υποβολή της 
έκθεσης του αξιολογούντος κράτους 
μέλους.
3. Η Αρχή καλείται να αξιολογήσει τα 
επίπεδα υπολειμμάτων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2, πριν από την 
κατάρτιση του καταλόγου του
παραρτήματος II του κανονισμού  (EΚ) 
αριθ. 396/2005. Απόφαση λαμβάνεται εντός 
εξήντα ημερών από την υποβολή της 
γνωμοδότησης της Αρχής.
4. Οι αποφάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 και 3 λαμβάνονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 76, παράγραφος 
3.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός ανώτατων επιπέδων υπολειμμάτων σε ολόκληρη την ΕΕ δεν πρέπει να 
καθυστερήσει λόγω διοικητικών διαδικασιών. Οιαδήποτε καθυστέρηση θα έχει αρνητική 
επίπτωση στην ελεύθερη εμπορία τροφίμων και ζωοτροφών στην ΕΕ.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 399
Άρθρο 52; παράγραφος 2

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Η επέκταση εγκρίσεων για χρήσεις δευτερεύουσας σημασίας μπορεί να είναι απαραίτητη σε 
εθνικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν 
την έγκριση.

Τροπολογία: Dan Jørgensen + Caroline Lucas

Τροπολογία 400
Άρθρο 52, παράγραφος2

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

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



PE 390.442v02-00 84/138 AM\672288EL.doc

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτεραιότητα πρέπει να δίνεται πάντα σε μη χημικές μεθόδους διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών ως τη μόνη πραγματικά προληπτική και αειφόρο λύση που συμβαδίζει περισσότερο
με τους στόχους για αειφόρο προστασία των καλλιεργειών παρά σε περίπλοκες χημικές ουσίες 
που προορίζονται να σκοτώνουν φυτά, έντομα ή άλλες μορφές ζωής, οι οποίες δεν μπορούν να 
ταξινομηθούν ως αειφόρες μέθοδοι. Τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν και να ενθαρρύνουν 
την σε ευρεία κλίμακα έγκριση μη χημικών μεθόδων για τη φυτοπροστασία και διαχείριση 
επιβλαβών οργανισμών και καλλιεργειών.

Τροπολογία: Christa Klaß, Anja Weisgerber,Erna Hennicot-Schoepges και Karl-Heinz 
Florenz

Τροπολογία 401
Άρθρο 52; παράγραφος 2

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

Η ορθή χρήση περιλαμβάνει την τήρηση των 
όρων που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 
30 και καθορίζονται στην επισήμανση, την 
εφαρμογή των αρχών ορθής πρακτικής 
φυτοπροστασίας, καθώς και, κατά 
περίπτωση, των αρχών της ολοκληρωμένης 
φυτοπροστασίας όπως αυτές ορίζονται στα 
πραρτήματα III και IV της οδηγίας 
πλαισίου για την αειφόρο χρήση των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή διασφαλίζεται η σύνδεση με την οδηγία πλαίσιο σχετικά με την 
αειφόρο χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

Τροπολογία: Christa Klaß, Anja Weisgerber,Erna Hennicot-Schoepges και Karl-Heinz 
Florenz + Richard Seeber

Τροπολογία 402
Άρθρο 52; παράγραφος 3

Το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2014, 
η ορθή χρήση των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων συμμορφώνεται με τις αρχές 

διαγράφεται
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της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της 
ορθής πρακτικής φυτοπροστασίας και της 
ορθής περιβαλλοντικής πρακτικής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή διασφαλίζεται η σύνδεση με την οδηγία πλαίσιο σχετικά με την 
αειφόρο χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Τροπολογία: Caroline Lucas

Τροπολογία 403
Άρθρο 52, παράγραφος3

Το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2014, η 
ορθή χρήση των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων συμμορφώνεται με τις αρχές της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της 
ορθής πρακτικής φυτοπροστασίας και της 
ορθής περιβαλλοντικής πρακτικής.

Το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2011, η 
ορθή χρήση των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων συμμορφώνεται με τις αρχές, Τις 
προδιαγραφές, τις μεθόδους και τις 
πρακτικές απόδοσης προτεραιότητας στις 
μη χημικές μεθόδους φυτοπροστασίας και 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και 
συγκομιδών.

Τα κράτη μέλη προβαίνουν στις αναγκαίες 
προετοιμασίες για την ευρεία υιοθέτηση μη 
χημικών μεθόδων φυτοπροστασίας και 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και 
συγκομιδών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτεραιότητα πρέπει να δίνεται πάντα σε μη χημικές μεθόδους διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών ως τη μόνη πραγματικά προληπτική και αειφόρο λύση που συμβαδίζει περισσότερο 
με τους στόχους για αειφόρο προστασία των καλλιεργειών παρά σε περίπλοκες χημικές ουσίες 
που προορίζονται να σκοτώνουν φυτά, έντομα ή άλλες μορφές ζωής, οι οποίες δεν μπορούν να 
ταξινομηθούν ως αειφόρες μέθοδοι. Τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν και να ενθαρρύνουν 
την σε ευρεία κλίμακα έγκριση μη χημικών μεθόδων για τη φυτοπροστασία και διαχείριση 
επιβλαβών οργανισμών και καλλιεργειών.
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Τροπολογία: Dan Jørgensen

Τροπολογία 404
Άρθρο 52, παράγραφος3

Το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2014, η 
ορθή χρήση των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων συμμορφώνεται με τις αρχές της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της 
ορθής πρακτικής φυτοπροστασίας και της 
ορθής περιβαλλοντικής πρακτικής.

Το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2012, η 
ορθή χρήση των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων συμμορφώνεται με τις αρχές, Τις 
προδιαγραφές, τις μεθόδους και τις 
πρακτικές απόδοσης προτεραιότητας στις 
μη χημικές μεθόδους φυτοπροστασίας και 
ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών και συγκομιδών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτεραιότητα πρέπει να δίνεται πάντα σε μη χημικές μεθόδους διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών ως τη μόνη πραγματικά προληπτική και αειφόρο λύση που συμβαδίζει περισσότερο 
με τους στόχους για αειφόρο προστασία των καλλιεργειών παρά σε περίπλοκες χημικές ουσίες 
που προορίζονται να σκοτώνουν φυτά, έντομα ή άλλες μορφές ζωής, οι οποίες δεν μπορούν να 
ταξινομηθούν ως αειφόρες μέθοδοι. Τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν και να ενθαρρύνουν 
την σε ευρεία κλίμακα έγκριση μη χημικών μεθόδων για τη φυτοπροστασία και διαχείριση 
επιβλαβών οργανισμών και καλλιεργειών.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 405
Άρθρο 53; παράγραφος 1

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

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

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες σχετικά με ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν πρέπει να τίθενται στη διάθεση όλων 
των ενδιαφερομένων κρατών μελών.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 406
Άρθρο 53, παράγραφος 1, εδάφιο 2

Ειδικότερα, κοινοποιούνται οι δυνητικά 
βλαβερές επιδράσεις του εν λόγω 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος ή των 
υπολειμμάτων της δραστικής ουσίας, του 
προστατευτικού ή του συνεργιστικού που 
περιέχεται σε αυτό στην υγεία του 
ανθρώπου ή των ζώων ή στα υπόγεια ύδατα, 
ή οι δυνητικά μη αποδεκτές δυσμενείς 
επιδράσεις στα φυτά, τα φυτοπροστατευτικά
προϊόντα ή το περιβάλλον.

Ειδικότερα, κοινοποιούνται οι δυνητικά 
βλαβερές επιδράσεις του εν λόγω 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος ή των 
υπολειμμάτων της δραστικής ουσίας, του 
προστατευτικού ή του συνεργιστικού που 
περιέχεται σε αυτό στην υγεία του 
ανθρώπου ή των ζώων ή στα ύδατα 
επιφανείας ή τα υπόγεια ύδατα, ή οι 
δυνητικά μη αποδεκτές δυσμενείς 
επιδράσεις στα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα 
και άλλα στοιχεία του περιβάλλοντος.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση. Όπως έχει, το κείμενο παραπέμπει σε μόνον ορισμένα τμήματα του βιοτικού 
περιβάλλοντος (φυτά και ζώα) και του αβιοτικού περιβάλλοντος (π.χ. ύδατα). Πληροφορίες περί 
των αποτελεσμάτων σε άλλα τμήματα του περιβάλλοντος (π.χ. το έδαφος, τις γεωλογικές δομές, 
την τοπογραφία, το κλίμα) πρέπει να θεωρούνται πρόσθετο στοιχείο στην αποτίμηση της ορθής 
λειτουργίας των οικοσυστημάτων.

Τροπολογία: Ιωάννης Γκλαβάκης

Τροπολογία 407
Άρθρο 53, παράγραφος 1, εδάφιο 3

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

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

Αιτιολόγηση

Η ενημέρωση οφείλει να περιλαμβάνει τις πιθανές αρνητικές επιδράσεις τόσο για τον άνθρωπο, 
όσο και για τα ζώα και το περιβάλλον. 

Τροπολογία: Ιωάννης Γκλαβάκης

Τροπολογία 408
Άρθρο 53, παράγραφος 1, εδάφιο 4

Η υποχρέωση γνωστοποίησης καλύπτει τις 
πληροφορίες που αφορούν αποφάσεις ή 
αξιολογήσεις από δημόσιους φορείς που 
εγκρίνουν φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή 
δραστικές ουσίες σε τρίτες χώρες. 

διαγράφεται 

Or. el

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος διαγράφεται, καθώς στις τρίτες χώρες υπάρχει άλλη νομοθεσία που καθιστά 
δύσκολη την σύγκριση με τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων εντός της Ε.Ε.  

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 409
Άρθρο 53; παράγραφος 3

3. Το πρώτο κράτος μέλος που χορήγησε 
έγκριση εντός κάθε ζώνης αξιολογεί τις 
πληροφορίες που έλαβε και ενημερώνει τα 
άλλα κράτη μέλη, που ανήκουν στην ίδια 
ζώνη, εάν αποφασίζει να ανακαλέσει ή να 
τροποποιήσει την έγκριση δυνάμει του 
άρθρου 43.

3. Τα κράτη μέλη αξιολογούν τις 
πληροφορίες που έλαβαν.

Ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη, την Αρχή 
και την Επιτροπή εάν θεωρεί ότι οι όροι 
έγκρισης της δραστικής ουσίας, του 
προστατευτικού ή του συνεργιστικού που 
περιέχεται στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 
δεν πληρούνται πλέον και προτείνει την 
ανάκληση της έγκρισης ή την τροποποίηση 

Ενημερώνουν την Αρχή και την Επιτροπή 
εάν θεωρούν ότι οι όροι έγκρισης της 
δραστικής ουσίας, του προστατευτικού ή 
του συνεργιστικού που περιέχεται στο 
φυτοπροστατευτικό προϊόν δεν πληρούνται 
πλέον και προτείνουν την ανάκληση της 
έγκρισης ή την τροποποίηση των όρων.
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των όρων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες σχετικά με ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν πρέπει να τίθενται στη διάθεση όλων 
των ενδιαφερομένων κρατών μελών.

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 410
Άρθρο 53, παράγραφος3, εδάφιο 1

3. Το πρώτο κράτος μέλος που χορήγησε 
έγκριση εντός κάθε ζώνης αξιολογεί τις 
πληροφορίες που έλαβε και ενημερώνει τα 
άλλα κράτη μέλη, που ανήκουν στην ίδια 
ζώνη, εάν αποφασίζει να ανακαλέσει ή να 
τροποποιήσει την έγκριση δυνάμει του 
άρθρου 43.

3. Το κράτος μέλος που λαμβάνει τέτοιου 
είδους κοινοποίηση τη διαβιβάζει πάραυτα 
στο άλλο κράτος μέλος. Με την επιφύλαξη 
του δικαιώματος των κρατών μελών να 
θεσπίζουν προσωρινά προστατευτικά 
μέτρα, το κράτος μέλος που χορήγησε 
έγκριση αξιολογεί τις πληροφορίες που 
έλαβε και ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη, 
εάν αποφασίζει να ανακαλέσει ή να 
τροποποιήσει την έγκριση δυνάμει του 
άρθρου 43.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να δημιουργηθεί μηχανισμός των κρατών μελών για κοινοποίηση των 
πληροφοριών σχετικά με εν δυνάμει αρνητικές επιπτώσεις.

Τροπολογία: Glenis Willmott

Τροπολογία 411
Άρθρο 53, παράγραφος3, εδάφιο 1

3. Το πρώτο κράτος μέλος που χορήγησε 
έγκριση εντός κάθε ζώνης αξιολογεί τις 
πληροφορίες που έλαβε και ενημερώνει τα 
άλλα κράτη μέλη, που ανήκουν στην ίδια 
ζώνη, εάν αποφασίζει να ανακαλέσει ή να 
τροποποιήσει την έγκριση δυνάμει του 

3. Το κράτος μέλος που λαμβάνει τέτοιου 
είδους κοινοποίηση τη διαβιβάζει πάραυτα 
στο άλλο κράτος μέλος που ανήκει στην 
ίδια ζώνη. Με την επιφύλαξη του 
δικαιώματος των κρατών μελών να 
θεσπίζουν προσωρινά προστατευτικά 
μέτρα, το κράτος μέλος που χορήγησε 
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άρθρου 43. πρώτο έγκριση εντός της εν λόγω ζώνης, 
αξιολογεί τις πληροφορίες που έλαβε και 
ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη, εάν 
αποφασίζει να ανακαλέσει ή να 
τροποποιήσει την έγκριση δυνάμει του 
άρθρου 43.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται μηχανισμός διαβίβασης των πληροφοριών στο κράτος μέλος 
που θα αξιολογήσει πληροφορία. Με τον τρόπο αυτό διατηρείται το δικαίωμα των κρατών 
μελών να ενεργούν μονομερώς σε περίπτωση επαρκούς λόγου ανησυχίας.

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 412
Άρθρο 53, παράγραφος 3, εδάφιο 1

3. Το πρώτο κράτος μέλος που χορήγησε 
έγκριση εντός κάθε ζώνης αξιολογεί τις 
πληροφορίες που έλαβε και ενημερώνει τα 
άλλα κράτη μέλη, που ανήκουν στην ίδια 
ζώνη, εάν αποφασίζει να ανακαλέσει ή να 
τροποποιήσει την έγκριση δυνάμει του 
άρθρου 43.

3. Το πρώτο κράτος μέλος που χορήγησε 
έγκριση αξιολογεί τις πληροφορίες που 
έλαβε και ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη 
εάν αποφασίζει να ανακαλέσει ή να 
τροποποιήσει την έγκριση δυνάμει του 
άρθρου 43.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η διαίρεση σε ζώνες δεν αποτελεί κατάλληλο μέσο για τη διαδικασία έγκρισης διότι οι 
κλιματολογικές, βιολογικές και υδάτινες συνθήκες στις διάφορες χώρες δεν είναι συγκρίσιμες 
στις προτεινόμενες ζώνες.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 413
Άρθρο 53; παράγραφος 4

4. Ο κάτοχος έγκρισης ενός 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος υποβάλλει 
ετησίως στην αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους που ενέκρινε το φυτοπροστατευτικό 
προϊόν τυχόν διαθέσιμα στοιχεία για την 

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

αποτελεσματικότητας, την ανάπτυξη 
ανθεκτικότητας και τυχόν απρόβλεπτες 
επιδράσεις στα φυτά, τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα ή το περιβάλλον.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες σχετικά με ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν πρέπει να τίθενται στη διάθεση όλων 
των ενδιαφερομένων κρατών μελών.

Τροπολογία: Ιωάννης Γκλαβάκης

Τροπολογία 414
Άρθρο 53, παράγραφος 4

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

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

Or. el

Αιτιολόγηση

Η ετήσια υποχρέωση υποβολής στοιχείων στην αρμόδια Αρχή έχει μεγάλο διοικητικό άχθος για 
τους κατόχους έγκρισης.

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 415
Άρθρο 54, παράγραφος1, στοιχείο (εα) (νέο)

(εα) πληροφορίες σχετικά με βασικούς 
κινδύνους για το περιβάλλον και την υγεία, 
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Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατίθενται στο κοινό ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με βασικούς κινδύνους που 
ενέχουν τα προϊόντα φυτοπροστασίας για το περιβάλλον και την υγεία.

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 416
Άρθρο 56, παράγραφος1, υποπαράγραφοι 2, 3, 4 και 5

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

Η προστασία καλύπτει τις εκθέσεις δοκιμών 
και μελετών που υποβάλλονται σε ένα 
κράτος μέλος από αιτούντα έγκριση δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού (στο εξής 
καλούμενος «ο πρώτος αιτών»), με τον όρο 
ότι οι εν λόγω εκθέσεις δοκιμών και 
μελετών ήταν απαραίτητες για την έγκριση, 
υπό τις δεδομένες συνθήκες, ή την 
τροποποίηση, ανανέωση ή αναθεώρηση
έγκρισης·

(α)ήταν απαραίτητες για την έγκριση 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, ούτε αυτή 
ούτε περίληψή της μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από οιοδήποτε 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 

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 
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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. 

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

After an initial authorisation period of 7 to 10 years manufacturers of plant protection 
products have to apply for re-authorisation of their products to prove that according to the 
latest scientific developments their products do not pose any risks to human health and the 
environment. Member States authorities do require considerable new data for this purpose. 
Providing this data represents a major investment for the approval holders. This new 
intellectual property should be protected to safeguard the investments made.

Data protection should not be restricted to Good Laboratory Practice (GLP) or Good 
Experimental Practice (GEP) compliant data because also non GLP/GEP data represents a 
major intellectual property of the owner which should be protected from the use by third 
parties. For example risk assessments are not GLP or GEP information but extensively rely 
on highly qualified expertise and must be protected.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 417
Άρθρο 56, παράγραφος 1, εδάφια 2, 3, 4 και 5

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

Η προστασία καλύπτει τις εκθέσεις δοκιμών 
και μελετών που υποβάλλονται σε ένα 
κράτος μέλος από αιτούντα έγκριση δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού (στο εξής 
καλούμενος «ο πρώτος αιτών»), με τον όρο 
ότι οι εν λόγω εκθέσεις δοκιμών και 
μελετών ήταν υπό τις δεδομένες συνθήκες 
απαραίτητες για την έγκριση ή την 
τροποποίηση, την ανανέωση ή την εξέταση
έγκρισης.

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε αντίθεση με άλλα προϊόντα, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει να επαναξιολογούνται 
πλήρως και να επανεγκρίνονται εντός 7 έως 10 ετών από την πρώτη έγκριση. Οι ρυθμιστικές 
αρχές χρειάζεται να έχουν στη διάθεσή τους μεγάλο αριθμό νέων στοιχείων για να 
διενεργήσουν την επαναξιολόγηση αυτή. Η συλλογή των στοιχείων αυτών αντιπροσωπεύει 
μεγάλη οικονομική επιβάρυνση για τον κάτοχο της έγκρισης. Εάν αυτά τα νέα στοιχεία δεν 
προστατεύονται, δεν είναι δυνατή η στήριξη πολλών προϊόντων, ιδιαίτερα των λιγότερο 
διαδεδομένων σπόρων.

Δεν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για τους οποίους η ασφάλεια των στοιχείων πρέπει να περιορίζεται 
σε στοιχεία τα οποία συμμορφώνονται με την ορθή εργαστηριακή πρακτική ή την ορθή 
πρακτική για τη διενέργεια πειραμάτων. Επί παραδείγματι, οι εκτιμήσεις επικινδυνότητας δεν 
βασίζονται σε στοιχεία που συνδέονται με την ορθή εργαστηριακή πρακτική ή την ορθή 
πρακτική για τη διενέργεια πειραμάτων. Οι εκτιμήσεις αυτές όμως στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό 
στη γνώμη εμπειρογνωμόνων και πρέπει να προστατεύονται.
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Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 418
Άρθρο 56, παράγραφος1, εδάφιο 2

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

Η προστασία καλύπτει τις εκθέσεις δοκιμών 
και μελετών που υποβάλλονται σε ένα 
κράτος μέλος από αιτούντα έγκριση δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού (στο εξής 
καλούμενος «ο πρώτος αιτών»), με τον όρο 
ότι οι εν λόγω εκθέσεις δοκιμών και 
μελετών ήταν απαραίτητες για την έγκριση, 
υπό τις δεδομένες συνθήκες, ή την 
τροποποίηση, ανανέωση ή αναθεώρηση
έγκρισης·

(α)ήταν απαραίτητες για την έγκριση 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).

Or. en

Αιτιολόγηση

After an initial authorisation period of 7 to 10 years manufacturers of plant protection 
products have to apply for re-authorisation of their products to prove that according to the 
latest scientific developments their products do not pose any risks to human health and the 
environment. Member States authorities do require considerable new data for this purpose. 
Providing this data represents a major investment for the approval holders. This new 
intellectual property should be protected to safeguard the investments made.

Data protection should not be restricted to Good Laboratory Practice (GLP) or Good 
Experimental Practice (GEP) compliant data because also non GLP/GEP data represents a 
major intellectual property of the owner which should be protected from the use by third 
parties. For example risk assessments are not GLP or GEP information but extensively rely 
on highly qualified expertise and must be protected.
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Τροπολογία: Ιωάννης Γκλαβάκης

Τροπολογία 419
Άρθρο 56, παράγραφος 1, εδάφιο 2, σημείο (α)

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

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

Or. el

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 420
Άρθρο 56, παράγραφος1, εδάφιο 3

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

Όταν μια έκθεση προστατεύεται, ούτε αυτή 
ούτε περίληψή της μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από οιοδήποτε 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. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση τροπολογίας επί του άρθρου 56, παράγραφος 1, εδάφιο 2.

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz 
και Christa Klaß

Τροπολογία 421
Άρθρο 56, παράγραφος 1, εδάφιο 3

Όταν μια έκθεση προστατεύεται, δεν μπορεί Όταν μια έκθεση προστατεύεται, δεν μπορεί 
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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. 

να χρησιμοποιηθεί ολόκληρη ή μέρος 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθούν κίνητρα σε επιχειρήσεις που είναι πρόθυμες να επενδύσουν στην έρευνα για 
νέες χρήσεις εγκεκριμένων προϊόντων φυτοπροστασίας, ιδίως στο πεδίο των δευτερεύουσας 
σημασίας καλλιεργειών. Η επέκταση της αρχικής περιόδου προστασίας δεδομένων του 
εγκεκριμένου προϊόντος και πέραν των 10 ετών, όπως συμβαίνει στο πεδίο των κτηνιατρικών 
προϊόντων, θα ενθαρρύνει αυτή την έρευνα.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 422
Άρθρο 56, παράγραφος 1, εδάφιο 4

(Δεν αφορά το κείμενο στα ελληνικά)

Or. en

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz 
και Christa Klaß

Τροπολογία 423
Άρθρο 56, παράγραφος 1, εδάφιο 4

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.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθούν κίνητρα σε επιχειρήσεις που είναι πρόθυμες να επενδύσουν στην έρευνα για 
νέες χρήσεις εγκεκριμένων προϊόντων φυτοπροστασίας, ιδίως στο πεδίο των δευτερεύουσας 
σημασίας καλλιεργειών. Η επέκταση της αρχικής περιόδου προστασίας δεδομένων του 
εγκεκριμένου προϊόντος και πέραν των 10 ετών, όπως συμβαίνει στο πεδίο των κτηνιατρικών 
προϊόντων, θα ενθαρρύνει αυτή την έρευνα.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 424
Άρθρο 56, παράγραφος 1, εδάφιο 5

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

After an initial authorisation period of 7 to 10 years manufacturers of plant protection 
products have to apply for re-authorisation of their products to prove that according to the 
latest scientific developments their products do not pose any risks to human health and the 
environment. Member States authorities do require considerable new data for this purpose. 
Providing this data represents a major investment for the approval holders. This new 
intellectual property should be protected to safeguard the investments made.

Data protection should not be restricted to Good Laboratory Practice (GLP) or Good 
Experimental Practice (GEP) compliant data because also non GLP/GEP data represents a 
major intellectual property of the owner which should be protected from the use by third 
parties. For example risk assessments are not GLP or GEP information but extensively rely 
on highly qualified expertise and must be protected.

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz 
και Christa Klaß

Τροπολογία 425
Άρθρο 56, παράγραφος 1, εδάφιο 5

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

Οι μελέτες προστατεύονται επί τρία έτη 
μετά την περίοδο της οποίας μνεία γίνεται 
στο εδάφιο 4, εάν είναι απαραίτητο για την 
ανανέωση ή την επανεξέταση της έγκρισης.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθούν κίνητρα σε επιχειρήσεις που είναι πρόθυμες να επενδύσουν στην έρευνα για 
νέες χρήσεις εγκεκριμένων προϊόντων φυτοπροστασίας, ιδίως στο πεδίο των δευτερεύουσας 
σημασίας εσοδιών. Η επέκταση της αρχικής περιόδου προστασίας δεδομένων του εγκεκριμένου 
προϊόντος και πέραν των 10 ετών, όπως συμβαίνει στο πεδίο των κτηνιατρικών προϊόντων, θα 
ενθαρρύνει αυτή την έρευνα.

Τροπολογία: Christofer Fjellner

Τροπολογία 426
Άρθρο 56, παράγραφος 1, εδάφιο 5

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

Οι μελέτες δεν προστατεύονται, εάν ήταν 
απαραίτητες μόνο για την ανανέωση ή την 
επανεξέταση της έγκρισης, εκτός εάν 
εμπεριέχουν νέες επιστημονικές 
πληροφορίες σημαντικές για τη μείωση του 
κινδύνου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει να υποβάλλονται σε νέα αξιολόγηση και έγκριση 10 
χρόνια μετά την πρώτη έγκρισή τους. Νέες μελέτες είναι απαραίτητες για την εκ νέου έγκριση οι 
οποίες και συνιστούν μείζονα επένδυση για τους κατόχους έγκρισης. Εάν αυτές οι μελέτες δεν 
προστατεύονται, οι παραγωγοί ίσως και να μην είναι τόσο πρόθυμοι να τις εκπονήσουν. Ως 
αποτέλεσμα σημαντικές γνώσεις που παρέχουν δυνατότητα μειώσεως του κινδύνου θα 
μπορούσαν να χαθούν. Στην πρόταση διαπιστώνεται μεν αξιέπαινη προσπάθεια για απλούστερη 
εφαρμογή των κανόνων προστασίας των δεδομένων, η προτεινόμενη τροπολογία όμως είναι 
απαραίτητη προα αποφυγή αυτής της εξελίξεως. 

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges και Péter Olajos + Holger Krahmer

Τροπολογία 427
Άρθρο 56, παράγραφος 1 α (νέα)

1 α. Όταν ο πρώτος αιτών αποφασίζει να 
υποβάλει αίτηση επεκτάσεων εγκρίσεως 
για χρήσεις δευτερεύουσας σημασίας εντός 
7ετίας από την αρχική έγκριση, η περίοδος 
προστασίας δεδομένων για το 
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συγκεκριμένο προϊόν παρατείνεται κατά 1 
έτος για κάθε δύο επεκτάσεις εγκρίσεως 
για χρήση δευτερεύουσας σημασίας. Η 
αρχική περίοδος προστασίας δεδομένων 
μπορεί να παραταθεί το ανώτατο κατά 3 
έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθούν κίνητρα σε επιχειρήσεις που είναι πρόθυμες να επενδύσουν στην έρευνα για 
νέες χρήσεις εγκεκριμένων προϊόντων φυτοπροστασίας, ιδίως στο πεδίο των δευτερεύουσας 
σημασίας καλλιεργειών. Η επέκταση της αρχικής περιόδου προστασίας δεδομένων του 
εγκεκριμένου προϊόντος και πέραν των 10 ετών, όπως συμβαίνει στο πεδίο των κτηνιατρικών 
προϊόντων, θα ενθαρρύνει αυτή την έρευνα.

Τροπολογία: Pilar Ayuso

Τροπολογία 428
Άρθρο 56, παράγραφος 2, σημείο (β α) (νέο)

(β α) στην περίπτωση όπου δημιουργείται 
κατάσταση μονοπωλίου.

Or. es

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 429
Άρθρο 56, παράγραφος 3, εισαγωγή και στοιχείο α)

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

δοκιμών και μελετών που υποβάλλονται 
είναι απαραίτητες για τη χορήγηση της 
πρώτης έγκρισης για τις δεδομένες 
συνθήκες ή για την τροποποίηση, ανανέωση 
ή επανεξέταση της έγκρισης ενός 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Μετά την παρέλευση αρχικής περιόδου εγκρίσεως διαρκείας 7 έως 10 ετών οι παραγωγοί 
προϊόντων φυτοπροστασίας πρέπει να υποβάλουν αίτηση επανεγκρίσεως των προϊόντων τους 
για να αποδειχθεί ότι σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης τα προϊόντα τους δεν 
συνεπάγονται κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Οι αρχές των κρατών 
μελών απαιτούν πράγματι σημαντικά νέα στοιχεία προς τούτο. Η παροχή αυτών των στοιχείων 
αποτελεί μείζονα επένδυση για τους κατόχους έγκρισης. Αυτό το νέο δικαίωμα πνευματικής 
ιδιοκτησίας πρέπει να τυγχάνει προστασίας για να υπάρχουν εχέγγυα για τις επενδύσεις που 
γίνονται.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 430
Άρθρο 56, παράγραφος 3, εισαγωγή και στοιχείο (α)

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 
συμπληρωματικών 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 υπό τις δεδομένες συνθήκες 
απαραίτητες για τη χορήγηση της πρώτης 
έγκρισης ή την τροποποίηση, την ανανέωση 
ή την εξέταση της έγκρισης ενός 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος·

Or. de
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Αιτιολόγηση

Σε αντίθεση με άλλα προϊόντα, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει να επαναξιολογούνται 
πλήρως και να επανεγκρίνονται εντός 7 έως 10 ετών από την πρώτη έγκριση. Οι αρμόδιες για 
την έγκριση αρχές χρειάζεται να έχουν στη διάθεσή τους μεγάλο αριθμό νέων στοιχείων για να 
διενεργήσουν την επαναξιολόγηση αυτή. 

Οι ρυθμιστικές αρχές χρειάζεται να έχουν στη διάθεσή τους μεγάλο αριθμό νέων στοιχείων για 
να διενεργήσουν την επαναξιολόγηση αυτή. Η συλλογή των στοιχείων αυτών αντιπροσωπεύει 
μεγάλη οικονομική επιβάρυνση για τον κάτοχο της έγκρισης. Εάν αυτά τα νέα στοιχεία δεν 
προστατεύονται, δεν είναι δυνατή η στήριξη πολλών προϊόντων, ιδιαίτερα των λιγότερο 
διαδεδομένων σπόρων.

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 431
Άρθρο 56, παράγραφος 3 α (νέα)

3 α. Όταν εγκρίνουν φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα σύμφωνα με το άρθρο 35, 
παράγραφος 2 ή το άρθρο 40, τα κράτη 
μέλη προστατεύουν εντός εκάστης ζώνης 
που ορίζεται στο Παράρτημα I τα 
δεδομένα που είναι απαραίτητα για την 
έγκριση στο κράτος μέλος που εξετάζει την 
αίτηση σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος άρθρου. Η προστασία των 
δεδομένων αρχίζει την ημερομηνία της 
έγκρισης σε κάθε κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα δεδομένα πρέπει να προστατεύονται σε όλα τα κράτη μέλη που χορηγούν εγκρίσεις εντός 
μίας ζώνης για να ενθαρρύνεται η έρευνα από επιχειρήσεις για καινοτόμα προϊόντα και να 
υπάρχουν εχέγγυα προβλέψιμης προστασίας των επενδύσεων στις οποίες προβαίνουν.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 432
Άρθρο 56, παράγραφος 3 α (νέα)

3α. Εντός κάθε ζώνης, όπως αυτές 
ορίζονται στο παράρτημα Ι, τα κράτη μέλη 
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τα οποία εγκρίνουν φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα σύμφωνα με το άρθρο 35, 
παράγραφος 2 ή με τη διαδικασία 
αμοιβαίας αναγνώρισης σύμφωνα με το 
άρθρο 40, προστατεύουν τα στοιχεία που 
ήταν απαραίτητα για την έγκριση στο 
κράτος μέλος το οποίο εξέτασε την αίτηση 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3. 
Σε κάθε κράτος μέλος η προστασία αρχίζει 
από την ημερομηνία της έγκρισης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το σύστημα έγκρισης κατά ζώνες πρέπει να διασφαλίζει την προστασία των δεδομένων σε όλα 
τα κράτη μέλη, προκειμένου να ενθαρρύνονται οι επιχειρήσεις να επενδύουν σε καινοτόμα 
προϊόντα. Το σύστημα προστασίας των δεδομένων του νέου κανονισμού πρέπει να διασφαλίζει 
προβλέψιμη προστασία των επενδύσεων σε κάθε ζώνη.

Τροπολογία: Pilar Ayuso

Τροπολογία 433
Άρθρο 58, παράγραφος 3 α (νέα)

3 α. Οσάκις το κράτος μέλος θεωρεί ότι θα 
μπορούσε να δημιουργηθεί κατάσταση 
μονοπωλίου , εάν ο μελλοντικός αιτών και 
ο κάτοχος ή οι κάτοχοι των σχετικών 
εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα που περιέχουν την ίδια δραστική, 
προστατευτική ή συνεργιστική ουσία δεν 
μπορούν να συμφωνήσουν ως προς την 
κοινοχρησία των εκθέσεων δοκιμών και 
μελετών, τα δύο μέρη καθορίζουν από 
κοινού τα δικαστήρια που έχουν 
δικαιοδοσία να προσδιορίσουν πώς πρέπει 
να καταμερισθεί το κόστος που προέρχεται 
από την κοινοχρησία των δοκιμών και 
μελετών. Ο κάτοχος ή οι κάτοχοι των 
σχετικών εγκρίσεων διεκδικούν από τον 
μελλοντικό αιτούντα ίσο μερίδιο των 
εξόδων που πραγματοποίησε, το οποίο 
είναι εναγώγιμο ενώπιον των δικαστηρίων.

Or. es
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges και Péter Olajos

Τροπολογία 434
Άρθρο 59, παράγραφος 2

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κόστος παραγωγής των δεδομένων υπερβαίνει το καθαρό κόστος της μελέτης. Ο 
μελλοντικός αιτών πρέπει να είναι υποχρεωμένος να συμμετάσχει στο πλήρες κόστος των 
δεδομένων τα οποία έχει εν συνεχεία το δικαίωμα να χρησιμοποιεί για λόγους δικής του 
καταχώρισης.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 435
Άρθρο 59, παράγραφος 3

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

3. Εάν ο μελλοντικός αιτών και ο κάτοχος ή 
οι κάτοχοι των σχετικών εγκρίσεων 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 
περιέχουν την ίδια δραστική ουσία, 
προστατευτικό ή συνεργιστικό δεν μπορούν 
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να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με την 
κοινοχρησία των εκθέσεων δοκιμών και 
μελετών σε σπονδυλωτά, ο μελλοντικός 
αιτών ενημερώνει την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους. Ωστόσο, τα δύο μέρη 
καθορίζουν από κοινού τα αρμόδια για την 
εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου 
δικαστήρια.

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

Η αδυναμία συμφωνίας, όπως προβλέπεται 
στην παράγραφο 2, δεν εμποδίζει την 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους να 
χρησιμοποιήσει τις εκθέσεις δοκιμών και 
μελετών σε σπονδυλωτά για την αίτηση 
του μελλοντικού αιτούντα. Ο κάτοχος ή οι 
κάτοχοι των σχετικών εγκρίσεων 
διεκδικούν από τον μελλοντικό αιτούντα 
ίσο μερίδιο των εξόδων που
πραγματοποίησε, το οποίο είναι εναγώγιμο 
ενώπιον των δικαστηρίων ενός κράτους 
μέλους, όπως καθορίζονται από τα μέρη 
δυνάμει του πρώτου εδαφίου. Τα 
δικαστήρια αυτά λαμβάνουν υπόψη τις 
αρχές της παραγράφου 2.

Στην περίπτωση μη επιτεύξεως συμφωνίας, 
όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2, αντί 
της συμφωνίας μπορεί να υποβληθεί το θέμα 
σε όργανο διαιτησίας η εντολή του οποίου 
και να γίνει δεκτή. Μετά τη λήψη 
αποφάσεως από το όργανο διαιτησίας ο 
μελλοντικός αιτών πρέπει να παράσχει 
αποδεικτικά στοιχεία περί της 
συμφωνηθείσας πληρωμής πριν να 
χρησιμοποιηθούν τα σχετικά δεδομένα για 
τις ανάγκες εγκρίσεως.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δοκιμές και μελέτες που διενεργούνται με σκοπό την έγκριση αντιπροσωπεύουν μείζονα 
επένδυση στην οποία έχει προβεί ο κάτοχος της εγκρίσεως. Αυτό το δικαίωμα πνευματικής 
ιδιοκτησίας πρέπει να τυγχάνει επαρκούς προστασίας. Στον μελλοντικό αιτούντα πρέπει να 
επιτρέπεται να προβαίνει σε χρήση αυτών των δεδομένων μόνον όταν έχει επιτευχθεί συμφωνία 
σχετικά με την οικονομική αποζημίωση ή όταν αντί της εν λόγω συμφωνίας υπάρχει απόφαση 
διαιτητικού οργάνου και έχει παρασχεθεί απόδειξη της πληρωμής.

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 436
Άρθρο 60, παράγραφος 1 α (νέα)

1 α. Δυνατότητα διατυπώσεως 
παρατηρήσεων παρέχεται στον αιτούντα 
πριν να εγκρίνει η αρμόδια αρχή απόφαση 
περί του εμπιστευτικού χαρακτήρα των 
δεδομένων, η οποία είναι δεσμευτική για 
όλα τα κράτη μέλη, την Αρχή και την 
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Επιτροπή. Η απόφαση, η οποία πρέπει να 
κοινοποιηθεί στον αιτούντα, είναι δεόντως 
αιτιολογημένη. Ο αιτών έχει το δικαίωμα 
να προσφύγει ενώπιον της δικαιοσύνης 
κατά της αποφάσεως πριν αυτή να τεθεί σε 
εφαρμογή με σκοπό την επανεξέταση των 
αποτιμήσεων και της αποφάσεως της 
αρμόδιας αρχής από το δικαστήριο, καθώς 
και την εμπόδιση της αποκάλυψης των εν 
λόγω δεδομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αποκάλυψη ευαίσθητων πληροφοριών μπορεί να έχει τεράστιο αντίκτυπο επί των εμπορικών 
συμφερόντων. Κατά συνέπειαν στον κάτοχο αυτών των πληροφοριών πρέπει να δίδεται η 
ευκαιρία να διατυπώνει παρατηρήσεις σχετικά με την απόφαση αποκάλυψης πριν από τη λήψη 
της και να επιδιώκει επανόρθωση εάν απαιτείται δια της νομικής οδού.

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges και Péter Olajos

Τροπολογία 437
Άρθρο 60, παράγραφος 2, εισαγωγικό εδάφιο

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

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

Or. en

Τροπολογία: Caroline Lucas

Τροπολογία 438
Άρθρο 60, παράγραφος 2, στοιχείο (β)

(β) ο προσδιορισμός της καθαρότητας της 
δραστικής ουσίας, με εξαίρεση τις 
προσμείξεις που θεωρούνται σημαντικές 
από τοξικολογική, οικοτοξικολογική και 
περιβαλλοντική άποψη·

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η ύψιστη προτεραιότητα αυτού του κανονισμού είναι η προστασία της υγείας ανθρώπων που 
πρέπει επομένως να υπερισχύει απολύτως έναντι οιωνδήποτε χρηματοοικονομικών ή άλλων 
ζητημάτων. Ποιος είναι εκείνος που θα αποφασίζει ότι οι προσμείξεις θεωρούνται σημαντικές 
από τοξικολογική, οικοτοξικολογική ή περιβαλλοντική άποψη· Λαμβάνοντας υπόψη τους 
κινδύνους και τους αναγνωρισμένους αρνητικούς αντικτύπους των δραστικών ουσιών, αυτές οι 
πληροφορίες δεν πρέπει να υπόκεινται σε εμπορική εμπιστευτικότητα.

Τροπολογία: Caroline Lucas

Τροπολογία 439
Άρθρο 60, παράγραφος 2, στοιχείο γ)

(γ) πληροφορίες σχετικά με την πλήρη 
σύνθεση ενός φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ύψιστη προτεραιότητα αυτού του κανονισμού είναι η προστασία της υγείας ανθρώπων που 
πρέπει επομένως να υπερισχύει απολύτως έναντι οιωνδήποτε χρηματοοικονομικών ή άλλων 
ζητημάτων. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει κανείς την πλήρη σύνθεση ενός προϊόντος, ιδίως 
εάν έχει υποφέρει από οιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και χρειάζεται την ορθή 
αποτίμηση και αντιμετώπιση της καταστάσεώς του, είτε αυτή είναι οξεία είτα είναι χρόνια. 
Κατά συνέπειαν αυτές οι πληροφορίες δεν πρέπει να υπόκεινται σε εμπορική εμπιστευτικότητα.  

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges και Péter Olajos

Τροπολογία 440
Άρθρο 60, παράγραφος 2, σημείο (γ α) (νέο)

(γ α) τα ονόματα και τις τοποθεσίες των 
εγκαταστάσεων διενέργειας δοκιμών που 
είναι αρμόδιες για τη διενέργεια δοκιμών 
και την εκπόνηση μελετών σε σπονδυλωτά 
ζώα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εργαστήρια και τα άτομα που συμμετέχουν στις δοκιμές με σπονδυλωτά συνιστούν ιδιαίτερο 
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στόχο για βίαιες δράσεις. Η ταυτότητά τους επομένως δεν πρέπει να αποκαλύπτεται.

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges και Péter Olajos

Τροπολογία 441
Άρθρο 60, παράγραφος 2, σημείο (γ β) (νέο)

(γ β) τα ονόματα και τα προσωπικά 
στοιχεία επιστημόνων και πειραματιστών 
που είναι υπεύθυνοι για τη διενέργεια 
δοκιμών και μελετών με σπονδυλωτά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εργαστήρια και τα άτομα που συμμετέχουν στις δοκιμές με σπονδυλωτά συνιστούν ιδιαίτερο 
στόχο για βίαιες δράσεις. Η ταυτότητά τους επομένως δεν πρέπει να αποκαλύπτεται.

Τροπολογία: Richard Seeber + Holger Krahmer

Τροπολογία 442
Άρθρο 60, παράγραφος 2 α (νέα)

2 α. Δεδομένα δοκιμών, περιλαμβανομένων 
και εκθέσεων μελέτης, τα οποία έχει 
παράσχει αιτών με σκοπό την έγκριση, εκ 
νέου έγκριση ή τροποποίηση της έγκρισης 
προϊόντος φυτοπροστασίας δυνάμει της 
οδηγίας 91/4141/ΕΟΚ ή του παρόντος 
κανονισμού και τα οποία δεν θεωρούνται 
εμπιστευτικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού 
τίθενται στη διάθεση των ενδιαφερομένων 
μερών προς επιθεώρηση σε ειδικά μέρη 
(αναγνωστήρια) που ορίζουν η Επιτροπή, η 
Αρχή ή τα κράτη μέλη. Αυτά τα δεδομένα 
δεν δημοσιοποιούνται μέσω οιασδήποτε 
μορφής ηλεκτρονικής ή άλλης 
δημοσιοποιήσεως. Οι ενδιαφερόμενοι 
αναγνώστες επιτρέπεται να κρατούν 
σημειώσεις για προσωπική τους χρήση. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το κοινό έχει νόμιμο συμφέρον στην πρόσβαση σε πληροφορίες, που πρέπει να κατοχυρώνεται 
δυνάμει αυτού του Κανονισμού σύμφωνα με τη Σύμβαση Aarhus. 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 οι ενδιαφερόμενοι τρίτοι έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες αλλά οι 
δυνάμει ανταγωνιστές δεν μπορούν να κάνουν κατάχρηση του συστήματος για να λάβουν 
ευαίσθητα εμπορικά δεδομένα. 

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 443
Άρθρο 62, παράγραφος 1, εδάφιο 2

Ο κανονισμός αυτός περιλαμβάνει επίσης 
τυποποιημένες φράσεις για ειδικούς 
κινδύνους και προληπτικά μέτρα ασφάλειας, 
που συμπληρώνουν τις φράσεις που 
παρατίθενται στην οδηγία 1999/45/ΕΚ. Ο εν 
λόγω κανονισμός ενσωματώνει το κείμενο 
των παραρτημάτων IV και V της οδηγίας 
91/414/ΕΟΚ, με τις τυχόν απαραίτητες
τροποποιήσεις.

Ο κανονισμός αυτός περιλαμβάνει επίσης 
τυποποιημένες φράσεις για ειδικούς 
κινδύνους και προληπτικά μέτρα ασφάλειας, 
που συμπληρώνουν τις φράσεις που 
παρατίθενται στην οδηγία 1999/45/ΕΚ. Ο εν 
λόγω κανονισμός μεταφέρει το κείμενο των 
παραρτημάτων IV και V της οδηγίας 
91/414/ΕΟΚ, με οιεσδήποτε απαραίτητες 
ως εκ της αλλαγής από οδηγία σε 
κανονισμό τροποποιήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικαθιστά την τροπολογία 117. 
Διευκρίνιση της διατύπωσης. Η έγκριση ενός κανονισμού σχετικά με τη σήμανση προϊόντων 
φυτοπροστασίας στο πλαίσιο της συμβουλευτικής διαδικασίας πρέπει να περιορίζεται σε μία 
απλή μεταφορά υφισταμένων απαιτήσεων. Τούτο εξασφαλίζει ότι παρέχεται η αναγκαία βάση 
για τη σήμανση μετά τη μετάβαση από την υφιστάμενη οδηγία στον νέο κανονισμό. 
Οι τροποποιήσεις πρέπει να περιορίζονται σε σχέδια αλλαγών κειμένου, δεδομένου ότι οι περί 
σημάνσεως απαιτήσεις στο πολύ εγγύς μέλλον θα πρέπει να εγκρίνονται με συναπόφαση (βλ. 
τροπολογία στο άρθρο 75), καθώς αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο του κανονισμού.

Τροπολογία: Glenis Willmott + Chris Davies

Τροπολογία 444
Άρθρο 62, παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη μπορεί να ζητήσουν την 2. Τα κράτη μέλη μπορεί να ζητήσουν την 
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υποβολή δειγμάτων ή μακετών της 
συσκευασίας, καθώς και σχεδίων ετικετών 
και φυλλαδίων.

υποβολή δειγμάτων ή μακετών της 
συσκευασίας, καθώς και σχεδίων ετικετών 
και φυλλαδίων προς εξέταση πριν από την 
παροχή έγκρισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τούτο παρέχει στα κράτη μέλη μηχανισμό για να εξασφαλίζεται συμμόρφωση προς αίτημα στην 
περίπτωση όπου οι κάτοχοι εγκρίσεως επιδείξουν απροθυμία να συμμορφωθούν.

Τροπολογία: Ιωάννης Γκλαβάκης

Τροπολογία 445
Άρθρο 63, παράγραφος 2 α (νέα)

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

Or. el

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία: Caroline Lucas

Τροπολογία 446
Άρθρο 64, παράγραφος 1

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

1. Οι παραγωγοί, οι προμηθευτές, οι 
διανομείς και οι επαγγελματίες χρήστες 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων τηρούν 
αρχεία των φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
που παράγουν, αποθηκεύουν ή 
χρησιμοποιούν. Δεδομένων των δυνάμει 
χρονίων σε μακροπρόθεσμη βάση 
επιδράσεων των φυτοφαρμάκων επί των 
χρηστών, των κατοίκων και άλλων που 
εκτίθενται σε αυτά, τα αρχεία χρειάζεται 
να τηρούνται τουλάχιστον επί 40ετία.
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Καθιστούν τις σχετικές πληροφορίες που 
περιέχονται στα εν λόγω αρχεία διαθέσιμες 
στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος. 
Επιπλέον, θέτουν αυτές τις πληροφορίες στη 
διάθεση των γειτόνων ή της βιομηχανίας 
πόσιμου νερού που τις ζητούν.

Καθιστούν τις πληροφορίες που περιέχονται 
στα εν λόγω αρχεία διαθέσιμες στην 
αρμόδια αρχή. Επιπλέον, θέτουν αυτές τις 
πληροφορίες στη διάθεση των κατοίκων και 
γειτόνων ή της βιομηχανίας πόσιμου νερού 
που ζητούν άμεση πρόσβαση σε αυτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το εν ισχύι σύστημα είναι εντελώς παρεμποδιστικό, καθώς επί του παρόντος τα μέλη του κοινού 
δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες περί των χημικών ουσιών στις οποίες 
εκτίθενται, το οποίο δεν μπορούν να πράξουν ούτε οι ιατροί τους ούτε άλλοι ιατρικοί 
σύμβουλοι. Ωστόσο αυτές οι πληροφορίες είναι ζωτικής σημασίας για την ορθή αποτίμηση της 
καταστάσεως και θεραπευτικής αγωγής οιουδήποτε υποφέρει από αρνητικές επιτώσεις στην 
υγεία (είτε είναι οξείας μορφής είτε χρόνιες). Δεδομένων των δυνάμει χρονίων σε 
μακροπρόθεσμη βάση επιδράσεων των φυτοφαρμάκων επί των χρηστών, των κατοίκων και 
άλλων που εκτίθενται σε αυτά, τα αρχεία χρειάζεται να τηρούνται τουλάχιστον επί 40ετία.

Τροπολογία: Roberto Musacchio

Τροπολογία 447
Άρθρο 64, παράγραφος 1, εδάφιο 1

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

1. Οι παραγωγοί, οι προμηθευτές, οι 
διανομείς και οι επαγγελματίες χρήστες 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων τηρούν 
αρχεία των φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
που παράγουν, αποθηκεύουν ή 
χρησιμοποιούν. Δεδομένων των δυνάμει 
χρονίων σε μακροπρόθεσμη βάση 
επιδράσεων των φυτοφαρμάκων επί των
χρηστών, των κατοίκων και άλλων που 
εκτίθενται σε αυτά, τα αρχεία χρειάζεται 
να τηρούνται τουλάχιστον επί 30ετία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το εν ισχύι σύστημα είναι εντελώς παρεμποδιστικό, καθώς επί του παρόντος τα μέλη του κοινού 
δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες περί των χημικών ουσιών στις οποίες 
εκτίθενται, το οποίο δεν μπορούν να πράξουν ούτε οι ιατροί τους ούτε άλλοι ιατρικοί 
σύμβουλοι. Ωστόσο αυτές οι πληροφορίες είναι ζωτικής σημασίας για την ορθή αποτίμηση της 
καταστάσεως και θεραπευτικής αγωγής οιουδήποτε υποφέρει από αρνητικές επιπτώσεις στην 
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υγεία (είτε είναι οξείας μορφής είτε χρόνιες). Για την περίπτωση οιωνδήποτε χρονίων σε 
μακροπρόθεσμη βάση επιπτώσεων, αυτά τα αρχεία χρειάζεται να τηρούνται τουλάχιστον επί 
30ετία.

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges και Péter Olajos

Τροπολογία 448
Άρθρο 64, παράγραφος 1, εδάφιο 2

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

Κοινοποιούν τις πληροφορίες που 
περιέχονται στα εν λόγω αρχεία στην 
αρμόδια αρχή. Δεδομένων των δυνάμει 
χρονίων σε μακροπρόθεσμη βάση 
επιδράσεων των φυτοφαρμάκων επί των 
χρηστών, των κατοίκων και άλλων που 
εκτίθενται σε αυτά, τα αρχεία χρειάζεται 
να τηρούνται τουλάχιστον επί 20ετία. Η 
αρμόδια αρχή θέτει αυτές τις πληροφορίες 
στη διάθεση των κατοίκων και γειτόνων ή 
της βιομηχανίας πόσιμου νερού που ζητούν 
άμεση πρόσβαση σε αυτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το εν ισχύι σύστημα είναι εντελώς παρεμποδιστικό, καθώς επί του παρόντος τα μέλη του κοινού 
δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες περί των χημικών ουσιών στις οποίες 
εκτίθενται, το οποίο δεν μπορούν να πράξουν ούτε οι ιατροί τους ούτε άλλοι ιατρικοί 
σύμβουλοι. Ωστόσο αυτές οι πληροφορίες είναι ζωτικής σημασίας για την ορθή αποτίμηση της 
καταστάσεως και θεραπευτικής αγωγής οιουδήποτε υποφέρει από αρνητικές επιπτώσεις στην 
υγεία (είτε είναι οξείας μορφής είτε χρόνιες). Για την περίπτωση οιωνδήποτε χρονίων σε 
μακροπρόθεσμη βάση επιπτώσεων, αυτά τα αρχεία χρειάζεται να τηρούνται τουλάχιστον επί 
20ετία.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij και Esther De Lange

Τροπολογία 449
Άρθρο 64, παράγραφος 1, εδάφιο 2

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία: Roberto Musacchio + Dan Jørgensen

Τροπολογία 450
Άρθρο 64, παράγραφος 1, εδάφιο 2

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

Καθιστούν τις πληροφορίες που περιέχονται 
στα εν λόγω αρχεία διαθέσιμες στην 
αρμόδια αρχή. Επιπλέον, θέτουν αυτές τις 
πληροφορίες στη διάθεση των κατοίκων και 
γειτόνων ή της βιομηχανίας πόσιμου νερού 
που ζητούν άμεση πρόσβαση σε αυτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το εν ισχύι σύστημα είναι εντελώς παρεμποδιστικό, καθώς επί του παρόντος τα μέλη του κοινού 
δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες περί των χημικών ουσιών στις οποίες 
εκτίθενται, το οποίο δεν μπορούν να πράξουν ούτε οι ιατροί τους ούτε άλλοι ιατρικοί 
σύμβουλοι. Ωστόσο αυτές οι πληροφορίες είναι ζωτικής σημασίας για την ορθή αποτίμηση της 
καταστάσεως και θεραπευτικής αγωγής οιουδήποτε υποφέρει από αρνητικές επιπτώσεις στην 
υγεία (είτε είναι οξείας μορφής είτε χρόνιες). Για την περίπτωση οιωνδήποτε χρονίων σε 
μακροπρόθεσμη βάση επιπτώσεων, αυτά τα αρχεία χρειάζεται να τηρούνται τουλάχιστον επί 
30ετία.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 451
Άρθρο 70 α (νέο)

Άρθρο 70 α
Ταμείο για την ασφαλή διάθεση 

φυτοφαρμάκων που έχουν περιέλθει σε 
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αχρηστία
Οι παραγωγοί και κάτοχοι εγκρίσεως 
συνεισφέρουν σε ταμείο για την κάλυψη 
του κόστους που συνδέεται με τη διάθεση 
και καταστροφή αποθεμάτων 
φυτοφαρμάκων που έχουν περιέλθει σε 
αχρηστία στα κράτη μέλη και τρίτα κράτη. 
Η συνεισφορά στο ταμείο κατανέμεται με 
δικαιοσύνη και διαφάνεια. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα αποθέματα φυτοφαρμάκων που έχουν περιέλθει σε αχρηστία συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για 
την υγεία των ανθρώπων και το περιβάλλον σε πολλά κράτη μέλη και τρίτα κράτη. Θα ζητείται 
από τους παραγωγούς να καλύπτουν το κόστος που συνδέεται με μία ασφαλή διάθεση και 
καταστροφή αυτών των επικινδύνων ουσιών. 

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde και Johannes Blokland

Τροπολογία 452
Άρθρο 71, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν 
επιστροφή των ποσών που καταβάλλουν 
για οποιαδήποτε εργασία πραγματοποιούν 
με σκοπό την τήρηση των υποχρεώσεων 
που υπέχουν δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, μέσω τελών ή επιβαρύνσεων.

1. Η ΕΕ ορίζει κοινή ελάχιστη επιβάρυνση 
προς είσπραξη από τα κράτη μέλη η οποία 
θα χρησιμοποιείται για να χρηματοδοτείται 
η παρακολούθηση, ο έλεγχος, η επαναφορά 
της χωρίς φυτοφάρμακα καλλιέργειας και 
η αλλαγή προς την κατεύθυνση αυτή.
Τα κράτη μέλη μπορεί να επιβάλλουν και 
περαιτέρω επιβαρύνσεις ή τέλη για τον ίδιο 
σκοπό.

Or. da

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία αποσκοπεί να εισαγάγει την αρχή 'ο ρυπαίνων πληρώνει'.

Τροπολογία: Glenis Willmott

Τροπολογία 453
Άρθρο 71, παράγραφος 1
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1. Τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν 
επιστροφή των ποσών που καταβάλλουν για 
οποιαδήποτε εργασία πραγματοποιούν με 
σκοπό την τήρηση των υποχρεώσεων που 
υπέχουν δυνάμει του παρόντος κανονισμού, 
μέσω τελών ή επιβαρύνσεων.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν 
επιστροφή των ποσών που καταβάλλουν για 
οποιαδήποτε εργασία πραγματοποιούν με 
σκοπό την τήρηση των υποχρεώσεων που 
υπέχουν δυνάμει του παρόντος κανονισμού 
και σε σχέση με τις εγκρίσεις ή τη 
χορήγησή τους εντός του πεδίου που αυτός 
καλύπτει, μέσω τελών ή επιβαρύνσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως έχει διατυπωθεί, το προτεινόμενο κείμενο θα επέτρεπε στα κράτη μέλη να ανακτήσουν το 
κόστος που έχουν καταβάλει μόνον για εργασία που αποτελεί συγκεκριμένη υποχρέωση δυνάμει 
του κανονισμού.  Τούτο θα απέκλειε, επί παραδείγματι, την εργασία συνεισηγητή ή εκείνου που 
προβαίνει σε ανασκόπηση από ομοτίμους.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 454
Άρθρο 74

Η Επιτροπή εγκρίνει ή τροποποιεί, σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 76 
παράγραφος 2, τα τεχνικά έγγραφα και κάθε 
άλλο έγγραφο κατευθύνσεων με σκοπό την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η 
Επιτροπή δύναται να ζητήσει από την Αρχή 
να συντάξει αυτά τα κείμενα κατευθύνσεων 
ή να συμβάλει στη σύνταξή τους. 

Η Επιτροπή εγκρίνει ή τροποποιεί, σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
του άρθρου 76, παράγραφος 3 α, τα τεχνικά 
έγγραφα και κάθε άλλο έγγραφο 
κατευθύνσεων με σκοπό την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή δύναται 
να ζητήσει από την Αρχή να συντάξει αυτά 
τα κείμενα κατευθύνσεων ή να συμβάλει 
στη σύνταξή τους. Η Αρχή μπορεί να 
κινήσει την εκπόνηση ή αναθεώρηση 
εγγράφων καθοδήγησης για την αποτίμηση 
του κινδύνου δραστικών ουσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία είναι απαραίτητη για να ευθυγραμμίσει το κείμενο με τις διατάξεις της νέας 
απόφασης περί επιτροπολογίας.
Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων πρέπει να μπορεί να κινεί η ίδια την 
εκπόνηση ή αναθεώρηση εγγράφων καθοδήγησης που σχετίζονται με την αποτίμηση του 
κινδύνου.
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Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 455
Άρθρο 75, παράγραφος 1

1. Σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 76 παράγραφος 3 
εγκρίνονται τα εξής:

1. Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού εγκρίνονται
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
μνεία της οποίας γίνεται στο άρθρο 76, 
παράγραφος 3.

α) τροποποιήσεις των παραρτημάτων, 
λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες 
επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις·

Το αργότερο έως …* η Επιτροπή 
διατυπώνει νομοθετικές προτάσεις βάσει 
του άρθρου 251 της Συνθήκης σχετικά με: 

β) οι κανονισμοί σχετικά με τις απαιτήσεις 
δεδομένων σχετικά με τις δραστικές ουσίες 
και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 
στοιχεία β) και γ), λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις·

(α) τις απαιτήσεις δεδομένων σχετικά με τις 
δραστικές ουσίες και τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 8,
παράγραφος 1, στοιχεία β) και γ), 
περιλαμβανομένων μέτρων προς 
ελαχιστοποίηση των δοκιμών σε ζώα, 
ιδίως της χρήσης μεθόδων που δεν 
χρησιμοποιούν δοκιμές σε ζώα και ευφυών 
στρατηγικών για ευφυείς δοκιμές 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές και 
τεχνικές γνώσεις

γ) τροποποιήσεις του κανονισμού σχετικά 
με τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και 
την έγκριση των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 29 
παράγραφος 6, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις·

(β) τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και 
την έγκριση των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 29 
παράγραφος 6, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις·

(δ) τροποποιήσεις του κανονισμού που 
περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για την 
επισήμανση των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 62 
παράγραφος 1·

(γ) τις απαιτήσεις επισήμανσης των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 62, παράγραφος 1.

ε) τα μέτρα που είναι αναγκαία για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

* Δύο έτη μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος 
κανονισμού

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αντικαθιστά την τροπολογία 127 του εισηγητή. 
Μόνον τα μέτρα που είναι απαραίτητα προς υλοποίηση του παρόντος κανονισμού μπορεί να 
εγκρίνονται ακολουθώντας την επιτροπολογία.
Τα παραρτήματα θα περιέχουν ουσιαστικά στοιχεία του κανονισμού και ως εκ τούτου δεν 
πρέπει να τροποποιούνται βάσει της επιτροπολογίας.
Οι απαιτήσεις για δεδομένα, οι ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την έγκριση των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και οι απαιτήσεις για τη σήμανση αποτελούν όλα ουσιαστικά 
στοιχεία του παρόντος κανονισμού. Ενώ εν ισχύι διατάξεις που έχει εγκρίνει κατά το παρελθόν 
το Συμβούλιο πρέπει να μεταφέρονται για να εξασφαλίζεται το εφαρμόσιμο του παρόντος 
κανονισμού, αυτά τα ουσιαστικά στοιχεία πρέπει στο εγγύς μέλλον να εγκρίνονται με 
συναπόφαση.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 456
Άρθρο 76, παράγραφος 4 α (νέα)

4 α. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής και 
των ομάδων εργασίας της είναι ανοικτές 
στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου κατόπιν σχετικού αιτήματος. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαφάνεια των διαδικασιών της επιτροπολογίας πρέπει να αυξηθεί. Παρατηρητές από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της επιτροπής 
και των ομάδων εργασίας της.

Τροπολογία: Dan Jørgensen and Chris Davies + Erna Hennicot-Schoepges και Péter Olajos + 
Caroline Lucas

Τροπολογία 457
Άρθρο 78

Άρθρο 78 διαγράφεται
Παρέκκλιση για τα προστατευτικά και τα 

συνεργιστικά
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 28 
παράγραφος 1, ένα κράτος μέλος δύναται, 
για περίοδο πέντε ετών μετά την έγκριση 
του προγράμματος που αναφέρεται στο 
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άρθρο 26, να εγκρίνει τη διάθεση στην 
αγορά της επικράτειάς του 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 
περιέχουν προστατευτικά και συνεργιστικά 
τα οποία δεν έχουν εγκριθεί, εφόσον 
περιλαμβάνονται στο εν λόγω πρόγραμμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τούτο συμφωνεί με την πρόταση τροπολογίας επί του άρθρου 29, παράγραφος 2 και την σχετική 
αιτιολόγηση.

Τροπολογία: Anja Weisgerber και Christa Klaß

Τροπολογία 458
Άρθρο 79 α (νέο)

Άρθρο 79 α
Επανεξέταση

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ορισμοί ζωνών και η αμοιβαία αναγνώριση εντός των ζωνών είναι καινούργια στοιχεία 
στον τομέα της έγκρισης φυτοπροστατευτικών προϊόντων και πρέπει να αναθεωρηθούν μετά την 
παρέλευση πενταετίας με στόχο είτε τη θέσπιση μιας και μόνο έγκρισης για ολόκληρη την ΕΕ 
είτε την αλλαγή του αριθμού και του ορισμού των διαφόρων ζωνών.
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Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 459
Άρθρο 79 α (νέο)

Άρθρο 79α
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει την 
αποτελεσματικότητα του παρόντος 
κανονισμού και τη συμβατότητά του με 
την εσωτερική αγορά και υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο, το αργότερο εντός τριών ετών 
από τη δημοσίευση του παρόντος 
κανονισμού και εν συνεχεία ανά πενταετία, 
έκθεση συνοδευόμενη, εάν είναι 
απαραίτητο, από κατάλληλες προτάσεις 
τροπολογιών. Λαμβάνεται ιδιαιτέρως 
υπόψη ο βαθμός στον οποίο έχει 
προχωρήσει η εγκαθίδρυση της 
εσωτερικής αγοράς φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εξετάζει κατά πόσον ο παρών κανονισμός συμμορφώνεται 
προς τις αρχές της εσωτερικής αγοράς και, σε περίπτωση μη συμφωνίας με την εσωτερική 
αγορά, πρέπει να προτείνει προτάσεις τροπολογίας, προκειμένου να αποκατασταθεί η συμφωνία 
του κανονισμού με την εσωτερική αγορά.

Τροπολογία: Caroline Lucas

Τροπολογία 460
Παράρτημα ΙΙ, σημείο 2.1

2.1 Θεωρείται ότι υπάρχει συμμόρφωση με 
το άρθρο 7 παράγραφος 1 μόνον εφόσον, 
βάσει του φακέλου που υποβλήθηκε, η 
έγκριση σε τουλάχιστον ένα κράτος μέλος 
αναμένεται να είναι εφικτή για τουλάχιστον 
ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν που 
περιέχει τη δραστική ουσία για τουλάχιστον 
μία από τις αντιπροσωπευτικές χρήσεις.

2.1 Θεωρείται ότι υπάρχει συμμόρφωση με 
το άρθρο 7 παράγραφος 1 μόνον εφόσον, 
βάσει του φακέλου που υποβλήθηκε, η 
έγκριση σε τουλάχιστον ένα κράτος μέλος 
αναμένεται να είναι εφικτή για όλα τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα και 
σκευάσματα που περιέχουν τη δραστική 
ουσία για το πλήρες φάσμα των 
αντιπροσωπευτικών χρήσεων.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Τούτο συμφωνεί με την πρόταση τροπολογίας επί του άρθρου 4, παράγραφος 4 και την σχετική 
αιτιολόγηση.

Τροπολογία: Dan Jørgensen, Chris Davies και Roberto Musacchio

Τροπολογία 461
Παράρτημα ΙΙ, σημείο 3.2

Οι δραστικές ουσίες εγκρίνονται μόνον εάν 
έχει αποδειχθεί για περιορισμένο εύρος
αντιπροσωπευτικών χρήσεων ότι το 
φυτοπροστατευτικό προϊόν, εφόσον 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με την ορθή 
πρακτική φυτοπροστασίας και σε 
ρεαλιστικές συνήθεις συνθήκες χρήσης, 
είναι επαρκώς αποτελεσματικό. Αυτή η 
απαίτηση αξιολογείται με βάση τις ενιαίες 
αρχές για την αξιολόγηση και την έγκριση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 
αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο του 
άρθρου 35.

Οι δραστικές ουσίες εγκρίνονται μόνον εάν 
έχει αποδειχθεί για εκτενές εύρος 
αντιπροσωπευτικών χρήσεων ότι το 
φυτοπροστατευτικό προϊόν, εφόσον
χρησιμοποιείται σύμφωνα με την ορθή 
πρακτική για προϊόντα φυτοπροστασίας και 
σε ρεαλιστικές συνθήκες χρήσης, είναι 
επαρκώς αποτελεσματικό. Αυτή η απαίτηση 
αξιολογείται με βάση τις ενιαίες αρχές για 
την αξιολόγηση και την έγκριση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 
αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο του 
άρθρου 35.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οιαδήποτε απόφαση πρέπει να βασίζεται σε ρελιστικές συνθήκες χρήσεως. 

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos και Avril Doyle

Τροπολογία 462
Παράρτημα II, παράγραφος 3.6.1

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

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

επιδράσεων, τα δυνατά εκ συνδυασμού 
αποτελέσματα καθώς και την ευπάθεια 
συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού, 
όπως είναι οι επαγγελματίες χρήστες και οι 
ευάλωτες ομάδες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης τα κριτήρια αποκοπής για χρόνιες επιπτώσεις στην υγεία 
πρέπει να ορίζονται στο επίπεδο της αξιολόγησης του κινδύνου και δεν πρέπει να έχουν σχέση 
με την αξιολόγηση της έκθεσης. Και αυτό διότι δεν υπάρχει ορισμός για "ρεαλιστικές 
προτεινόμενες συνθήκες χρήσης". Άλλα κριτήρια αποκοπής αποκλείουν επίσης μέρη της 
στρατηγικής αποτίμησης της επικινδυνότητας π.χ. κριτήρια αποκοπής για vPvB.

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 463
Παράρτημα II, σημείο 3.6.1

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

3.6.1. Κατά περίπτωση, καθορίζονται η 
αποδεκτή ημερήσια πρόσληψη (ADI), το 
αποδεκτό επίπεδο έκθεσης του χρήστη
(AOEL) και η δόση αναφοράς οξείας 
έκθεσης (ARfD). Κατά τον καθορισμό 
αυτών των τιμών εξασφαλίζεται κατάλληλο
περιθώριο ασφαλείας τουλάχιστον 100, 
λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο και τη 
σοβαρότητα των επιδράσεων, πιθανές 
συνδυασμένες επιπτώσεις, καθώς και την 
ευπάθεια ομάδων που διατρέχουν ιδιαίτερο 
κίνδυνο.

Or. de

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 464
Παράρτημα II, παράγραφος 3.6.2

3.6.2. Οι δραστικές ουσίες εγκρίνονται μόνο 
εάν, με βάση την αξιολόγηση της δοκιμής 

3.6.2. Οι δραστικές ουσίες εγκρίνονται μόνο 
εάν η αξιολόγηση σύμφωνα με τις ενιαίες 
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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.

αρχές σε μνεία των οποίων προβαίνει το 
άρθρο 35 δείχνει, βάσει των συνιστώμενων 
προϋποθέσεων χρήσης, αποδεκτή 
προστασία χρηστών, εργαζομένων, 
παρευρισκομένων και καταναλωτών για 
τουλάχιστον μία αντιπροσωπευτική χρήση 
τουλάχιστον ενός φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 4, οι δραστικές ουσίες μπορούν να εγκρίνονται μόνον εάν έχουν 
εντοπισθεί ασφαλείς χρήσεις μέσω των αξιολογήσεων κινδύνου. Η προτεινόμενη νέα 
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 αποτιμήσεις της 
επικινδυνότητας. 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: Holger Krahmer

Τροπολογία 465
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 

διαγράφεται
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έκθεση των ανθρώπων σε αυτή τη 
δραστική ουσία που περιέχεται σε 
φυτοπροστατευτικό προϊόν είναι, σε 
ρεαλιστικές προτεινόμενες συνθήκες 
χρήσης, αμελητέα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στο Παράρτημα II, σημείο 3.6.2

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 466
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

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στο Παράρτημα II, σημείο 3.6.2

Τροπολογία: Richard Seeber + Holger Krahmer

Τροπολογία 467
Παράρτημα II, παράγραφος 3.6.5
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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

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει επιστημονική βάση για να έχουν διαφορετική αντιμετώπιση τα αποτελέσματα 
ενδοκρινικής διαταραχής σε σχέση με άλλα τοξικολογικά αποτελέσματα. Οι τοξικές επιπτώσεις 
που προκαλούνται δια της ενδοκρινικής διαταραχής καλύπτονται ήδη από μέγιστα επίπεδα 
έκθεσης που έχουν καθορισθεί ως ασφαλή για τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Η 
ενδοκρινική διαταραχή δεν πρέπει να είναι αυθαίρετο κριτήριο για την απόρριψη δραστικών 
ουσιών. Βλέπε επίσης αιτιολόγηση στο Παράρτημα II, σημείο 3.6.2

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos και Avril Doyle

Τροπολογία 468
Παράρτημα II, σημείο 3.6.5 α (νέο)

3.6.5 α. Οι δραστικές ουσίες εγκρίνονται 
μόνον εάν, με βάση την αξιολόγηση 
κοινοτικών ή διεθνώς αποδεκτών 
κατευθυντήριων γραμμών για τις δοκιμές, 
δεν θεωρείται ότι διαθέτουν νευροτοξικές 
ιδιότητες που μπορούν να έχουν 
τοξικολογική σημασία για τον άνθρωπο 
λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση κατά τη 
διάρκεια της κύησης ή/και της παιδικής 
ηλικίας καθώς και τα πιθανά εκ 
συνδυασμού αποτελέσματα, εκτός εάν η 
έκθεση σε αυτή τη δραστική ουσία που 
περιέχεται σε φυτοπροστατευτικό προϊόν 
είναι, υπό ρεαλιστικές προτεινόμενες 
συνθήκες χρήσης, αμελητέα. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης τα κριτήρια αποκοπής για χρόνιες επιπτώσεις στην υγεία 
πρέπει να ορίζονται στο επίπεδο της αξιολόγησης του κινδύνου και δεν πρέπει να έχουν σχέση 
με την αξιολόγηση της έκθεσης. Και αυτό διότι δεν υπάρχει ορισμός για "ρεαλιστικές 
προτεινόμενες συνθήκες χρήσης". Άλλα κριτήρια αποκοπής αποκλείουν επίσης μέρη της 
στρατηγικής αποτίμησης της επικινδυνότητας π.χ. κριτήρια αποκοπής για vPvB.

Τροπολογία: Roberto Musacchio

Τροπολογία 469
Παράρτημα ΙΙ, σημείο 3.7.1, σημείο (α) (i) και (i α) (νέο)

(i) Αποδεικτικά στοιχεία που μαρτυρούν ότι 
το DT50 τους στα ύδατα είναι μεγαλύτερο 
από δύο μήνες ή ότι το DT50 τους στο 
έδαφος είναι μεγαλύτερο από έξι μήνες ή ότι 
το DT50 τους στα ιζήματα είναι μεγαλύτερο 
από έξι μήνες· και

(i) Αποδεικτικά στοιχεία που μαρτυρούν ότι 
το DT50 τους στα ύδατα είναι μεγαλύτερο 
από δύο μήνες ή ότι το DT50 τους στο 
έδαφος είναι μεγαλύτερο από έξι μήνες ή ότι 
το DT50 τους στα ιζήματα είναι μεγαλύτερο 
από έξι μήνες·

(i α) αποδεικτικά στοιχεία που μαρτυρούν 
ότι η δραστική ουσία είναι κατά τα άλλα 
επαρκώς έμμονη ώστε να δικαιολογείται ο 
αποκλεισμός της από το Παράρτημα I·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία ευθυγραμμίζει τον κανονισμό με το Παράρτημα Δ της Σύμβασης της Στοκχόλμης.
Τα τρία κριτήρια περί έμμονων οργανικών ρύπων πρέπει να αποτελούν έκαστο κριτήριο 
αποκοπής. Επιπροσθέτως τα κριτήρια αυτά δεν θα πρέπει να υπερκερασθούν από υπολογισμούς 
σχετικά με την έκθεση ή άλλες συνθήκες και εκτιμήσεις.

Τροπολογία: Roberto Musacchio

Τροπολογία 470
Παράρτημα ΙΙ, σημείο 3.7.1, σημείο (α) (i β) (νέο)

(i β) Πρέπει να εξετασθεί στο πλαίσιο της 
Σύμβασης για τους Έμμονους Οργανικούς 
Ρύπους· ή

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία ευθυγραμμίζει τον κανονισμό με το Παράρτημα Δ της Σύμβασης της Στοκχόλμης. 
Τα τρία κριτήρια περί έμμονων οργανικών ρύπων πρέπει να αποτελούν έκαστο κριτήριο 
αποκοπής. Επιπροσθέτως τα κριτήρια αυτά δεν θα πρέπει να υπερκερασθούν από υπολογισμούς 
σχετικά με την έκθεση ή άλλες συνθήκες και εκτιμήσεις.

Τροπολογία: Roberto Musacchio

Τροπολογία 471
Παράρτημα ΙΙ, σημείο 3.7.1, σημείο (β) (ii α) (νέο)

(ii α) Δεδομένα παρακολούθησης σε 
ζώντες οργανισμούς που δείχνουν ότι το 
δυναμικό βιοσυσσώρευσης της δραστικής 
ουσίας είναι επαρκές για να επιβάλλεται 
εξέταση δυνάμει της Σύμβασης για του 
Έμμονους Οργανικούς Ρύπους·· ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία ευθυγραμμίζει τον κανονισμό με το Παράρτημα Δ της Σύμβασης της Στοκχόλμης. 
Τα τρία κριτήρια περί έμμονων οργανικών ρύπων πρέπει να αποτελούν έκαστο κριτήριο 
αποκοπής. Επιπροσθέτως τα κριτήρια αυτά δεν θα πρέπει να υπερκερασθούν από υπολογισμούς 
σχετικά με την έκθεση ή άλλες συνθήκες και εκτιμήσεις.

Τροπολογία: Ιωάννης Γκλαβάκης

Τροπολογία 472
Παράρτημα II, σημείο 3.7.1, στοιχείο (γ) (ii)

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

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

Or. el

Αιτιολόγηση

Δεν δικαιολογείται επιστημονικά η αναφορά στα μεταναστευτικά είδη.
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Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 473
Παράρτημα II, σημείο 3.7.2

3.7.2. Οι δραστικές ουσίες εγκρίνονται 
μόνον εάν δεν θεωρούνται ανθεκτικές, 
βιοσυσσωρευτικές και τοξικές (ΑΒΤ) 
ουσίες.

διαγράφεται

Η ουσία που πληροί και τα τρία κριτήρια 
των παρακάτω σημείων είναι ουσία PBT.
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 
βιοσυγκέντρωση στα υδρόβια είδη. 
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία 
που αφορούν υδρόβια είδη τόσο των 
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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. 

Or. en

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 αποτιμήσεις της 
επικινδυνότητας. 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: Holger Krahmer

Τροπολογία 474
Παράρτημα II, σημείο 3.7.3

3.7.3. Μια δραστική ουσία δεν θεωρείται 
ότι συμμορφώνεται με το άρθρο 4, όταν 
είναι ιδιαίτερα ανθεκτική και ιδιαίτερα 
βιοσυσσωρευτική.

διαγράφεται

Μια ουσία που πληροί και τα δύο κριτήρια 
των παρακάτω σημείων είναι ουσία 
ιδιαίτερα ανθεκτική και ιδιαίτερα 
συσσωρευτική.
3.7.3.1. Ανθεκτικότητα
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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
Μια δραστική ουσία πληροί το κριτήριο 
της ιδιαίτερης βιοσυσσώρευσης όταν ο 
συντελεστής βιοσυγκέντρωσης είναι 
μεγαλύτερος από 5000.

Or. en

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 αποτιμήσεις της 
επικινδυνότητας. 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 την αρμόζουσα αποτίμηση.

Τροπολογία: Ιωάννης Γκλαβάκης

Τροπολογία 475
Παράρτημα II, σημείο 3.8.1

3.8.1. Μια δραστική ουσία θεωρείται ότι 
συμμορφώνεται με το άρθρο 4 μόνον εάν η 
εκτίμηση κινδύνου αποδεικνύει ότι οι 
κίνδυνοι είναι αποδεκτοί σύμφωνα με τα 
κριτήρια που προβλέπονται στις ενιαίες 
αρχές για την αξιολόγηση και την έγκριση 
των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, οι 
οποίες αναφέρονται στο άρθρο 35, σε 
ρεαλιστικές προτεινόμενες συνθήκες χρήσης 
ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος που 
περιέχει τη δραστική ουσία. Η εκτίμηση 

3.8.1. Μια δραστική ουσία θεωρείται ότι 
συμμορφώνεται με το άρθρο 4 μόνον εάν η 
εκτίμηση κινδύνου αποδεικνύει ότι οι 
κίνδυνοι είναι αποδεκτοί σύμφωνα με τα 
κριτήρια που προβλέπονται στις ενιαίες 
αρχές για την αξιολόγηση και την έγκριση 
των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, οι 
οποίες αναφέρονται στο άρθρο 35, σε 
ρεαλιστικές προτεινόμενες συνθήκες χρήσης 
ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος που 
περιέχει τη δραστική ουσία. Η εκτίμηση 
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πρέπει να συνυπολογίζει τη σοβαρότητα των 
επιδράσεων, την αβεβαιότητα των 
πληροφοριών και τον αριθμό των ομάδων 
οργανισμών που αναμένεται να 
επηρεαστούν αρνητικά από την 
προβλεπόμενη χρήση της δραστικής ουσίας.

πρέπει να συνυπολογίζει τη σοβαρότητα των 
επιδράσεων μακροπρόθεσμα στη 
βιοποικιλότητα, την αβεβαιότητα των 
πληροφοριών και τον αριθμό των ομάδων 
οργανισμών που αναμένεται να 
επηρεαστούν αρνητικά από την 
προβλεπόμενη χρήση της δραστικής ουσίας.

Or. el

Αιτιολόγηση

Η διατήρηση της βιοποικιλότητας μακροπρόθεσμα πρέπει να είναι ένας από τους βασικούς μας 
στόχους.  

Τροπολογία: Richard Seeber + Holger Krahmer

Τροπολογία 476
Παράρτημα II, σημείο 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

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει επιστημονική βάση για να έχουν διαφορετική αντιμετώπιση τα αποτελέσματα 
ενδοκρινικής διαταραχής σε σχέση με άλλα τοξικολογικά αποτελέσματα. Οι τοξικές επιπτώσεις 
που προκαλούνται δια της ενδοκρινικής διαταραχής καλύπτονται ήδη από μέγιστα επίπεδα 
έκθεσης που έχουν καθορισθεί ως ασφαλή για τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Η 
ενδοκρινική διαταραχή δεν πρέπει να είναι αυθαίρετο κριτήριο για την απόρριψη δραστικών 
ουσιών.
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Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges και Péter Olajos + Dan Jørgensen, Chris Davies και 
Roberto Musacchio

Τροπολογία 477
Παράρτημα II, σημείο 3.8.2 α (νέο)

3.8.2 α. Οι δραστικές ουσίες εγκρίνονται 
μόνον εάν, με βάση την αξιολόγηση 
κοινοτικών ή διεθνώς αποδεκτών 
κατευθυντήριων γραμμών για τις δοκιμές ή 
άλλα διαθέσιμα δεδομένα και πληροφορίες 
περιλαμβανομένης επισκόπησης της 
επιστημονικής βιβλιογραφίας δεν 
θεωρείται τοξική τις μέλισσες, το δε
πηλίκο του κινδύνου έκθεσης (HQ) είναι 
χαμηλότερο από 50.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε μελέτες έχει ευρεθεί ότι μέλισσες που έχουν εκτεθεί σε φυτοφάρμακα πάσχουν από απώλεια 
του προσανατολισμού. Η τοξικότητα για τις μέλισσες πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη 
διεργασία έγκρισης. Το πηλίκο κινδύνου έκθεσης (HQ)είναι πολύ χρήσιμος δείκτης για τον 
υπολογισμό της τοξικότητας στις μέλισσες και πρέπει επομένως να λαμβάνεται ρητώς υπόψη 
στην αξιολόγηση της επικινδυνότητας.

Τροπολογία: Roberto Musacchio

Τροπολογία 478
Παράρτημα II, σημείο 3.9 α (νέο)

3.9 α. Ουσίες οι οποίες περιλαμβάνονται σε 
κατάλογο προτεραιότητας που έχει 
καταρτισθεί δυνάμει διεθνών συνθηκών 
επικυρωμένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
ή στον κατάλογο των ουσιών 
προτεραιότητας για την πολιτική στον 
τομέα του ύδατος ο οποίος επισυνάπτεται 
στην οδηγία 2000/60/ΕΚ δεν πρέπει να 
εγκρίνονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία ευθυγραμμίζει τον κανονισμό με εν ισχύι νομοθεσία και τον καθιστά συνεπή προς 
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την οδηγία πλαίσιο για την πολιτική στον τομέα του ύδατος.

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 479
Παράρτημα ΙΙ, σημείο 4

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·

- με βάση την αξιολόγηση των δοκιμών 
γονιδιοτοξικότητας υψηλότερου επιπέδου 
οι οποίες διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις δεδομένων σχετικά με τις 
δραστικές ουσίες και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα και με άλλα 
διαθέσιμα δεδομένα και στοιχεία 
καταχωρίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, ως 
μεταλλαξιογόνος κατηγορίας 1 ή 2, εκτός 
εάν η έκθεση των ανθρώπων σε αυτή τη 
δραστική ουσία που περιέχεται σε 
φυτοπροστατευτικό προϊόν είναι, σε 
ρεαλιστικές προτεινόμενες συνθήκες 
χρήσης, αμελητέα,

- πληροί δύο από τα κριτήρια για το 
χαρακτηρισμό της ως ουσίας ΑΒΤ·

- με βάση την αξιολόγηση των δοκιμών 
ικανότητας 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,

- υπάρχουν λόγοι ανησυχίας σχετικοί με τη 
φύση των κρίσιμων επιπτώσεων που, σε 
συνδυασμό με τους τρόπους 
χρήσης/έκθεσης, οδηγούν σε καταστάσεις 

- με βάση την αξιολόγηση των δοκιμών 
τοξικότητας για την αναπαραγωγή οι 
οποίες διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις δεδομένων σχετικά με τις 
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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)·

δραστικές ουσίες και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα και με άλλα 
διαθέσιμα δεδομένα και στοιχεία, 
καταχωρίζεται ή πρέπει να 
καταχωρισθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, ως τοξική για 
την αναπαραγωγή κατηγορίας 1 ή 2, 
εκτός εάν η έκθεση των ανθρώπων σε 
αυτή τη δραστική ουσία που περιέχεται 
σε φυτοπροστατευτικό προϊόν είναι, σε 
ρεαλιστικές προτεινόμενες συνθήκες 
χρήσης, αμελητέα,

- περιέχει σημαντική αναλογία μη 
δραστικών ισομερών.

- θεωρείται ανθεκτική, βιοσυσσωρευτική 
και τοξική (ΑΒΤ) ουσία.

Η ουσία που πληροί και τα τρία κριτήρια 
των παρακάτω σημείων είναι ουσία PBT.
Ανθεκτικότητα
Μια δραστική ουσία πληροί το κριτήριο 
ανθεκτικότητας όταν:
- ο χρόνος ημιζωής στα θαλάσσια ύδατα 

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

στα ύδατα των εκβολών ποταμών 
υπερβαίνει τις 40 ημέρες, ή

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

- ο χρόνος ημιζωής στα ιζήματα γλυκών 
υδάτων ή υδάτων των εκβολών ποταμών 
υπερβαίνει τις 120 ημέρες, ή

- ο χρόνος ημιζωής στο έδαφος υπερβαίνει 
τις 120 ημέρες.

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

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

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

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

- είναι ιδιαίτερα ανθεκτική και ιδιαίτερα 
βιοσυσσωρευτική (vPvB).

Μια ουσία που πληροί και τα δύο κριτήρια 
των παρακάτω σημείων είναι ουσία 
ιδιαίτερα ανθεκτική και ιδιαίτερα 
συσσωρευτική.
Ανθεκτικότητα
Μια δραστική ουσία πληροί το κριτήριο 
της ιδιαίτερα ανθεκτικής ουσίας όταν:
- ο χρόνος ημιζωής στα θαλάσσια και στα 

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

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

- ο χρόνος ημιζωής στο έδαφος υπερβαίνει 
τις 180 ημέρες.

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

Or. en

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 αποτιμήσεις της 
επικινδυνότητας. Θα οδηγήσει στη σταδιακή κατάργηση πολλών ασφαλών προϊόντων/χρήσεων. 
Αυτά τα κριτήρια πρέπει να χρησιμοποιούνται για να χαρακτηρίζονται οι ουσίες ως υποψήφιες 
για υποκατάσταση και όχι για να απορρίπτονται ουσίες χωρίς τη σωστή αξιολόγηση. Το κείμενο 
μεταφέρεται από το Παράρτημα II, Σημεία 3.6 και 3.7.
Τα κριτήρια για "υποψήφια προς υποκατάσταση ουσία" που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος 
στο σχέδιο κανονισμού συσχετίζονται πολύ λίγο ή καθόλου με τους πραγματικούς κινδύνους που 
απορρέουν από τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Τροπολογία: Dan Jørgensen, Chris Davies και Roberto Musacchio

Τροπολογία 480
Παράρτημα ΙΙ, σημείο 4, παύλα -1 (νέα)

– προσδιορίζεται ως ουσία προτεραιότητας 
δυνάμει της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και των 
θυγατρικών της οδηγιών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν μία ουσία προσδιορίζεται ωε ουσία προτεραιότητας δυνάμει της οδηγίας πλαισίου για την 
πολιτική των υδάτων, τούτο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν εγκρίνονται ουσίες ως 
υποψήφιες για υποκατάσταση.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 481
Παράρτημα ΙΙ, σημείο 4, παύλα 4 α και β (νέες)

– παρουσιάζει τον κίνδυνο απόπλυσης στα 
υπόγεια ύδατα·
– έχει δυνάμει ιδιότητες ενδοκρινικής 
διαταραχής, νευροτοξικότητας και 
ανασοτοξικότητας.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι η διάκριση 'ουσιών υψηλού κινδύνου' είναι ένα ακόμη βήμα μακρύτερα, στα παρόντα 
κριτήρια λείπει οιαδήποτε παραπομπή σε κινδύνους απόπλυσης στα υπόγεια ύδατα. Επίσης 
απουσιάζουν παραπομπές σε ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής, νευροτοξικότητας και 
ανοσοτοξικότητας.

Τροπολογία: Dan Jørgensen, Chris Davies και Roberto Musacchio

Τροπολογία 482
Παράρτημα IV, σημείο 1, εδάφιο 3

Περαιτέρω όροι απόρριψης ή ανάκλησης 
μιας έγκρισης είναι οι εξής:

Περαιτέρω όροι απόρριψης ή ανάκλησης 
μιας έγκρισης είναι οι εξής:

α) η υποκατάσταση πρέπει να 
πραγματοποιείται μόνον όταν η χημική
πολυμορφία των δραστικών ουσιών 
ενδείκνυται για την ελαχιστοποίηση της 
εμφάνισης ανθεκτικότητας στον οργανισμό-
στόχο·

α) η υποκατάσταση πρέπει να 
πραγματοποιείται μόνον όταν η πολυμορφία 
των δραστικών ουσιών και άλλες μη 
χημικές μέθοδοι προστασίας καλλιεργειών 
και πρόληψης επιβλαβών οργανισμών 
επαρκούν για την ελαχιστοποίηση της 
εμφάνισης ανθεκτικότητας στον οργανισμό-
στόχο·

β) η υποκατάσταση πρέπει να 
πραγματοποιείται μόνο στις δραστικές 
ουσίες που, όταν χρησιμοποιούνται σε 
εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, 
παρουσιάζουν σημαντικά υψηλότερο 
επίπεδο κινδύνου για την υγεία του 
ανθρώπου ή το περιβάλλον·

β) η υποκατάσταση μπορεί να 
πραγματοποιείται από τα κράτη μέλη σε 
όλες τις δραστικές ουσίες που, όταν 
χρησιμοποιούνται σε εγκεκριμένα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, 
παρουσιάζουν υψηλότερο επίπεδο κινδύνου 
για την υγεία του ανθρώπου ή το 
περιβάλλον·

γ) η υποκατάσταση πραγματοποιείται 
μόνον αφού έχει δοθεί η δυνατότητα, όπου 
κρίνεται αναγκαίο, να αντληθεί πείρα από 
την πρακτική εφαρμογή, εφόσον η πείρα 
αυτή δεν έχει ακόμα αποκτηθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία καταργεί το όριο που τίθεται για την υποκατάσταση ΜΟΝΟΝ μερικών ουσιών 
αφήνοντας το πεδίο ανοικτό για τα κράτη μέλη.
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Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges και Péter Olajos

Τροπολογία 483
Παράρτημα IV, σημείο 1, εδάφιο 3

Περαιτέρω όροι απόρριψης ή ανάκλησης 
μιας έγκρισης είναι οι εξής:

Περαιτέρω όροι απόρριψης ή ανάκλησης 
μιας έγκρισης είναι οι εξής:

α) η υποκατάσταση πρέπει να 
πραγματοποιείται μόνον όταν η χημική
πολυμορφία των δραστικών ουσιών
ενδείκνυται για την ελαχιστοποίηση της 
εμφάνισης ανθεκτικότητας στον οργανισμό-
στόχο·

α) η υποκατάσταση πρέπει να 
πραγματοποιείται μόνον όταν η πολυμορφία 
των δραστικών ουσιών και άλλες μη 
χημικές μέθοδοι προστασίας καλλιεργειών 
και πρόληψης επιβλαβών οργανισμών 
επαρκούν για την ελαχιστοποίηση της 
εμφάνισης ανθεκτικότητας στον οργανισμό-
στόχο·

β) η υποκατάσταση πρέπει να 
πραγματοποιείται μόνο στις δραστικές 
ουσίες που, όταν χρησιμοποιούνται σε 
εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, 
παρουσιάζουν σημαντικά υψηλότερο 
επίπεδο κινδύνου για την υγεία του 
ανθρώπου ή το περιβάλλον·

β) η υποκατάσταση μπορεί να 
πραγματοποιείται από τα κράτη μέλη σε 
όλες τις δραστικές ουσίες που, όταν 
χρησιμοποιούνται σε εγκεκριμένα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, 
παρουσιάζουν υψηλότερο επίπεδο κινδύνου 
για την υγεία του ανθρώπου ή το 
περιβάλλον·

γ) η υποκατάσταση πραγματοποιείται μόνον 
αφού έχει δοθεί η δυνατότητα, όπου 
κρίνεται αναγκαίο, να αντληθεί πείρα από 
την πρακτική εφαρμογή, εφόσον η πείρα 
αυτή δεν έχει ακόμα αποκτηθεί.

γ) η υποκατάσταση πραγματοποιείται μόνον 
αφού έχει δοθεί η δυνατότητα, όπου 
κρίνεται αναγκαίο, να αντληθεί πείρα από 
την πρακτική εφαρμογή, εφόσον η πείρα 
αυτή δεν έχει ακόμα αποκτηθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία καταργεί το όριο που τίθεται για την υποκατάσταση ΜΟΝΟΝ μερικών ουσιών 
αφήνοντας το πεδίο ανοικτό για τα κράτη μέλη.

Τροπολογία: Ιωάννης Γκλαβάκης

Τροπολογία 484
Παράρτημα IV, σημείο 3, εδάφιο 1

Τα σοβαρά πρακτικά ή οικονομικά 
μειονεκτήματα για το χρήστη ορίζονται ως 

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

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

Or. el

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλίζεται η διακίνηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, πρέπει επίσης να 
διασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα του αγροτικού τομέα της Κοινότητας 


