
AM\690001EL.doc PE 396.535v01-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

14.11.2007 PE396.535v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 15-50

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ (PE388.460v01-00)
Bart Staes
Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις 
στατιστικές για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα

Πρόταση κανονισμού (COM(2006)0778 – C6-0457/2006 – 2006/0258(COD))

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη 3

(3) Οι εναρμονισμένες και συγκρίσιμες 
κοινοτικές στατιστικές σχετικά με τις 
πωλήσεις και τη χρήση των φυτοφαρμάκων 
είναι σημαντικές για την ανάπτυξη και την 
παρακολούθηση της κοινοτικής νομοθεσίας 
και των κοινοτικών πολιτικών στο πλαίσιο 
της θεματικής στρατηγικής για την αειφόρο 
χρήση των φυτοφαρμάκων.

(3) Οι εναρμονισμένες και συγκρίσιμες 
κοινοτικές στατιστικές σχετικά με την 
παραγωγή, τις εισαγωγές, τις εξαγωγές, τις 
πωλήσεις, τη διανομή και τη χρήση των 
φυτοφαρμάκων είναι σημαντικές για την 
ανάπτυξη και την παρακολούθηση της 
κοινοτικής νομοθεσίας και των κοινοτικών 
πολιτικών στο πλαίσιο της θεματικής 
στρατηγικής για την αειφόρο χρήση των 
φυτοφαρμάκων.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να περιληφθούν η παραγωγή, οι εισαγωγές, οι εξαγωγές και η 
διανομή ως βασικοί παράμετροι στην στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων.
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Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη 4

(4) Δεδομένου ότι τα αποτελέσματα της 
σχετικά νέας οδηγίας 98/8/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 1998 για 
τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά δεν θα 
γίνουν αντιληπτά παρά μόνον μετά το 2006, 
όταν θα ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση 
των δραστικών ουσιών που 
χρησιμοποιούνται στα βιοκτόνα, ούτε η 
Επιτροπή ούτε τα περισσότερα κράτη μέλη 
έχουν επί του παρόντος επαρκή γνώση ή 
πείρα ώστε να προτείνουν περαιτέρω μέτρα 
σχετικά με τα βιοκτόνα. Το πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού 
περιορίζεται, συνεπώς, στα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που 
καλύπτονται από την οδηγία 91/414/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1991 
σχετικά με τη διάθεση στην αγορά 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, για τα 
οποία υπάρχει ήδη μεγάλη πείρα όσον 
αφορά τη συλλογή στοιχείων. Εάν 
χρειαστεί, το πεδίο εφαρμογής μπορεί να 
διευρυνθεί σε μεταγενέστερο στάδιο έτσι 
ώστε να συμπεριλάβει τα βιοκτόνα.

(4) Δεδομένου ότι τα αποτελέσματα της 
σχετικά νέας οδηγίας 98/8/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 1998 για 
τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά δεν θα 
γίνουν αντιληπτά παρά μόνον μετά το 2006, 
όταν θα ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση 
των δραστικών ουσιών που 
χρησιμοποιούνται στα βιοκτόνα, ούτε η 
Επιτροπή ούτε τα περισσότερα κράτη μέλη 
έχουν επί του παρόντος επαρκή γνώση ή 
πείρα ώστε να προτείνουν περαιτέρω μέτρα 
σχετικά με τα βιοκτόνα. Το πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού 
περιορίζεται, συνεπώς, στα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που 
καλύπτονται από την οδηγία 91/414/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1991 
σχετικά με τη διάθεση στην αγορά 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, για τα 
οποία υπάρχει ήδη μεγάλη πείρα όσον 
αφορά τη συλλογή στοιχείων. Το πεδίο 
εφαρμογής διευρύνεται ώστε να περιλάβει 
τα βιοκτόνα όταν υποβληθεί η πρώτη 
έκθεση από την Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στις περισσότερες περιπτώσεις τα δραστικά συστατικά στοιχεία των βιοκτόνων 
χρησιμοποιούνται επίσης ως φυτοπροστατευτικό προϊόν. Τα βιοκτόνα έχουν σχεδόν τον ίδιο 
αντίκτυπο στην υγεία και στο περιβάλλον. Είναι γνωστές όλες οι κατηγορίες, η παραγωγή και το 
εμπόριο βιοκτόνων, πρέπει επομένως τα βιοκτόνα να περιληφθούν στον κανονισμό.

Τροπολογία: Daciana Octavia Sârbu

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη 4

(4) Δεδομένου ότι τα αποτελέσματα της 
σχετικά νέας οδηγίας 98/8/ΕΚ του 

Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού θα καλύπτει φυτοφάρμακα που 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 1998 
για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά δεν 
θα γίνουν αντιληπτά παρά μόνον μετά το 
2006, όταν θα ολοκληρωθεί η πρώτη 
αξιολόγηση των δραστικών ουσιών που 
χρησιμοποιούνται στα βιοκτόνα, ούτε η 
Επιτροπή ούτε τα περισσότερα κράτη μέλη 
έχουν επί του παρόντος επαρκή γνώση ή 
πείρα ώστε να προτείνουν περαιτέρω 
μέτρα σχετικά με τα βιοκτόνα. Το πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού 
περιορίζεται, συνεπώς, στα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που 
καλύπτονται από την οδηγία 91/414/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1991 
σχετικά με τη διάθεση στην αγορά 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, για τα 
οποία υπάρχει ήδη μεγάλη πείρα όσον 
αφορά τη συλλογή στοιχείων. Εάν 
χρειαστεί, το πεδίο εφαρμογής μπορεί να 
διευρυνθεί σε μεταγενέστερο στάδιο έτσι 
ώστε να συμπεριλάβει τα βιοκτόνα.

περιλαμβάνουν τόσο τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα που καλύπτονται από την οδηγία 
91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης 
Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην 
αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων, για 
τα οποία υπάρχει ήδη μεγάλη πείρα όσον 
αφορά τη συλλογή στοιχείων όσο και 
βιοκτόνα που καλύπτονται από την οδηγία 
98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 
1998 για τη διάθεση βιοκτόνων στην 
αγορά1 που ανήκουν στους τύπους 
προϊόντων 14-19 όπως ορίζονται στο 
Παράρτημα V αυτής. 

________
1EE L 123 της 24.4.1998, σ 1. Οδηγία όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 
2007/47/EC (ΕΕ L 247 της 21.9.2007, σ. 21).

Or. en

Αιτιολόγηση

The decision to extend the scope of the Regulation is related to the fact that biocidal products 
can be used the same way as plant protection products. They can contain the same active 
substances as PPPs and sometimes have identical formulations (e.g. rodenticides and 
disinfectants contained in Annex III of the Proposal can either be registered as PPPs or as 
biocidal products depending on the destination usage. Products applied directly or indirectly 
to crops in order to protect plants from organisms harmful to them are PPPs, but those used 
as general hygiene disinfectants are biocidal products). Also the application methods can be 
very similar, e.g. some public health insecticides under the biocides directive are used by 
aerial spraying, just like some PPPs.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Η πολυετής πείρα της Επιτροπής όσον (5) Η πολυετής πείρα της Επιτροπής όσον 
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αφορά τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τις 
πωλήσεις και τη χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων κατέδειξε 
την ανάγκη ύπαρξης μιας εναρμονισμένης 
μεθοδολογίας για τη συλλογή στατιστικών 
στοιχείων σε κοινοτικό επίπεδο τόσο από
την αλυσίδα διανομής όσο και από τους 
χρήστες. Επιπλέον, ενόψει του στόχου για 
υπολογισμό ακριβών δεικτών κινδύνου 
σύμφωνα με τους στόχους της θεματικής 
στρατηγικής για την αειφόρο χρήση των 
φυτοφαρμάκων, οι στατιστικές πρέπει να 
είναι λεπτομερείς μέχρι το επίπεδο των 
δραστικών ουσιών.

αφορά τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τις 
πωλήσεις και τη χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων κατέδειξε 
την ανάγκη ύπαρξης μιας εναρμονισμένης 
μεθοδολογίας για τη συλλογή στατιστικών 
στοιχείων σε κοινοτικό επίπεδο από την 
αλυσίδα παραγωγού, διανομέα, χρήστη. 
Επιπλέον, ενόψει του στόχου για 
υπολογισμό ακριβών δεικτών κινδύνου 
σύμφωνα με τους στόχους της θεματικής 
στρατηγικής για την αειφόρο χρήση των 
φυτοφαρμάκων, οι στατιστικές πρέπει να 
είναι λεπτομερείς μέχρι το επίπεδο των 
δραστικών ουσιών, ιδιαίτερα σε φυτικά και 
ζωικά προϊόντα, με σκοπό τη μείωση των 
κινδύνων για τους καταναλωτές στο τέλος 
της τροφικής αλυσίδας.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Μερικές αναφορές στην αλυσίδα συλλογής δεδομένων – οι οποίες υπάρχουν σε άλλα σημεία 
στην πρόταση (π.χ. στην αιτιολογική σκέψη 6) – έλλειπαν από το σημείο αυτό. 

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη 6

(6) Μεταξύ των διαφόρων εναλλακτικών 
δυνατοτήτων συλλογής στοιχείων που 
αξιολογήθηκαν στην εκτίμηση αντικτύπου 
της θεματικής στρατηγικής για την αειφόρο 
χρήση των φυτοφαρμάκων, συνεστήθη η 
υποχρεωτική συλλογή στοιχείων ως 
καλύτερη εναλλακτική δυνατότητα, επειδή 
θα επιτρέψει τη συγκέντρωση ακριβών και 
αξιόπιστων στοιχείων σχετικά με την 
παραγωγή, τη διανομή και τη χρήση των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων με 
ταχύτητα και καλή σχέση κόστους-
αποτελεσματικότητας.

(6) Μεταξύ των διαφόρων εναλλακτικών 
δυνατοτήτων συλλογής στοιχείων που 
αξιολογήθηκαν στην εκτίμηση αντικτύπου 
της θεματικής στρατηγικής για την αειφόρο 
χρήση των φυτοφαρμάκων, συνεστήθη η 
υποχρεωτική συλλογή στοιχείων ως 
καλύτερη εναλλακτική δυνατότητα, επειδή 
θα επιτρέψει τη συγκέντρωση και 
παρακολούθηση ακριβών και αξιόπιστων 
στοιχείων σχετικά με την παραγωγή, τη 
διανομή και τη χρήση των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων με 
ταχύτητα και καλή σχέση κόστους-
αποτελεσματικότητας.

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Η μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων απαιτεί όχι μόνον συλλογή στοιχείων, επισκοπήσεις και 
ανάπτυξη στατιστικών αλλά και παρακολούθηση αυτών των στατιστικών από την άποψη του 
αντικτύπου στο περιβάλλον με σκοπό την προστασία των γεωσυστημάτων και της ζωής των 
ανθρώπων.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη 8

(8) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 322/97 του 
Συμβουλίου της 17ης Φεβρουαρίου 1997 
σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές 
αποτελεί το πλαίσιο αναφοράς για τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού. 
Ειδικότερα, απαιτεί συμμόρφωση προς τα 
πρότυπα αμεροληψίας, αξιοπιστίας, 
αντικειμενικότητας, επιστημονικής 
ανεξαρτησίας, ικανοποιητικής σχέσης 
κόστους-αποτελεσματικότητας και 
στατιστικού απορρήτου.

(8) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 322/97 του 
Συμβουλίου της 17ης Φεβρουαρίου 1997 
σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές 
αποτελεί το πλαίσιο αναφοράς για τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού. 
Ειδικότερα, απαιτεί συμμόρφωση προς τα 
πρότυπα αμεροληψίας, αξιοπιστίας, 
αντικειμενικότητας, επιστημονικής 
ανεξαρτησίας, ακρίβειας, ικανοποιητικής 
σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας και 
στατιστικού απορρήτου.

Or. pl

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 21
Αιτιολογική σκέψη 9

(9) Η απαραίτητη προστασία του απορρήτου 
όσον αφορά τα στοιχεία εμπορικής αξίας 
εξασφαλίζεται, μεταξύ άλλων μέσων, με 
κατάλληλη συγκεντρωτική παρουσίαση των 
δημοσιευόμενων στατιστικών.

(9) Η απαραίτητη προστασία του απορρήτου 
όσον αφορά τα στοιχεία εμπορικής αξίας 
εξασφαλίζεται, μεταξύ άλλων μέσων, με 
κατάλληλη συγκεντρωτική παρουσίαση των 
δημοσιευόμενων στατιστικών. Πάντως η 
συγκεντρωτική παρουσίαση δεν πρέπει να 
θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την 
περιβαλλοντική ασφάλεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προστασία των απόρρητων στοιχείων και η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του 
περιβάλλοντος πρέπει να βρίσκονται σε ισορροπία.
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Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 22
Αιτιολογική σκέψη 9

(9) Η απαραίτητη προστασία του απορρήτου 
όσον αφορά τα στοιχεία εμπορικής αξίας 
εξασφαλίζεται, μεταξύ άλλων μέσων, με 
κατάλληλη συγκεντρωτική παρουσίαση των 
δημοσιευόμενων στατιστικών.

(9) Πρέπει να καταρτισθεί ένα διαφανές 
σύστημα για την υποβολή εκθέσεων και 
την παρακολούθηση όσον αφορά τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, η δε 
απαραίτητη προστασία του απορρήτου όσον 
αφορά τα στοιχεία εμπορικής αξίας πρέπει 
να εξασφαλίζεται, μεταξύ άλλων μέσων, με 
κατάλληλη συγκεντρωτική παρουσίαση των 
δημοσιευόμενων στατιστικών. Πρέπει 
πάντως να επιτευχθεί συμβιβαστική λύση 
σχετικά με τη διάθεση στο κοινό των 
στοιχείων που συλλέγονται για τη χρήση 
των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 
σύμφωνα με τη σύμβαση του Århus.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Δεν είναι εμπιστευτικά όλα τα δεδομένα που συλλέγονται και επομένως αυτά τα δεδομένα 
πρέπει να διατίθενται στο κοινό. Ο σκοπός αυτής της τροποποίησης είναι να ενημερωθεί και να 
εκπαιδευθεί το κοινό της ΕΕ (σύμφωνα με τη σύμβαση Århus) καθώς και να ληφθούν 
προφυλακτικά μέτρα κατά των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από την αδικαιολόγητη χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 23
Αιτιολογική σκέψη 9α (νέα)

(9α) Πρέπει να διενεργηθεί αξιολόγηση της 
συλλογής δεδομένων όσον αφορά τον 
αντίκτυπο στην υγεία ανθρώπων και ζώων 
και στο περιβάλλον. Τα πορίσματα αυτής 
της αξιολόγησης πρέπει να δημοσιευθούν 
στο Διαδίκτυο.

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στον αντίκτυπο που έχουν τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
στην υγεία των ανθρώπων και των ζώων και στο περιβάλλον, με σκοπό τη λήψη πιθανώς 
αποφάσεων για την απόσυρσή τους. 

Τροπολογία: Daciana Octavia Sârbu

Τροπολογία 24
Άρθρο 1, παράγραφος 1

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει πλαίσιο για 
την παραγωγή κοινοτικών στατιστικών 
σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη 
χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει πλαίσιο για 
την παραγωγή κοινοτικών στατιστικών 
σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη 
χρήση φυτοφαρμάκων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει συνοχή των ορισμών μεταξύ του κανονισμού για παραγωγή στατιστικών και 
της δέσμης μέτρων για τα φυτοφάρμακα. Ο όρος "φυτοπροστατευτικά προϊόντα" που 
χρησιμοποιείται σε ολόκληρη την πρόταση, περιλαμβανομένου του τίτλου, ενδέχεται να 
προκαλέσει σύγχυση καθώς ο όρος "φυτοφάρμακα" εμφαίνεται στους τίτλους όλων των 
προτάσεων. Ο όρος "φυτοπροστατευτικά προϊόντα" πρέπει να αντικατασταθεί από τον όρο 
"φυτοφάρμακα" σε όλο το κείμενο του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 25
Άρθρο 1, παράγραφος 1

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει πλαίσιο για 
την παραγωγή κοινοτικών στατιστικών 
σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη 
χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει πλαίσιο για 
την παραγωγή κοινοτικών στατιστικών 
σχετικά με την παραγωγή, τη διάθεση στην 
αγορά και τη χρήση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Οι στατιστικές για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει να καλύπτουν την παραγωγή, τη 
διάθεση στην αγορά και τη χρήση με σκοπό την κατάρτιση αξιόπιστου συστήματος ελέγχων. 
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Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 26
Άρθρο 1, παράγραφος 1

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει πλαίσιο για 
την παραγωγή κοινοτικών στατιστικών 
σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη 
χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει πλαίσιο για 
την παραγωγή κοινοτικών στατιστικών 
σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη 
χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και 
βιοκτόνων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Στις περισσότερες περιπτώσεις τα δραστικά συστατικά στοιχεία των βιοκτόνων 
χρησιμοποιούνται επίσης ως φυτοπροστατευτικό προϊόν. Τα βιοκτόνα έχουν σχεδόν τον ίδιο 
αντίκτυπο στην υγεία και στο περιβάλλον. Είναι γνωστές όλες οι κατηγορίες, η παραγωγή και το 
εμπόριο βιοκτόνων, πρέπει επομένως τα βιοκτόνα να περιληφθούν στον κανονισμό.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 27
Άρθρο 1, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο

- στις ετήσιες ποσότητες 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 
διατίθενται στην αγορά σύμφωνα με το 
παράρτημα I·

- στις ετήσιες ποσότητες 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 
παράγονται και διατίθενται στην αγορά 
σύμφωνα με το παράρτημα I·

Or. pl

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 28
Άρθρο 1, παράγραφος 2, εδάφιο 2α (νέα)

- στις ετήσιες ποσότητες βιοκτόνων που 
διατίθενται στην αγορά σύμφωνα με το 
παράρτημα I, παράρτημα IA και 
παράρτημα IB της οδηγίας 98/8/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων 
στην αγορά.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην τροπολογία επί του άρθρου 1, παράγραφος 1.

Τροπολογία: Daciana Octavia Sârbu

Τροπολογία 29
Άρθρο 2, στοιχείο α)

α) «φυτοπροστατευτικό προϊόν»: 
φυτοπροστατευτικό προϊόν όπως ορίζεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 
91/414/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε·

α) "φυτοφάρμακα" σημαίνει φυτοφάρμακα 
που καλύπτουν:

(αα) φυτοπροστατευτικά προϊόντα όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε·

(αβ) βιοκτόνα όπως ορίζονται στην οδηγία 
98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 
1998 για τη διάθεση βιοκτόνων στην 
αγορά1 που ανήκουν στους τύπους 
προϊόντων 14-19 όπως ορίζονται στο 
Παράρτημα V αυτής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο όρος "φυτοπροστατευτικά προϊόντα" πρέπει να αντικατασταθεί από τον όρο 
"φυτοφάρμακα" σε όλο το κείμενο του παρόντος κανονισμού πρέπει να καταστεί σαφές σε τι 
αναφέρονται τα φυτοφάρμακα.. Στην περίπτωση αυτή τα φυτοφάρμακα καλύπτουν 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα όπως ορίζονται στην προαναφερθείσα οδηγία και τα ίδια 
βιοκτόνα που εμφαίνονται στην οδηγία πλαίσιο για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων. 

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 30
Άρθρο 2, στοιχείο αα) (νέο)

(αα) "στατιστικές" –  στατιστικά δεδομένα 
όπως εμφαίνονται στο άρθρο 3, 
παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού·

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να περιληφθεί ορισμός του όρου "στατιστικές" σε αυτόν τον κανονισμό του ΕΚ και του 
Συμβουλίου.

Τροπολογία: Hartmut Nassauer

Τροπολογία 31
Άρθρο 2, στοιχείο γ)

γ) «διάθεση στην αγορά»: διάθεση στην 
αγορά όπως ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 10 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, 
όπως τροποποιήθηκε. 

γ) «διάθεση στην αγορά»: διάθεση στην 
αγορά όπως ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 10 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, 
όπως τροποποιήθηκε.

Or. de

Αιτιολόγηση

Γλωσσική διόρθωση που αφορά μόνον τη γερμανική μετάφραση.

Τροπολογία: Hartmut Nassauer

Τροπολογία 32
Άρθρο 2, στοιχείο στ)

στ) «επαγγελματικός χρήστης»: 
οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
χρησιμοποιεί φυτοφάρμακα στο πλαίσιο της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των υπευθύνων, 
τεχνικών, εργοδοτών, αυτοαπασχολουμένων 
στο γεωργικό τομέα ή σε μη γεωργικό 
τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της 
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου για τον καθορισμό πλαισίου 
κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη 
αειφόρου χρήσης των φυτοφαρμάκων·

στ) «επαγγελματικός χρήστης»: 
οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
χρησιμοποιεί φυτοπροστατευτικά προϊόντα
στο πλαίσιο της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των 
υπευθύνων, τεχνικών, εργοδοτών, 
αυτοαπασχολουμένων στο γεωργικό τομέα ή 
σε μη γεωργικό τομέα, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 3 της οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον 
καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με 
σκοπό την επίτευξη αειφόρου χρήσης των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων·

Or. de
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Αιτιολόγηση

Σωστός προσδιορισμός της ομάδας ουσιών για τις οποίες πρέπει να καταρτίζονται στατιστικές. 
Βλέπε επίσης τίτλο του κανονισμού.

Τροπολογία: Hartmut Nassauer

Τροπολογία 33
Άρθρο 3, παράγραφος 1, εδάφιο 1

1. Τα κράτη μέλη συλλέγουν τα στοιχεία 
που είναι απαραίτητα για τον καθορισμό 
των χαρακτηριστικών που παρατίθενται στα 
παραρτήματα Ι και ΙΙ με τους ακόλουθους 
τρόπους:

1. Τα κράτη μέλη συλλέγουν τα στοιχεία 
που είναι απαραίτητα για τον καθορισμό 
των χαρακτηριστικών που παρατίθενται στα 
παραρτήματα Ι και ΙΙ με έναν από τους 
ακόλουθους τρόπους ή με συνδυασμό 
αυτών:

Or. de

Αιτιολόγηση

Λογικότερη διατύπωση από γλωσσική άποψη. 

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 34
Άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση -1(νέα)

- δεδομένα από παραγωγούς, εμπόρους και 
εισαγωγείς φυτοφαρμάκων,

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παραγωγοί, έμποροι και εισαγωγείς φυτοφαρμάκων έχουν τα πλέον σχετικά δεδομένα όσον 
αφορά την διάθεση στην αγορά φυτοπροστατετυικών προϊόντων και βιοκτόνων.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 35
Άρθρο 1, παράγραφος 1, πρώτη περίπτωση

- έρευνες, - έρευνες και παρακολούθηση,

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Η μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων απαιτεί όχι μόνον συλλογή στοιχείων, επισκοπήσεις και 
ανάπτυξη στατιστικών αλλά και παρακολούθηση αυτών των στατιστικών από την άποψη του 
αντικτύπου στο περιβάλλον με σκοπό την προστασία των γεωσυστημάτων και της ζωής των 
ανθρώπων. 

Τροπολογία: Hartmut Nassauer

Τροπολογία 36
Άρθρο 3, παράγραφος 1, περιπτώσεις 4 και 5

- διοικητικές πηγές, ή - άλλες διοικητικές πηγές, 

- συνδυασμός των ανωτέρω, 
συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών
στατιστικής εκτίμησης με βάση κρίσεις 
εμπειρογνωμόνων ή μοντέλα.

- διαδικασίες στατιστικής εκτίμησης με 
βάση κρίσεις εμπειρογνωμόνων ή μοντέλα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Λογικότερη διατύπωση από γλωσσική άποψη.

Amendment by Hartmut Nassauer

Τροπολογία 37
Άρθρο 3, παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή τα στατιστικά αποτελέσματα, 
συμπεριλαμβανομένων των εμπιστευτικών 
στοιχείων, σύμφωνα με τα 
χρονοδιαγράμματα και με την περιοδικότητα 
που καθορίζονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ. 
Τα στοιχεία υποβάλλονται σύμφωνα με την 
ταξινόμηση που παρατίθεται στο παράρτημα 
III. 

2. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή τα στατιστικά αποτελέσματα 
σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα και με 
την περιοδικότητα που καθορίζονται στα 
παραρτήματα Ι και ΙΙ. Τα στοιχεία 
υποβάλλονται σύμφωνα με την ταξινόμηση 
που παρατίθεται στο παράρτημα III. Τα 
κράτη μέλη προβαίνουν σε συγκεντρωτική 
παρουσίαση των στοιχείων για λόγους 
εμπιστευτικότητας.

Or. de

Αιτιολόγηση

1. Για την ανάπτυξη δεικτών κινδύνου πράγμα που αποτελεί το στόχο του κανονισμού για τις 
στατιστικές, εκείνο που χρειάζεται είναι τα στατιστικά αποτελέσματα: δεν χρειάζονται 
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εμπιστευτικές πληροφορίες. Οι όροι αυτοί είναι επομένως περιττοί. 

2. Πρέπει να είναι δυνατόν τα στοιχεία που διαβιβάζονται σύμφωνα με την ταξινόμηση του 
παραρτήματος III να παρουσιάζονται συγκεντρωτικά για να διαφυλάσσεται ο εμπιστευτικός 
χαρακτήρας και το επαγγελματικό απόρρητο.

Τροπολογία: Hartmut Nassauer

Τροπολογία 38
Άρθρο 3, παράγραφος 6

6. Όταν απαιτείται, για λόγους 
εμπιστευτικότητας, η Επιτροπή προβαίνει σε 
συγκεντρωτική παρουσίαση των στοιχείων, 
πριν από τη δημοσίευσή τους, σύμφωνα με 
τις χημικές κλάσεις ή κατηγορίες των 
προϊόντων, όπως αναφέρεται στο 
παράρτημα ΙΙΙ. 

6. Για λόγους εμπιστευτικότητας, η 
Επιτροπή προβαίνει σε συγκεντρωτική 
παρουσίαση των στοιχείων, πριν από τη 
δημοσίευσή τους, σύμφωνα με τις χημικές 
κλάσεις ή κατηγορίες των προϊόντων, όπως 
αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού 
του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 322/97 της 
17ης Φεβρουαρίου 1997 σχετικά με τις 
κοινοτικές στατιστικές, τα εμπιστευτικά 
δεδομένα που συλλέγονται αποκλειστικά 
για την παραγωγή κοινοτικών στατιστικών 
χρησιμοποιούνται από τις εθνικές αρχές 
και την κοινοτική αρχή μόνο για 
στατιστικούς σκοπούς, εκτός αν οι 
απαντώντες έχουν συγκατατεθεί 
ανεπιφύλακτα στη χρησιμοποίηση των 
δεδομένων και για άλλους σκοπούς. 
Ειδικότερα η Επιτροπή προβαίνει σε 
συγκεντρωτική παρουσίαση των στοιχείων, 
πριν από τη δημοσίευσή τους, σύμφωνα με 
τις χημικές κλάσεις ή κατηγορίες των 
προϊόντων, όπως αναφέρεται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, όπου απαιτείται για λόγους 
εμπιστευτικότητας.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η διαχείριση εμπιστευτικών δεδομένων δεν πρέπει να ρυθμίζεται μόνον σε σχέση με 
δημοσιεύσεις· πρέπει επίσης να προσδιορίζεται ότι τα δεδομένα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 
για κανέναν άλλον εκτός από τον ορισθέντα σκοπό.

Τροπολογία: Daciana Octavia Sârbu

Τροπολογία 39
Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο δ)

δ) προσαρμογή του καταλόγου ουσιών που 
πρέπει να καλύπτονται και την ταξινόμησή 
τους σε κατηγορίες προϊόντων και χημικών 
κλάσεων, όπως προβλέπεται στο παράρτημα 
III.

δ) προσαρμογή του καταλόγου ουσιών που 
πρέπει να καλύπτονται και την ταξινόμησή 
τους σε κατηγορίες προϊόντων και χημικών 
κλάσεων, όπως προβλέπεται στο παράρτημα 
III. Η προσαρμογή του καταλόγου ουσιών 
πρέπει να διενεργείται τακτικά και υπό το 
φως της συνεχιζόμενης εξέτασης των 
δραστικών ουσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Παράρτημα των δραστικών ουσιών πρέπει να ενημερώνεται οσάκις μια νέα δραστική ουσία 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα I της διαδικασίας έγκρισης, ειδικά επειδή ο κατάλογος 
δραστικών ουσιών θα ενημερωθεί βάσει της οδηγίας πλαίσιο.

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 40
Άρθρο 6, παράγραφος 2

Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται μέχρι το
τέλος του έβδομου ημερολογιακού έτους 
από το έτος έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται μέχρι το 
τέλος του τέταρτου ημερολογιακού έτους 
από το έτος έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα περισσότερα δεδομένα υπάρχουν ήδη οπότε η πρώτη έκθεση υποβάλλεται το συντομότερο 
δυνατόν.
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Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 41
Παράρτημα I, τίτλος

Στατιστικές σχετικά με τη διάθεση των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά

Στατιστικές σχετικά με την παραγωγή και
τη διάθεση των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων στην αγορά

Or. pl

Αιτιολόγηση

Οι στατιστικές πρέπει να καλύπτουν την παραγωγή και τη διάθεση των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων στην αγορά.

Τροπολογία: Hartmut Nassauer

Τροπολογία 42
Παράρτημα I, τμήμα 1

Οι στατιστικές καλύπτουν όλες τις ουσίες 
που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ και οι 
οποίες συνίστανται στις δραστικές ουσίες, 
τα προστατευτικά ή τα συνεργιστικά που 
περιέχονται στα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα τα οποία διατίθενται στην αγορά 
σε κάθε κράτος μέλος. Δίνεται ιδιαίτερη 
προσοχή στην αποφυγή της διπλής μέτρησης 
σε περίπτωση επανασυσκευασίας του 
προϊόντος ή μεταβίβασης της έγκρισης 
μεταξύ προμηθευτών. 

Οι στατιστικές καλύπτουν όλες τις ουσίες 
που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ και 
περιέχονται στα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα που διατίθενται στην αγορά. 
Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην αποφυγή 
της διπλής μέτρησης σε περίπτωση 
επανασυσκευασίας του προϊόντος ή 
μεταβίβασης της έγκρισης μεταξύ 
προμηθευτών. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Αυτή η πρόταση υπάρχει ήδη στον ορισμό των "ουσιών" στο άρθρο 2, παράγραφος β) και στην 
εισαγωγική πρόταση του Παραρτήματος III, όπου και ανήκει λογικά. Στην προκείμενη θέση 
όμως είναι περιττή και αδέξια από γλωσσική άποψη και πρέπει επομένως να παραλειφθεί.

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 43
Παράρτημα I, τμήμα 2

Προσδιορίζεται η ποσότητα κάθε ουσίας 
που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ και 

Προσδιορίζεται η ποσότητα κάθε ουσίας 
που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ και 
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περιέχεται στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
που διατίθενται στην αγορά.

περιέχεται στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
και στα βιοκτόνα που διατίθενται στην 
αγορά σε κάθε κράτος μέλος..

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο σκοπός του κανονισμού είναι να μειωθεί ο κίνδυνος από τα φυτοφάρμακα και να συγκριθεί η 
κατάσταση στα διάφορα κράτη μέλη. Αυτοί οι στόχοι μπορούν να υπηρετηθούν μόνον τα 
διαθέσιμα δεδομένα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 44
Παράρτημα I, τμήμα 3

Τα στοιχεία εκφράζονται σε χιλιόγραμμα 
ουσιών.

Τα στοιχεία εκφράζονται σε χιλιόγραμμα 
δραστικών ουσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο σωστός όρος είναι δραστική ουσία.

Τροπολογία: Hartmut Nassauer

Τροπολογία 45
Παράρτημα I, τμήμα 6, παράγραφος 3

Η έκθεση σχετικά με το δεύτερο έτος 
αναφοράς περιλαμβάνει προσεγγιστική 
εκτίμηση των ποσοστών της συνολικής 
ποσότητας των ουσιών κάθε κύριας 
ομάδας που παρατίθεται στο παράρτημα 
ΙΙΙ οι οποίες περιέχονται στα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που 
διατίθενται στην αγορά τόσο για γεωργική 
όσο και για μη γεωργική χρήση. Οι 
εκτιμήσεις αυτές ανανεώνονται κάθε πέντε 
έτη.

διαγράφεται

Or. de
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Αιτιολόγηση

Αυτές οι εκτιμήσεις θα απαιτούσαν σημαντική διοικητική προσπάθεια και δεν είναι εύκολο να 
διαπιστώσει κανείς κατά πόσο είναι απαραίτητες για τον προσδιορισμό των δεικτών κινδύνου 
για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που αποτελεί τον επιδιωκόμενο στόχο των λαμβανόμενων 
δεδομένων. Αυτή η προσπάθεια θα ήταν ως εκ τούτο περιττή και άρα πρέπει να παραλειφθεί.

Τροπολογία: Daciana Octavia Sârbu

Τροπολογία 46
Παράρτημα I, τμήμα 6, παράγραφος 3

Η έκθεση σχετικά με το δεύτερο έτος 
αναφοράς περιλαμβάνει προσεγγιστική 
εκτίμηση των ποσοστών της συνολικής 
ποσότητας των ουσιών κάθε κύριας ομάδας 
που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ οι 
οποίες περιέχονται στα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα που διατίθενται στην αγορά τόσο 
για γεωργική όσο και για μη γεωργική 
χρήση. Οι εκτιμήσεις αυτές ανανεώνονται 
κάθε πέντε έτη.

Η έκθεση σχετικά με το δεύτερο έτος 
αναφοράς περιλαμβάνει προσεγγιστική 
εκτίμηση των ποσοστών της συνολικής 
ποσότητας των ουσιών κάθε κύριας ομάδας 
που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ οι 
οποίες περιέχονται στα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα που διατίθενται στην αγορά τόσο 
για γεωργική όσο και για μη γεωργική 
χρήση, ιδίως σε δημόσιες εκτάσεις 
πρασίνου, στη συντήρηση οδών και 
σιδηροδρόμων, σε σκληρές/στεγανές 
επιφάνειες πόλεων και στη χρήση στον 
ιδιωτικό τομέα. Οι εκτιμήσεις αυτές 
ανανεώνονται κάθε πέντε έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μόλυνση των υδάτων από φυτοφάρμακα αποτελεί μείζον πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη και 
υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι μεγάλο μέρος αυτής της μόλυνσης προέρχεται από μη 
αγροτικές δραστηριότητες (π.χ. σκληρές/στεγανές επιφάνειες, μόλυνση των υδάτων από 
αποστραγγιστικά έργα).

Τροπολογία: Daciana Octavia Sârbu

Τροπολογία 47
Παράρτημα II, τμήμα 1, παράγραφος 1

1. Οι στατιστικές καλύπτουν τη γεωργική 
χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων
σε κάθε κράτος μέλος.

1. Οι στατιστικές καλύπτουν τη γεωργική 
χρήση των φυτοφαρμάκων από αγρότες σε 
κάθε κράτος μέλος.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής του Παραρτήματος II πρέπει να παραμείνει περιορισμένο στα 
φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται από τους αγρότες καθώς θα είναι πολύ δύσκολο να 
αξιολογούνται από άποψη στατιστικών οι μη γεωργικές χρήσεις φυτοφαρμάκων που μπορούν 
να χρησιμοποιούνται από ευρύ φάσμα χρηστών και για τις οποίες δεν υπάρχει μέχρι σήμερα 
εμπειρία και εναρμονισμένη προσέγγιση. Τούτο θα μπορούσε να επηρεάσει την 
αποτελεσματικότητα και να αυξήσει το κόστος του κανονισμού.

Τροπολογία: Hartmut Nassauer

Τροπολογία 48
Παράρτημα II, τμήμα 1, παράγραφος 3

3. Οι στατιστικές καλύπτουν όλες τις ουσίες 
που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ και οι 
οποίες συνίστανται στις δραστικές ουσίες,
τα προστατευτικά ή τα συνεργιστικά που 
περιέχονται στα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται για τις 
καλλιέργειες που επελέγησαν κατά τη 
διάρκεια περιόδου αναφοράς. 

3. Οι στατιστικές καλύπτουν όλες τις ουσίες 
που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ με 
εξαίρεση τα προστατευτικά και τα 
συνεργιστικά που περιέχονται στα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα τα οποία 
χρησιμοποιούνται για τις καλλιέργειες που 
επελέγησαν κατά τη διάρκεια περιόδου 
αναφοράς. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν είναι απαραίτητο να περιληφθούν τα προστατευτικά και τα συνεργιστικά με σκοπό την 
ανάπτυξη δεικτών κινδύνου για φυτοπροστατευτικά προϊόντα - πράγμα που αποτελεί το σκοπό 
της συγκέντρωσης δεδομένων - τούτο άλλωστε συνεπάγεται σημαντική οικονομική και 
διοικητική επιβάρυνση. Η συμπερίληψη αυτής της ομάδας ουσιών στο Παράρτημα II είναι 
επομένως περιττή και πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία: Hartmut Nassauer

Τροπολογία 49
Παράρτημα II, τμήμα 2, παράγραφος 1

1. Προσδιορίζεται η ποσότητα κάθε ουσίας 
που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ και η 
οποία περιέχεται στα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα που χρησιμοποιούνται για κάθε 
επιλεγείσα καλλιέργεια, μαζί με τη συνολική 
καλλιεργούμενη έκταση και την 
«καλλιεργούμενη έκταση στην οποία 
χρησιμοποιήθηκαν φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα» για κάθε ουσία.

1. Προσδιορίζεται η ποσότητα κάθε ουσίας 
που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ και η 
οποία περιέχεται στα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα που χρησιμοποιούνται για κάθε 
επιλεγείσα καλλιέργεια για την οποία 
υπάρχουν στατιστικές, μαζί με τη συνολική 
καλλιεργούμενη έκταση και την 
«καλλιεργούμενη έκταση στην οποία 
χρησιμοποιήθηκαν φυτοπροστατευτικά 
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προϊόντα» για κάθε ουσία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη λεπτομέρεια για να μπορούν τα διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα να 
χρησιμοποιούνται στον προσδιορισμό της εν λόγω ποσότητας.

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 50
Παράρτημα II, τμήμα 3, παράγραφος 1

1. Οι ποσότητες των χρησιμοποιούμενων 
ουσιών εκφράζονται σε χιλιόγραμμα.

1. Οι ποσότητες των χρησιμοποιούμενων 
δραστικών ουσιών εκφράζονται σε 
χιλιόγραμμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο σωστός όρος είναι δραστική ουσία.
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